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I.

Zákonné právomoci

Pľávny ľámec pľe Náľodný pogram eradikácie niektorých tansmisívnych spongifoľmných
encefalopatií (TSE) (ďalej len ,,náľodný pľogľam TSE") je obsiahnutý v týchto dokumentoóh:
o Zákon č',3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zĺeni neskoršíchpredpisov (ďalej
len,,zákon é. 391200'] Z. z.")
o Naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (Es) č. 99912001 z 22. mája 20OI,
ktoľýn sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eľadikácie niektorých prenosných
spongifoľmných encefalopatií v platnom znení (ďalej len o,nariadenie (ES) č.99912001")
o Rozhodnutie Rady (EHs) č. 901424 z 26. jtna 1990 o výdavkoch na veterináľnom
úseku v platnom zneni (ďalej len,,ľozhodnutie (EHS) č' 901424")
o Naľiadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 85312004 z 29. apríIa 2004,
ktoým sa ustanowjú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšnehopôvodu
v platnom zĺenÍ(ďalej len,,naľiadenie č. 853/2003/ES")
o Nariadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (Es) č. 85412004 z 29. apríla 2004,
ktoým sa stanovujú osobitné pľedpisy na organizáciu úľadnýchkontľol produktov
živočíšnehopôvodu určených na ľudsku spotľebu v platnom zneni (ďalej len ,,naľiadenie
č.854l2004/ES")
o Nariadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (Es) č. 106912009 z 2I. októbra 2009,
ktoľým sa ustanowjú zdľavotné pľedpisy týkajúce sa vedľajšíchživočíšnych
pľoduktov
a odvodených produktov neuľčených pľe l'udsku spotľebu a ktoľým sa zrušuje nariadenie
(ES) č. 117412002 (naľiadenie o vedľajšíchŽivočíšnychpľoduktoch) v platbom zneĺí
(ďalej len,,naľiadenie (ES) č. 106912009")
o Nariadenie Komisie (EL) č,.1421201| z25. februára 2OII, ktorým sa vykonáva
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106912009, ktoľým sa ustanowjú
zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajšíchživočíšnych
pľoduktov a odvodenýóh
pľoduktov neurčených na ľudsku spotrebu a ktoľým sa vykonáva smernica Rady (ES) č.
97178, pokiaľ ide o určitévzoľky a pľedmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych
kontrol na hľaniciach podľa danej smemice v platnom zĺeni (ďalej len ,,nariadenie (EU)
č.I42|20II")
o Rozhodnutie Komisie (ES) č.20071453 z29. jina 2OO7, ktorým sa stanowje štatut
členských štátov, tľetích kľajín alebo ich ľegiónov podľa rizika BSE v platnom zneni
(ďalej len,,rozhodnutie komisie (ES) č. 453l2OO7,,)
o Rozhodnutie Komisie č. 2009,7t9lBs z28. septembľa 20Og, ktoým sa uľčitým
členským štátom povol'uje pľehodnotiť svoje ľočnépľogramy monitorovania BSE
v platnom zneni (ďalej len,,rozhodnutie č. 200917lglBs*)
o Vykonávacie Rozhodnutie Komisie 2014l732lBÍ] zo día22. októbľa 2OI4, ktoľým sa
mení ľozhodnutie 2007l453lES, pokiaľ ide o štatut Bulharska, Estónska, Chorvátska,
Lotyšska, Luxemburska, Maďaľska, Malty, Poľtugalska a Slovenska podľa ľizika BSE
(ďalej len,,Vykon äv acie Rozhodnutie Komisie 20 I 4 l 7 32 IEIJ,,)
o Naľiadenie vlády SR č. l0712008 Z. z. z 12. marca 2008 o úhrade za vykonanie štátnych
veterinárnych činnostísúkľomnýmiveteľináľnymi lekáľmi v platnom zneni (ďalej len
,,nariadenievlády č. I0712008 Z. z.)
o Vyhláška MPRV sR č.18l20l2 Z. z. z 13' januára2012 o identifikácii a ľegistľácii oviec
a kôz v zneni Vyhlášky MPRV SR č. 49l20I5 Z. z., IO2|20I7 Z. z. (ďalej len
,,vyhláška

o

č.I8l20I2Z.z!')

