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1. Cielo pľogľamu
Cieľom programu

je včas detekovať a

eradikovať ohniská choroby vírusovej
hemoľagickej septikémie (VHS) a infekčnej hematopoetickej nek'rózy (IHN) v chovoch rýb na
celom i;zemí Slovenskej ľepubliky.
ozdľavením chovov sa zlepšízdravotný stav, znižíastraty na produkcii, odbúrajú
obchodné prekážky v domácom ako aj zahĺaničnomobchode.
Náľodný program eradikácie vírusovej hemoľagickej septikémie rýb (VHS) a infekčnej
hematopoetickej nel<rózy (IHN) sa bude kaŽdoročne vyhodnocovať ana základe analýzy
dosiahnutých výsledkov sa môže upľavovať.

2. Zákonné pľávomoci
Pľávnympodkladomtohtoprogľamu je $ 17' $ 18, $ 20, $ 37' $ 40, $ 40a, $46zákona
Ó. 3912007 Z. z. o veterinámej starostlivosti v zĺeni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákoĺ
é.39/2007 Z.z;').
Pľogram schvaľuje Ministeľstvo pôdohospodáľstva arozvoja vidieka Slovenskej
republiky (ďalej len ,,ministerstvo") na návľh hlavného veterinámeho lekára v súlade
s $ 5 písm. f) zákonač.3912007 Z. z.
Nemenej dôleŽitou podmienkou je aj plnenie ostatných požiadaviek nazdravie, ochľanu,
chov, podmienok pľemiestňovania, uznávanía spôsobilosti na hospodáľsky chov ľýb podľa
zákona č. 13912002 Z. z. o rybárstve v znení neskoľšíchpľedpisov (ďalej len ,,zákoĺ
č. 13912002 Z. z.oo), nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29012008 Z. z., o zdľavotných
požiaďavkách na Živočíchya produkty hospodárskeho chovu Úb a o pľevencii a kontrole
niektoľých chorôb vodných živočíchov(ďalej len ,,nariadenie vlády č.29012008 Z. z;').

3. Finan čnézabezpečenie
Laboľatórna diagnostika úľadnýchvzoľiek je hĺadená zo štátneho rozpočtu Slovenskej
ľepubliky (ďalej len,,SR").
Dotácia na úhľadustraty na zvieratäch a ich produktoch v dôsledku nariadeného
opatľenia podľa $ 45 a $ 46 zákona č. 3912007 Z' z. bude poskýnutá chovateľovi podľa
Zákona č. 28012017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka a o Zmene zákona č. 29212014 Z. z. o pľíspevku poskýovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov.

4. Poučenie o choľobách a vymedzenie pojmov
Víľusová hemoľagická septikémia (VHS)
Pôvodcom VHS je RNA vírus (viral hemorrhagic septicemia virus VHSV, sYn. Egtved
virus), zaradený do radu Mononegaviľales, rodu Noviľhabdovirus, čeľadeRhabdoviľidae.
ochorenie môže postihnúť viac ako 50 druhov morských a sladkovodných ľýb. Vírus bol
izolovaný zradov rýb Salmonifoľmes, Pleuronectiformes, Gadiformes, Esociformes,
Lupeiformes, osmeriformes, Perciformes, ScorpaenifoľÍnes' Anguillifoľmes,
Cyprinodontifoľmes, Gasterosteifoľmes. Niektoré druhy rýb môžu bý' infikované
asymptomatologicky amôžu zohrávať výzĺamnúúlohu ako prenášači choľoby. Medzi
najvnímavejšie druhy rýb patia ryby z ľadu Salmonifoľmes (losos obyčajný' pstruh dúhový,
sivoň americký). Pstruh potočný je na uvedenú nákazu pomerne rezistentný. K rozšíľeniu
nákazy docháďza latentne infikovanyľni rybami, pohlavnými produkatmi a exkrementami
chorých rýb, pracovnými pomôckami, dopľavn;ými prostriedkami a rybožravými vtákmi.

