
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. 38/2014 V Lučenci,  dňa 08.01.2014
Vybavuje : MVDr. Martiš 

Určené:
Chovateľom HZ v okresoch 
Lučenec a Poltár

Vec:
Upozornenie na povinnosť hlásenia úhynov zvierat

         Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec, z dôvodu predchádzania porušovania
zákona o veterinárnej starostlivosti a plnenia ustanovení Programu prevencie, monitoringu a kontroly
niektorých transmisívnych / prenosných spongiformných encefalopatií 
( TSE / PSE ) v Slovenskej republike pre rok 2014 Vás upozorňuje na povinnosť chovateľa  hlásiť
všetky úhyny hospodárskych zvierat na RVPS Lučenec, ktorú ukladá 

§ 37 ods. (2) písm. a) bod 1. zákona č. 39/2007 Z. z.
a) pri kontrole chorôb zvierat a hlásení chorôb
1. bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a
choroby uvedené v prílohách č. 4 a 5, úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie.
Jedná sa o vyšetrenie : HD
- na BSE -   u všetkého HD podozrivého z nakazenia TSE a to ihneď !
               -  u HD zabitého na ľudskú spotrebu staršieho ako 24 mesiacov veku, ak bol naliehavo
zabitý, alebo pri  vyšetrení mal  symptómy úrazu, psychologické alebo funkčné problémy alebo iné
príznaky  a to ihneď !

- u HD, ktorý nebol zabitý na ľudskú spotrebu starší ako 24 mesiacov a uhynul alebo bol
usmrtený ( majiteľom, inou osobou alebo predátorom) s výnimkou zvierat usmrtených v rámci inej
epidémie, intoxikácii, prírodných katastrof, ( blesk, povodeň, požiar).

Ovce
-  na  scrapie  zvieratá podozrivé  z nakazenia TSE a to  ihneď,  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). 

Úhyny je potrebné hlásiť každý pracovný deň počas pracovnej doby od 7.30 do 14.30 hodiny na tel.
číslo 047 4322431. Nahlásiť je potrebné názov farmy, číslo CEHZ, druh, počet uhynutých zvierat a ich
individuálne čísla.

MVDr. Elena Kováčiková
riaditeľka RVPS Lučenec

Na vedomie:
Úradní vet. lekári
Mestské a Obecné úrady