Vyhláška MPRV

sR č. 2012012 Z. z. z 13. decembra 2OI2, ktoľou sa ustanovujú
podľobnosti o identifikác1i a ľegistľácii hovädzieho dobytka v zneníVyhlášky MPRV SR
č. 50l20I5 Z. z., I05l20I7 z. z. (ďalej len ,,vyhláškač.20l2OI2 Z. zj')

J

Súvisiace pokyny a dokumenty ŠvPSSR:

o
o
o
o
o

Metodický pokyn ŠvľsSR č. 412003 verzia č 2 zo dňa 19. ÍL 2OO9 č.255512009-370
na odber vzoľiek na laboratóľnu diagnostiku TSE a na ochranné opatľenia v laboratóľiách
pre pľácu s mateľiálom TSE (ďalej len ,,metodický pokyn ŠvpsSR č. 4/2003.,)
Metodický pokyn ŠvpssR č. 2312008 verzia č. 13.0 aktualizovaný dňa 20.06.2019,
ktorým sa ustanowjú postupy na výkon kontľol kľížovéhoplnenia (ďalej len ,,MP
č,.2312008")

Sadzobník laboratóľnej diagnostiky vydaný ŠvpsSR, platný od,t.t.2O2O
Plán veteľináľnej pľevencie a ochľany štátneho ,bzemia Slovenskej republiky na rok
2020 (ďaÍej len,,VPo")
Usmernenie ŠvpsSR č. 0323912018_331,338 zo dÍ]ľ. 10.10.2018 Zabíjanie zvieratpre
súkľomnúdomácu spotľebu (ďalej len,,usmernenie č' 0323912018").

IL

Finančnézabezpečenie

Národný pľogram TSE je realizovaný na záklaďe platnej legislatívy a finančne zabezpečeĺý
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len,,SR")
náklady súvisiace s odbeľom vzoriek na monitoľing
náklady súvisiace s balením vzoriek azasielanimvzoriek
náklady súvisiace s analýzou vzoriek na uskutočnenie rýchlych, konÍiľmačných
a diskľiminačných testov podľa sadzobníka laboratórnej diagnostiky pre pľíslušnýľok'

o
o
o

ilI.

Ulohy oľgánov štátnej správy

Náľodný pľogram TSE schvaľuje Ministeľstvo pôdohospodáľstva arozvoja vidieka SR (ďalej
len ,,MPRV SR") na návrh hlavného veteľinámeho lekára. oľgánom zodpovedným za dohľad
a koordináciu orgánov zodpovedných za implementáciu pľogramu je Štátlra veterináma a
potravinová spľáva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠVPS SR'')' Príslušnýmiorgánmi
zodpovednými za výkon a kontrolu národného pľogľamu TSE sú ľegionálne veteľináme a
potravinové správy (ďalej len,,RVPS'').

Iv.

Národný progľam eľadikácie niektoľých tľansmisívnych spongifoľmných

1.

Ciel'pľogľamu

encefalopatií (TsE)

Cieľom náľodného progľamu TSE je eľadikáciou, pľevenciou, monitoľovaním a kontrolou
zabezpeóiť bezpečnosťpotravín a ochľanu zdravia spotľebiteľa na celom územíSR.

Pri obchodovaní s inými kľajinami garaĺtovať bezpečnépotraviny a krmivá. UdÍžaťď štafut
kľajiny podľa rizika BSE v zmysle rozhodnutie komisie (EU) č. 2OI4l732 a v súlade
s politikou Euľópskej únie (ďalej len,,EÚ").

2,

Yymedzenie pojmov

Na účelyrľáĺoúÉhopľogÍamuTSE sa použijúpojmy uvedené v nariadení (ES) č:. 999lZ00I a
príslušnýchpľávnych pľedpisov, ktoľétvoria ptávny podklad tohto progľamu.

3.

Históľia

Choroba bovinná spongifoľmná encefalopatia (ďalej len ,,BSE") bola u hovädzieho dobýka
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(ďalej len ,,HD") zistená v ľoku 1986 vo Velkej Británii. V nasledujúcich rokoch bol zistený
jej výskyt aj u iných druhov zvierat. Nový variant Creutzfeldt - Jakobovej choľoby (ďalej len
-TSE
,,CJD") u l'udí bol popísaný v roku 1996. Yzhľadom na mieru rizika niektoľých

pÍezdravie l'udí azvierat, bolo potľebnépnjať a dodržiavať špeciÍicképravidlá na

prevenciu, monitoľing, kontrolu, zvládnutie a eľadikáciu týchto ochorení.
Svetová organizácia pre zdravie zvierat (ďalej len ,,oIE") na základe analýzy tizika (BSE)
odporučila prostľedníctvom Európskej komisie (EK) v roku 2013 niektorým členským štátom,
vrätane SR, podať na preslnimanie žiadosťo prehodnotenie štafutu kľajiny vo vzťahu k ľiziku
BSE a následne o preradenie krajiny do skupiny kĺajínso zanedbatelným ľizikom BSE.