Choroba postihuje všetky vekové kategórie, prednostne ryby mladšie ako 1 rok, optimálna
teplota pre pľepuknutie infekcie je 9 - 12 oC, ochoľenie vznikä prevažne ĺa jat
(nad 15 "C sa ochoľenie vyskýuje ziedka, nad 18 oC ku vzniku ochoľenia nedochádza).
Ďalšími podmieňujúcimi faktormi býva stres, znečistenie vody, nevhodné kŕmenie a nešetrná
manipulácia. Pľiebeh ochorenia býva akútny až cl'ronický (v závislosti na teplote vody,
virulencii pôvodcu a kondícii ľýb), pričom inkubačná doba môŽe byť 4 _ 30 dní. Medzi
významné klinické pnznaky ochorenia patn vyrazná letargia alebo hyperaktivita, Zmeny
plávania (plávanie v bočnej polohe, okolo svojej osi), nápadne tmavé sfarbenie tela, vyrazĺá
anémia žiabier s výskýom petechiálnych krvácanín, krvácanín na očiach a bázach plutiev,
bilaterálny alebo unilaterálny exoftalmus a ascites. Pri akútnom pľiebehu ochorenia je vyrazná
moľtalita, ktorá môŽe dosiahnuť až 100 %. Chľonický priebeh ochorenia môže bý'
asymptomatologický. Patologicko-anatomický obraz je doplnený o obraz hemoľagickej
diatézy. Hemorágie nachädzame v svalovine a serózach vo vnútorných orgánoch
a vo viscerálnom tuku nýb. Terapia ochorenia nie je známa a tak, ako u ostatných viroz má
pľe predchádzanie jej šíreniazásadný význam prevencia. Diferenciálna diagnóza začleňuje
podozrenie na infekčnúhematopoetickú nekĺózu, yersiniózu afurunkulózu lososovitých rýb.

Infekčná hematopetická nekľóza (IHN)
Pôvodcom ochorenia infekčnej hematopoetickej nekozy je RNA vírus ( viral
hemmorrhagic (IHNV), ) zaradený do rodu Noviľhabdoviľus, čeľadeRhabdoviridae.IHNYľhabdovirus má tvar projektilu . Má niekoľko podtypov.Vírus IHN je vo vonkajšom pľostredí
málo odolný , rýchlo sa inaktivuje väčšinoubežnými dezinfekčnými pľostľiedkami, vrátane
jodofoľmu. okľem toho môže bý vírus inaktivovaný sušením, alebo zahnevaním na 60oC
po dobu 15 minút. ochoľenie postihuje hlavne lososovité ryby ( predovšetkým pstruh dúhový
a losos ), menej vnímavérÉy- lipeň, sivoň, hlavátka, síh, pleskáč a št'uka ( tieto druhy ľýb
môžu byt'infikované asymptomatologicky a môžu zohrávať význarnni úlohu ako prenášači ).
K rozšíreniunákazy dochädza klinicky choľými a latentne infikovanými rybami, pohlavnými
pľoduktami a exkľétmichoľých rýb. Tiež pracovnýni pomôckami' infikovanou vodou a
dopľavnými prostľiedkami. Miestom vstupu infekcie bývajú najčastejŠiežiabte a trŕĺviaci
trakt' Priebeh ochorenia byva akútny až chronický (v závislosti na teplote vody, virulencii

pôvodcu a kondícii ľýb), pričom inkubačná doba môŽe bŕ
5 _ 45 dní.
Medzi významné klinické pnznaky ochorenia patn výrazná letargia alebo hypeľaktivita,

Zmeľy plávania (plávanie v bočnej polohe, okolo svojej osi), nápadne tmavé sfaľbenie tela,
vyrazná anémia žiabier s výskýom petechiálnych krvácanín, dlhé semi-transpaľentné fekálne
povtazce, kľvácaniny na očiach a bŕĺzach plutiev, bilaterálny alebo unilaterálny exoftalmus
a ascites. Hemorágie nachádzame v svalovine a serózach vo vnútoľných orgánoch a vo
viscerálnom tuku rýb. Pri histopatologickom vyšetrenínachádzame rozsiahle loŽiskové
nel<rózy a degeneratívne procesy v obličkách, hepatopankľease a slezine . Prežívajuce ryby
majú pomerne často skoliózu. Choroba postihuje všetky vekové kategóľie, pľednostne ľyby
mladšie ako 1 rok ( najmä počas prvých dvoch mesiacoch života ), optimálna teplota pre
prepuknutie infekcie je 8 _ 15 oC, ochoľenie vzniká prevažĺena jar . Ďalšími
podmieňujúcimi faktoľmi býva zhoršenie zoohygienických podmienok, stres, znečistenie
vody, nevhodné kŕmenie a nešetrná manipulácia. Pri akútnom pľiebehu ochorenia je vyrazná
mortalita' ktorá môŽe dosiahnuť 80 až I00 %. Chľonický priebeh ochorenia môže bý
asymptomatický . Ryby, ktoré infekciu pľežijú,majú zvýšenúhladinu protilátok proti IHN,
niektoľéjedince sa môžu stat' asymptomatickýni vektormi ochorenia. Diagnoza sa stanovuje
na zŕklade klinických príznakov a na zŕĺklaďe laboratórnej diagnostiky.
Difeľenciálna diagnóza začleňuje podozrenie na vírusovú hemoľagickú septikémiu, infekčnú
nekĺózu pankreasu a myxobolózu '