oIE v máji 2014 na svojom rokovaní prijala rezolúciu č. 18. v ktoľej uznala SR štatut kľajiny
so zanedbateľným ľizikom BSE.
oIE sa vo svojom vyhlásení vyjadľila. že SR spĺňa všetky požiadavky pre dosiahnutie štatutu

kľajiny so zanedbatel'ným rizikom BSE.
Vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2014i732lEÚ" bol SR dňom 22.10.2014 SR uznaný
štatut zanedbateľného rizika BSE.
Plnením podmienok dohľadu nad BSE a výsledkov kontrol v zmysle požiadaviek oIE a EK,
SR.

oIE v máji 2015 zmenilo kapitolu o BSE v Zákoĺlniku zdravia suchozemských zvierat, podľa
ktorej ,,Na účelytlznáxania štatutu podľa ťrzika BSE sa z BSE vylučuje atypická ľormá gSB
ako choľoba, ktorá sa údajne vyskytuje spontánne vo všetkých populáciách hovädzieho
dobýka vo veľmi nizkej mieľe".
Nariadením (EU) 201611396 zo dť:ľ- 18. 2016 bola zmenená príloha II k naľiadeniu (ES)
č,' 9991200I, podľa ktorej do kľitériípre uznétvanie štatutov BSE sa atypická forma BSE
nezahÍťta.

4.

Poučenie o choľobe

BSE je

HD. Patologické zmeny, epizootológia a spôsob
pľenosu tejto choroby naznačují,že BSE je jednou z transmisívnych spoňgiformných
_ľSn
encefalopatií (ďalej len ,,TSE") zapričinených priónmi. Experimentálne_bola
pľenesená
na HD parenteľálnou a oľálnou cestou prostredníctvom neľvového tkaniva z postihnutých
jedincov. Klinický pľiebeh je rczmanitý, choroba môže pľebiehať až niekolko rokov.
Zvieraťom podozľivým znakazenia BSE sa rozumie žiĺlé,zabité alebo uhynuté zviera, ktoré
vykazuje alebo vykazovalo nervové poruchy, alebo progresívne zhoršovan-ia celkového stavu
spojené s narušením centrálneho nervového systému a u ktoľéhoinfoľmácie ziskané
na zátklade klinického vyšetrenia, reakcie na liečbu, vyšetrenia post moľtem alebo laboľatórne
vyšetrenia ante alebo post mortem nedovol'ujú stanoviť alternatívnu diagnózu. Podozrenie
na BSE vznikä u HD, u ktorého bol výsledok ľýchleho testu špeciťrckóho
ŕe BSE pozitívny.
fatäIna nervová choľoba dospelého

Scľapie (klusavka oviec)

Ide o chorobu zaradenúmedzi TSE postihujúce malé preŽívavce. Scrapie môžebý pľenesená
z jedného zvieraťa na druhé pľostľedníctvomkontaminovaného p.o't.ädiu alebo zbalnice ĺa

jahňa. Klinické priznaky sa obvykle objavujú a zvierat vo veku od 2 do 5 rokov
a zahiňaji
opakované škriabanie tela, šúchanie si tela o predmety, zmeny v správaní, depľesň,
podľáŽdenosť, agresivifu, chvenie a nekooľdinované pohyby. Choľoba končíúĹyrom
zvieraťa. Zĺáma existencia pľirodzeného výskýu scľapie v populácii domácich oviec

iočas
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uplynulých dva a pol stoľočiaa neúspech mnohých experimentov dokázať epidemiologickú
spojitosť medzi scrapie a spongiformnými encefalopatiami u l'udí poskýuji významný
dôkaz nízkeho nzikapre ľudí.

Euľópsky úľadpľe bezpečnost'potľavín (ďalej len,,EFSA") zveľejnil v auguste 2014 svoje
stanovisko v ktorom uvádza, že je nepľavdepodobné očakávať zniženie výskytu klasickej
scľapie bez efektívnej identifikácie a vyľaďovania chorých zvierat a uplatňovania účinného

progľamu zameruného na geneticlĺu ľezistenciu oviec voči scrapie.

EFSA zhodnotil v roku 2014 výsledky 10 ročnéhosledovania situácie v členských štátoch

týkajúcich sa výskytu klasickej scľapie u oviec akôz a uplatňovania šľachtitel'kéhopľogľamu
zameraného na selektovanie oviec vo vzťahu k ich genetickej ľezistencii voči scľapie.
Vo svojom zverejnenom stanovisku EFSA pľedložila EK a členským štátom odporučania
s cieľom zníženiavýsk}itu klasickej scľapie:
.
zlepšenie monitoľovacích a kontrolných opatľení zameraných na detekciu scľapie a ich
prispôsobenie individuálnym podmienkam jednotlivých členských štátov
.
posilnenie a zlepšenie progľamu šľachtenia na rezistenciu oviec voči scľapie a ich
využitie aj v programoch chow kôz
.
odovzdávanie poznatkov o scrapie.
EFSA v auguste 2015 zveľejnil vedecké stanovisko, podľa ktoľéhoneexistujú žiadne dôkazy
o súvislosti medzi scrapie ahumánnymi TSE ajediným pôvodcom TSE, u ktorého je
preukázaĺé, že je zoonotické, je klasická forma BSE a výský Cľeutzfeld-Jakobovej choľoby
u l'udí je podobný v kľajinách s minimálnym výskýom scrapie, ako v kľajinách s vysokým
výskýom scľapie.