Novou choľobou ľýb sa na účelytohto programu rozumie v SR:
vírusová hemoľagická septikémia, uvedená v prílohe č. 4 zákona č. 3912007 Z. z. av
prílohe č. 3 časti II. nariadenia vlády č. 29012008 Z. z.. Jedná sa o nedávno zistenú závažĺu

chorobu' ktorá má potenciál šíriťsa medzi populáciou vnímavých rýb. Jej výský bol v SR
prvýkrátZaznamenaný v maľci 2008.
Infekčná hematopoetická nekľóza uvedená v prílohe č. 4 zŕĺkona č. 39l200J Z. z. av
prílohe č. 3 časti II. nariadenia vlády č.29012008 Z. z.. Jedná sa o podozrenie na výskyt tejto
závaŽnej choroby, ktoľá má potenciál šíriťsa meďzi populáciou vnímavých rýb. Podozľenie
na jej výský bolo zistené v roku 2019, šetrenie ešte nie je ukončené.

Eľadikačnýpľogram je progľam, ktoľéhocieľom je eradikovať výský choroby VHS

a

IHN v chovoch rýb na celom územíSR.

Zá*erečný monitoľing je vyšetrenie registľovaných chovov a voľne žijncich vodných
Živočíchovza účelomvyhlásenia krajiny' zóny alebo priestoru za oblasť bez výskýu chorôb.

Infikovaný chov je chov' v ktoľom je potvrdený výskyt choroby VHS alebo IHN.

je

oblasť okolo ohniska vírusovej hemoľagickej septikémie
alebo infekčnej hematopoetickej net<rózy výýčená príslušnou ľegionálnou veterinárnou a
potravinovou správou. Pri územnom vyľredzenítýchto pásiem sa zoberí do úvahy

Ochľanné pásmo

geogľafické podmienky, administratívne hľanice, príľodnéprekétžky, možnosti veterinárneho
dozoru a vedecko-technické poznatky, ktoré umožnia predpovedať pravdepodobné rozšíľenie
vírusu hemoragickej septikémie lososovitých rýb. V pľípadepotreby rozšírenia ochranného
pásma na tzemíe, ktoré nespadá do pôsobnosti územne príslušnej ľegionálnej veteľinárnej a
potravinovej správy, výýčenie ochranného pásma bude kooľdinovať Štátna veterináma a
potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len "ŠVPS SR'').

Regionálna veteľináľna a potľavinová spľáva (ďalej len ,,RVPS"), vykonáva
veteľináľne kontroly nad dodržiavanímveterinárnych požiadaviek, na zŕklade skutočností

zistených pri výkone svojich pôsobností alebo pri podozrení z vážneho alebo bezpľostľedného
zdravia zvierat alebo ľudínariaďuje a zrušuje opatľenia, prejednáva priestupky, ukladá
sankcie.