Atypická scrapie
V ľoku 1998 bol v Nóľsku zazÍLamenaný výský choľoby scrapie u oviec označenej ako

Nor98, ktorá sa svojím pľiebehom odlišovala od dovtedy znŕtmych foriem scrapie, nazáIďade
čoho bola označeĺáako ,,atypická" foľma scrapie. od roku 2002, keď bol v EU zavedeĺý
aktívny monitoring TSE u malých prežúvavcov,boli aj v ďalších kľajinách diagnostikované
nové prípady atypických foriem scrapie, ktoré sa odlišovali od pôvodnej formy Nor98.
V súvislosti s touto situáciou bolo potrebné zaviesť jednotné pravidlá pre definovanie rôznych
foľiem TSE u malýchpľežúvavcov.
V súčasnostiprebieha neustály výskum nových foriem TSE v populácií malých pľežúvavcov.

5.

Systém hlásenia choroby

L zäkona Ó' 3912007 Z. z. 1e vlastník, držiteľzvjerat
povinný bezodkladne hlásiť orgánu veterináľnej správy každépodozrenie na choľobu uvedenú
v $ 17 a choľoby uvedené v prílohe č. 4, úhyn zvieĺaťa s podozľenímna tieto choroby
a umožniť jeho vyšetrenie.
Na základe $ 37 ods. 2. pism. a) bod 3 zákona č. 3912007 Z. z. ie vlastník. dtžiteľzvierat
povinný zabezpečiťprevenciu" kontľolu a eľadikáciu chorôb zvierat podľa $ 46 a pľeukázať
Na základe $ 37 ods. 2 písm. a) bod

V

prípade porušenia právnych predpisov sa vlastník' držiteľdopustí podľa $ 48 zákona
č'.3912007 Z.z. pnesĺupku a podľa $ 50 spľávneho deliktu.
Podľa $ 18 ods. 1 písm. a) zákona 3912007 Z' z. hlavný veterinárny lekár hlási do 24 hodiĺ
pľiamo EK, oIE a členským štátom kaŽdý indexový (pľimámy) prípad BSE a podľa ods. 2
hlási v prvom pľacovnom dni každéhotýdtn (sekundáľne) prípady BSE raEK a všetkým
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členským štátom.

V zmysle článku 6 ods. 2 ĺariadenia (ES)
Stáleho veterináľneho výboru informuje
BSE.

6.

ŠpeciÍikovanýľizikový mateľiál

6,l

Definícia a pľavidlá

č). 999l20OI,

EK

každý členský štát prostľedníctvom
a ostatné členskéštáty o výskyte TSE inej než

Za špecifikovaný rizikový mateľiál (ďalej len ,,ŠRM")sú v zmysle článku 3 a8 a prílohy
V. nariadenia (ES) č.99912001 a ľozhodnutia komisie (ES) 20071453 anariadenia liomisie
(EU) 2018/969 považovanénasledovné tkanivá:

A.

Podľa prílohy V bodu 1 a bodu 2 nariadenia (ES) č.999l2OO1 tkanivá. ktoľésú získané

zozvierat spôvodom zoSR E.
1)

zo

zvieratpôvodom

ziných členských štáŇ

pokiaľ ide o hovädzídobytok
' lebka okľem čel'uste vrátaĺe mozgu' očía miechy zvieratstarších 12 mesiacov.

2) pokiaľ ide o kozy a ovce:

.

B.

lebka vrátane mozgu a oóí amiecha zvierut staľších ako 12 mesiacov alebo
zvierat s trvalými rezáI<rriprerezanými cez ďasno.

Podľa pľílohy V bodu 1 naľiadenia (ES)
z

1)

6,2

tkanivá. ktoré sú získané

pokiaľ ide o hovädzídobytok

'
'

'
2)

č. 9g9l2OOI

lebka okrem čel'uste vrŕúane mozgo, očía miechy zvieratstarších 12 mesiacov"
chľbtica okľem chvostových stavcov, trňovitých a priečnych vy'bezkw kľĺni'ctr,

hrudníkových a driekových stavcov, stredného kľížovéhohľebeňa a kľídel
kľížovejkosti, ale vráĺtane doľzálnych koľeňových uzIin zvietat starších ako 30

mesiacov a
mandle, posledné štyri metre tenkého čreva, slepé črevo amezeĺténum zvieľat
každéhoveku.

pokiaľ ide o kozy a ovce:
' lebka vrätate mozgu a očía miecha zvierat staľších,ako 12 mesiacov alebo
zvierat s tľvalými rezáI<rnipterezanými cez ďasno.
Označovanie a odstľaňovanie

Šnľt

je klasifikovaný
$M
kategórie 1 (ďalej

p-odľa nariadenia č. 106912009 ako vedľajšíživočíšny
pľodukt
Ieĺ,,YŽP kategórie 1") aje nevyhnutné nakladať s ním u'.ĺtuá".uyssĺ.
uvedeným nariadením.
kontľolami orgánmi veteľináľnej spľávy:
naľiadenia (ES) č.9991200I bodu 3. a 4. Prílohy V
čl. 12 nariadenia (ES) č. 106912009 a Prílohy VIII naľiadenia (EU) č. I42/2OII

o
o
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o

usmernenie č. 0323912018

v SR

musia subjekty pri jatočnom opľacovaní tiel HD, oviec a kôz na bitunkoch
arozrŕlbkamiach aprizabijani zvterat mimo schválených miest (v pľiestoroch domácnosti
vlastníka) uľčenýchpľe súkľomnúdomácu (domáca zabijačka) spotrebu kód úkonu v CEHZ
6I, umiestňovať ŠRModdelene do osobitných nádob/kontajnerov ozĺačenýchtextom

ŠRMmusí byť okamžite zafarbený zdľavotne neškodnou faľbou a

následne odstránený

v schválenom spracovateľskom závoďeĺayŽP materiálu kategorie 1
7q kr,ĺalitu ĺĺnlrntrqléhn zqfqthenl,) SR T\rÍ rln rzrrňletr pĺĺirch a ozn qňerĺirnh nÁĺĺĺ''h.Äĺ"l' ÍPQn
kontajneroch a zabezpečenie jeho odoslania do spracovateľského závodu je zodpovedný
každý producent ŠRM"pľevádzkovateľ bitunku alebo rozrábky'

7.

Evidencia zvierat

Zžtkladĺou podmienkou pľi plnení národného programu TSE je identifikácia a ľegistľácia
HD, oviec akôz podľa $ 19 zákona č' 3912007 Z. z., podľa ktoľóho všetky zvieratá musia
bý ozĺačenóa ich identiťrkačnéúdaje sa musia viesť v Centrálnej evidencii hospodárskych
zvierat (ďalej len ,,,CEHZ")'
Podrobnosti o identiÍikácii a identiÍikácii HD sú uvedené vo vyhláške č. 20l20I2 Z. z. a
o identifikácii a registrácii oviec a kôz vo vyhláške č. l8l20l2 Z. z.
V súlade s týmito vyhláškami jekaždézviera identiÍikované jedinečnýn číslompočas celého
svojho Života.
Všetky hospodáľstva - farmy kde sú dňané HD, ovce a kozy musia bý zaregistrované
v CEHZ a na hospodárstvach sa musí viesť individuálny register HD a individuálny register
oviec a kôzv pľedpísanej foľme s aktuálnymi údajmi.

8.

Všeobecné zásady pľogľamu

Pravidlá pľevencie, monitoringu a kontroly TSE sa vykonávajú na celom i;zemi SR a sú
záväznépre všetky zainteresované subjekty aÍa zäklade legislatívnych pravidiel EÚ pľiamo
uplatňované v praxi.

9.

Prevencia a kontľola chorôb

je v SR platný od 1.3.2004.

Za týmto účelomsa vykonáv a tradĺá kontrola:
o inšpekcie hospodárstiev spojená s kontrolou dodržiavania zákazu skrmovania
spracovaných živočíšnychbielkovín (ďalej len,,SŽB"; u preŽúvavcov,
o inšpekcie výľoby krmív pre hospodáľske zvieruIá z dôvodu zabtáneĺia krížovej
kontaminácie pri vyľobe krmív a kŕmnych zmesí uľčenýchpľe rôzne druhy zvierut, ak
je pri výrobe krmív povolené zapracovitvanie SŽB pľe nepľežúvavce'
o odber úradných vzoľiek krmív na ana|ýzu spľacovaných živočíšnychbielkovín,
o odber úradných vzoľiek krmív ĺaanalýzupľoteínuHD.