5. Históľia
AŽ do roku 2008 sa vírusová hemoľagická septikémia na izemi SR nevyskýovala,

ale pľavdepodobne nekontrolovaným dovozom

ýb

sa impoľtovala aj na naše územie. Prvý

výský ochoľenia na VHS bol zaznamenaný v marci roku 2008 (RVPS Martin). Neskôr v máji
2008, boli diagnostikované ďalšie dva pozitivne chovy (RVPS Dolný Kubín). Tieto chovy
na základe zhodnotenia ťrzik výskyťu nového ochorenia na izemi SR avsúlade
rozhodnutím chovateľov boli zlikvidované .
Následne v roku 2009 boli potvrdené ďalšie nové ohniská tohto ochorenia., konkrétne
5 novo vzniknutých ohnísk a 1 opakovane infikované ohnisko - RVPS Maĺtin, 1 nové ohnisko
- RVPS Dolný Kubín, 1 nové ohnisko RVPS Prievidza a 1 nové ohnisko RVPS Púchov .
s

Chľonologický pľehl'ad výskytu VHS:

ROK 2008:
Dátum
18.3.2008

30.5.2008
6,6.2008

Stľedisko
Rybárstvo Kamennýpotok, VKC - 09-17 SK
Slamka Peter, Podbieľ
Jozef Magieľa, Nižná ď oravou, farma Podbieľ, RL{S 01

RVPS

RVPS Maľtin
RVPS Dolný Kubín
RVPS Dolný Kubín

ROK 2009.
Dátum

Stľedisko

Mso SRZ Stráne, prevádzka Lipňové hospodárstvo,
RL-MT _ 4 SK

12.2.2009

RVPS

RVPS Martin

19.3.2009

Rybárstvo Kláštoľ s.r'o. Rybníky - Kláštor pod Znievom,

RVPS Martin

27.3.2009
2r.4.2009
22.4.2009
1]'5.2009

Rybárstvo Kláštoľ s.r.o. Rybníky, PrevádzkaPámica - Hate
Rybárstvo Kamenný potok Vrutky, VKC 09 _ 17 SK
Rhybos s.r.o. Skačany
SRZ RADA Žílina, stredisko Slovianska Dolina,
VKČ 09-18 SK
Hofeľica Anton, Vľchteplá
Slovľyb a.s'' Pstruhárstvo Príbovce VKC 09 _ 20 SK

RVPS
RVPS
RVPS
RVPS

9-17SK

26.5.2009
11.6.2009

ROK 2010:
Dátum

Stredisko
8.2.2010
Slovryb a.s., Pstruhárstvo Príbovce VKC 09 _ 20 SK
4.6.2010
CENO s.ľ.o.' Rybáreň SvätéhoPetra, Jelka, RN-GA 1 SK
12.10.201c Rybárstvo PoŽehy s.r.o. dubové273, stredisko Diviaky

vKC

ROK 2011

09

-

Dolný Kubín
Maľtin
Pľievidza
Martin

RVPS Púchov
RVPS Martin

RVPS

RVPS Martin
RVPS Galanta
RVPS Maľtin

108

RVPS

14.4.2011

Stľedisko
Rybárstvo PoŽehy spol. s.r.o, stredisko Požehy,
VKC: 09 - 92 SK
Rybáľstvo KláŠtor s.r.o. Rybníky - Kláštor pod Znievom,

6.6.20rr

oľga Hrabčäková, pod Papierňou 39 , 085 01 Bardejov,

RVPS Baľdejov

Dátum
26.3.20rr

9-17SK

pr ev ádzkŕtreň

ROK 2016
Stľedisko

12.2.2016

Rybáľstvo PoŽehy spol. s.r.o, stredisko Diviaky,
VKC: 09 - 108

ROK 2017
Stľedisko

Stupavské rybáľstvo s. r. o, RN _

14.6.2017

RVPS Maľtin

Gerl achov,

Dátum

Dátum

RVPS Martin

MA

1

RVPS

RVPS Martin

SK

RVPS
RVPS Senec

SK

RVPS
RVPS Senec

ROK 2018

Dátum

I

Stredisko

14.l?.20l8| Stupavské rybáľstvo s. r. o' RN _

V rokoch 2012, 2013,2014,2015

MA

a 2019 nebolo

1

v SR potvrdené ohnisko VHS

Až do roku 2019 sa infekčná hematopoetická nebóza na uzemi SR nevyskýovala. Prvé
podozrenie na výskyt bolo zaznamenané v septembri 2019 RVPS Čadca. Laboratóľne potvrdenie
výskytu nie je ešte ukončené, vzorka na potvrdenie/vylúčenie infekčnej hematopoetickej
nehozy v chove sa bude odoberať v roku 2020.