10.

u oviec

Systém monitoľingu

tkôz

BSE u hovädzieho dobytka a

systém monitoringu TSE
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Cieľom tohto systému je zjednodušiť, zefektivniť a hlavne naplniť podmienku nariadenia (ES)
č.9991200I v zmysle aktívneho a pasívneho dohľadu'

10.1

Históľia monitoľingu v SR

Švssn

smeľnicou č. 1500/1990 o opatreniach pľoti BSE zo díĺa19. jtna 1990 adoplnkom
č. 1/98 k tejto smeľnici, ktoľý stanovoval pľavidlá pľi pľevencii, diagnostike a zdolálvaĺí
nákazy BSE a postupne ďalšími pokynmi a usmerneniami ŠVpSSR určila pravidlá prevencie,
kontľoly a aľadikácie niektoých TSE v zmysle nariadenia (ES) č. 999l20OI a začala ich
uplatňovať v pľaxi.
Vykonávacím Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2014/732 je SR zaľadená dňom 22.10.2014 medzi
kľajiny so zanedbateľným ľizikom BSE.

l0.2

Monitoľing BSE u HD

Rozsah vvšetľovania
odbeľ úradných vzoriek sa vykonáva zo zvierat, ktoré sú uľčenéna laboratóľne vyšetľenie
TSE (ďalej len,,testovanie").

1.

Testuiú sa všetkv kusv HD (ďalei len ..všetok HDo.) podozľivé z nakazenia TSE

Zvieraťom podozľivým z nakazenia TSE je živé,zabité, usmrtené, utľatenéalebo uhynuté
zviera, ktoré vykazuje alebo vykazovalo nervové poruchy alebo poruchy chovania, älebo

progľesívne zhoršovanie celkového stavu spojené s narušením centľálneho neľvového systému
a u ktorého informácie ziskané na zálklade klinického vyšetrenia, ľeakcie ii.čb,r,
''u alebo
veterinárnej prehliadky (vyšetľenia) post mortem alebo laboľatómeho vyšetľenia antepo s t mort eĺn nedovol'ujú stanoviť alternatívnu diagnónl.

2.

HD zabitÝ na l'udskú spotľebu

2.1 Na BSE sa testuie všetok HD staľšíako 24 mesiacov

-

naliehavo (núdzovo) zabitý v súlade s bodom 1 kapitoĺy VI oddietu I prĺtohy III
k nariadeniu (ES) č. 85 3/2004,
ktoľy bol vyšetrený pred zabitím so symptómami poukazujúcimi na úľazako dôsledok
nervovej poruchy alebo poruchy chovania, alebo na progresívne zhoršovanie
celkového staw spojeného s narušením centľálneho nervovéĹo šystémupo dľa bodu 2
časti B kapitoly II oddielu I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004)'

2.2 Na BSE sa testuie všetok HD staľšíako 30 mesiacov

-

zabitý v SR ako zdravý, uľčenýna l'udskú spotrebu, pochädzajilci z kľajín"ktoré nie sú
uvedené v prílohe k rozhodnutiu komisie 2009/719 v platlrom znení a

zabitý v SR ako zdravý. uľčenýna l'udsku spotľebu pochádzajúci z tľetích krajín.

3. HD. ktoľÝ nebol zabitÝ na loudskú spotľebu
Na BSE sa testuje všetok HD staľšíako 24 mesiacov" všetky zvierutétktoľéúvnuli alebo boli
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usmrtené (majiteľom. inou osobou alebo predátorom),
s výnimkou zv ier at usmľtených :
v ľámci eradikácie choľôb, ako je napľ. slintačka a kĺívačka,antrax,
hromadný úhyn v dôsledku intoxikácie, pľírodných katastľof (napľ' blesk, povodeň,
poŽiar).

-

RVPS uvedené výnimky. kedy neboli odobraté úradnévzorky na BSE zdokumentuje
o

a

a

podklady z vykonaných veteľinárnych kontrol aľchivuie 7 rokov.

10.3

Monitoľing TSE u oviec akôz

odbeľ úľadných vzoriek z oviec a kôz, ktoľésú určenéna laboratóme vyšetrovanie TSE
(ďalej len,,testovanie")

10.3.1 Rozsah testovania oviec akôz z neinfikovanÝch chovov

a)

testujú sa všetky ovce a kozy podozrivé z nakazenia TSE
Zvteruťom podozrivým znakazenia TSE je živé,zabité, usmľtené, utľatené alebo uhynuté
zviera' ktoré vykazuje alebo vykazovalo neľvové poruchy alebo poruchy chovania, alebo
progresívne zhoršovanie celkového stavu spojené s narušením centľálneho nervového
systému a u ktorého informácie získanéna zilklade klinického vyšetrenia, ľeakcie
na liečbu, veterinárnej pľehliadky (vyšetrenia) post mortem alebo laboratómeho
vyšetrenia ante- alebo post moľten nedovol'ujú stanoviť alternatívnu diagnónl.

b)

všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov zabité na l'udskú spotľebu pľehliadne úradný
veteľinárny lekár a testujú sa všetky ovce a kozy. u ktoľých sa pľejavili symptómy
chľadnutia. neurologické s}rmptómy alebo ktoré boli núdzovo zabité"

b)

tesfujú sa všetky ovce a kozy staľšieako 18 mesiacov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené
z dôvodov iných ako zabitie na l'udsku spotľebu (uhynuté, usmľtenó/utľatené, stľata
vplyvom predátora),
s výnimkou zv ler at usmrtených :
v rámci eradikácie chorôb, ako napr. SLAK, antrax a
v prípade hľomadnéhoúhynu v dôsledku intoxikácie, udusenia oviec v dôsledku
splašenia a pľírodnýchkatastľof (napr. blesk, povodeň, poŽiar).

-

RVPS uvedené výnimky. kedy neboli odobraté úradnévzoľky na TSE zdokumentuje

a

t0.3.2 Rozsah testovania oviec akôz z infikovanÝch chovov

Za inťlkovaný chov sa povaŽuje hospodárstvo od dátumu potvľdenia prvého pozitívneho
prípadu TSE v hospodárstve a počas doby naľiadených opatrení podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
zákona č;3912007 Z. z. Ía eľadikáciu ochorenia vrátaĺe obdobia, počas ktorého je
v hospodaľstve opatreniami nariadený spľísnený,intenzívny monitoring TSE'

a) od všetkých zdravých zabitých oviec a kôz nad 18 mesiacov veku
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b
c)

Aktuálne informácie o potvrdených prípadoch a inťrkovaných chovoch sú na www.svssľ.sk

.

l0.4

Monitoľing polymoľÍizmu génu pľe pľiónový pľoteínu oviec na kodónoch 136,
1,41,154 a171
Národné referenčnélaboľatórium pľe TSE (ďalej len ,,NRL pľe TSE'') bude u každého
diagnostikovaného prípadu TSE u ovce vyšetrovať polymorfizmus génu pľe pľiónový proteín
na kodónoch 136, I54 a 171. Ak je diagnostikovaným prípadom TSE prípad atypickej
scľapie, určípolymorfizmus génu aj pre kodón 141.

11.

Systém a opatrenianazabezpečenie odberu a prepľavyvzoriek na vyšetľenie

11.1 odber

vzoľiek

odber vzoriek určených na vyšetľenie pľítomnostiTSE musí byť vykonaný podľa posledného
vydania Manuálu štandardov na diagnostické testy a vakcíny oIE. Vžorky musia bý
označenétak, aby identifikovali pľíslušnézvieru. odber vzoriek zabezpeči príslušná RVPS.
Toto platí aj v pľípade odberu vzoľiek ĺaziĺkladéobjednávky iného
to (majiteľ,
'.ru3.t
prevádzkareň schválenápre zabijanie domácich kopýníkov (ďalej len
,,bitunok;,)).

Na vyšetrenie za zasiela
a)

_

-

_

celá hlava z uh]mutého zvieľaťa (s kožou avždy s ušnými známkami):
pri podozrení na TSE (suspektný pľípad),
pľi podozľenína besnotu, listeľiózu,
vzorka sa nedá odobrať, neskoľo nahlásený úhyn, najmä v letných mesiacoch,
z infikovaných hospodárstiev na TSE.
hospodáľstiev na TSE
RVPS alebo nariadené RVPS.

- z neinfikovaných

vo výnimočných pľípadoch so súhlasom

oddelenie hlavy v hlavovom kÍbe zuhynutého zvieraťamusí bý vykonané tak, aby došlo čo
aby bolo zabľánené
výtoku telových tekutín do vonkajšieho pľostľedia'

k najmenšiemu množstw odľezkov mäsa a ďalších tkanív zvieráťa a

b) časťmozgového kmeňa s neporušenou oblasťou OBEX spolu s časťou pľedĺženejmiechy u
hovädzieho dobytka
c) časťmozgového kmeňa s neporušenou oblasťou
malého mozgu (mozoček) u oviec a kôz.

-

oBEx

spolu s časťoupredĺženej miechy a

oddelenú hlaw umiestnime v obľátenej polohe (temennou kosťou smeľom dolu)
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-

manuálne uvoľníme časťmiechy, ktoľá vyčnieva z obnaženého tylového otvoru
od mozgovej pleny a odstľánime pľípadnékrvné zrazeniĺy
vsunieme špeciálnu odberovú lýičku do pľiestoru medzi miechou a pevnou plenou

-

v uhle asi 45 " a zasunieme 7-8 cm smerom dolu a súčasnedopredu
rotáciou lýičky uvoľníme postrarmé vetvy nervových zväzkov

-

Iýičky do vodorovnej polohy a pohybom mieľne vpľed oddelíme
potrebnú časťmozgového kmeňa (obrázok I,2) avybeľieme výiahnutím Iyžičky
odobľatý materiálvloŽime do pľepravnej nádobky.
narovnaním

-

Vzorky mozgového tkaniva musia

AB

C

AB

c

bý

vybraté tak skoro po smľti, ako je to možné'

a)

b)

obľázok

1.
Mozgový kmeň

po odstránení mozočku z a) doľzólneho, b) Iateľáĺneho pohľadu' odporúčanó
úľoveňrezoý: A-A : úroveň obex, B-B : úroveň pedunculus ceľebellaľis caudalis, C-C:
stredný mozog - úľoveňcolliculus rostralis (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines foľ
TeľrestriaĺAnimals, oIE, 20I8)

n

',1

25
27

'-v

2

3l

21

obrázok2.

Mozgový kĺneň z ĺateráInej strany' 20 - coĺlicuĺusľostraĺis,24 _ pons, 27 _ Pedunculus
cerebeĺĺaľiscaudalis (Popesko: Atlas topografickej anatómie, ]980)

1l,2 Zabezpeč'enie odberu vzoľiek na bitúnku
a) veterinámy inšpektor RVPS na bitunku' kde sa

zabijají HD, ovce akozy

z neinfikovaných chovov v pľípade zistenia dôvodov na ich testovanie (príznakov-a poruch
podľa bodu 10.2 a podľa uvedeného v bode 10.3.1 písmena a) a b) tohto pľogramu zabezpeči
odbeľ úradných vzoľiek od zvieľat od ktorých musia bý' odobraté vzorky a vyplní Žiadal'ky
na veterináme laboľatóme vyšetrenie (ďalej len,,žiadanky")'

b)

veterinárny inšpektoľRVPS na bitunku naľiadi prevádzkovateľovi bitunku pred
začatim zabijania oviec alebo kôz pochádzajilcich z inÍikovaných chovov:

I2

oznámiť 3 dni vopred pľíslušnejRVPS plán zabijať ovce alebo kozy zinfikovaného
chovu
pľe.dloŽiť akfuálny (oľiginál) sprievodný doklad na zabitie (olatný na jeden deň
na konkľétnu pľepravu zvierat)

predložiťzoznam zvieľat uľčenýchna zabitie podľa ušných čísiel,,Doklad
o premiestnení oviec lkôz"
inšpektorovi RVPS
vykonávajúcemu úľadnúkontľolu na bitunku.

11.2,1 Opatľenia po odbeľe vzoľiek na bitúnku

a) HD, ovce akozy

zabité na bitunku uľčenéna l'udskuvyzivusa nesmú označiťznačkou
zdravotnej neškodnosti dovtedy, kým veterináľny inšpektor na bitunku nedostane
písomnúspľáw o negatívnom výsledku rýchleho testu na TSE zo všetkých
odobratých vzoriek v danom dni'
b) Všetky časti tela zvieraťa vyšetľovanéhona TSE, vriúaĺekože musia byt'
primerane ozĺačenéa umiestnené pod úľadnou kontrolou (uzáverou
- pozastavené)
až do obdržania negatívneho výsledku rýchleho testunaTSE, okľem Šnrvĺa časti tiel
zvierut neškodne odstľánených v schválenom spracovateľskom záv ode.
c) Ak výsledok rýchleho testu zvieraťa, ktoré bolo zabité na l'udslcu spotľebu je pozitívny
alebo nejednoznačný, musí sa okľem neho zlikvidovať takisto najmenej jedno iatočné

zvierati s pozitívnym alebo nej edĺoznačnýmtestom na ľovnakej linke na zabijanie

zvrcrat.

12.

Laboľatóľna diagnostika

Vyšetrenie vzoľiek v rámci monitoringu TSE vykonáva
nariadenia (ES) č. 9991200I.

NRL pre TSE, podľa prílohy X

NRL TSE vedie databénu,ktoľá obsahuje nasledovné informácie:
a)

b)
c)

registľačnéčíslavšetkých faľiem zaradených do pľogramu (CEHZ)
plemena a počtu zvíetat,
identifi kačnéčíslaindividuáln ych zvierut, od ktorych bola odobr atá vzorka,
výsledky laboratóľnych testov na TSE.

s

uvedením

NRL TSE je

zodpovedné za náľodnú- databázu vykonaných vyšetľenína genotypizárciu.
Poskytuje údaje o vykonaných testoch ŠvpsSR a EU v zmysle_prílohy x náľiadenia (BS)

č.999l200L

Laboratóľium sa ľiadi postupmi uvedenými v metodickom pokyne ŠvpsSR č. 4/2003.

13.

Dezinfekcia

Na dezinfekciu sa použijúregistľované pľípravky schválené Ústavom štátnej kontľoly
veteľinárnych bioprepaľátov ď liečiv (www.uskvbl. sk).

15.

Platnost'

Tento náľodného program TSE platí od 1.1.2020
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