6. Diagnostika
VHS

sa diagnostikuj e na záklrade:

klinických príznakov
b) laboľatóľnych vyšetrení- izoĺácie vírusu
a)

vyšetľenie je najvhodnejšie zasielať ryby živé,prepľavované v dostatočnom
množstve vody kuriéľom,spôsobom znemožňujúcimkontamináciu povrchových vôd a šírenie
chorôb. Priememá vzorka musí obsahovať najmenej 30 ks rýb, rôznych druhov avekových
kategórií. Do vzorky sú primárne zaraďované ryby slabé a ryby s klinickými pnznal<ni.

Na

sa v chove vyskýuje pstruh dúhový, môŽe bý zaraďený na vyšetľenie len tento druh rýb.
Ryby čeľstvouhynuté alebo usmľtenésa na vyšetrenie zasielajú čo najskôr (do dvoch hodín),
ak to nie je možnémusia byť aŽ do doručenia na vyšetľenie (toto nesmie trvať dlhšie ako dva
dĺl) zmrazeĺe, zabalené v nepremokavom obale, ktorý je vloŽený do dobre uzatvoreného,
pevného obalu s dostatočným množstvom sacieho materiálu, zabraňýilcim pretekaniu obsahu.
Yzorka musí bý' identifikovateľná aj vo vnútri obalu. Sprievodný doklad sa pľikladá
ku vzorke tak, aby sa zabránilo jeho znečisteniu a pri prebratí vzorky v schválenom
veteľinárnom laboľatóľiu sa mohol odstrániť bez manipulácie so vzorkou. Diagnostiku VHS
vykonáva Veterináľny a potravinový ústav Dolný Kubín (ďalej len ,,VPÚ DK"), ktorý
súčasneplní aj funkciu Náľodného referenčného laboľatória (ďalej len ,,NRL") pre choroby
rýb. Metodika odberu a zasielania vzoriek je uveľejnená v prílohe č. 2 tohto programu.

Ak

IHN sa diagnostikuj e ĺa základe
a) klinických príznakov
b) laboratórnych vyšetrení- izolácíe vírusu.
vyšetrenie je najvhodnejšie zasielď ľyby živé,prepravované v dostatočnom
množstve vody kuriérom, spôsobom znemožňujúcimkontamináciu povrchových vôd a šíľenie
choľôb. Pľiemeľná vzorka musí obsahovať najmänej 30 ks rýb , rôznych druhov a vekových
kategórií. Do vzorky sú primárne zataďované ryby slabé a s klinickými pľíznakmi.

Na

v chove vyskýuje pstruh dúhový môže bý zaradený na vyšetrenie len tento druh rýb .
Ryby čerstvo uhynuté alebo usmrtené sa na vyšetrenie zasielajú čo najskôľ ( do dvoch hodín
), ak to nie je moŽné musia bfi až do doručenia na vyšetrenie ( doručenie nesmie trvať dlhšie
ako dva dni ) zmľazené, zabalené v nepľemokavom obale ktorý je vložený do dobľe
uzatvoreného, pevného obalu s dostatočným množstvom sacieho materiálu, ktorý zabraílje
pretekaniu obsahu. Yzorka musí bý'identifikovateľná aj vo vnútri obalu. Sprievodný doklad
sa prikladá ku vzorke tak, aby sa zabränilo jeho znečisteniu a pri prebrati vzorky v
schválenom veterinámom laboratóriu sa mohol odstľániť bez manipulácie so vzorkou.
Diagnostiku IHN vykonáva Veterinárny a potľavinový ústav Dolný Kubín (ďalej len ,,VPÚ
DK"), ktorý súčasneplní aj funkciu Národného refeľenčnéholaboratória (ďalej len ,,NRL")
pre choroby rýb. Metodika odberu a zasielania vzoriek je uveľejnená v prílohe č. 2 tohto

Ak

sa

progľamu.

7. Hlásenie choľoby
Na základe $ 17 ods. 1, písm. h) a $ 37 ods. 2,pism. a) zákonač.39l 2007 Z. z. jekaždá
ýzická alebo právnická osoba oprávnená disponovať živýmízvieratami povinná
bez meškania hlásiť oľgánu veterinárnej spľávy každépodozrenie na chorobu a úhyn rýb
a umožniť ich vyšetrenie.

8. Kontrolné mechanizmy
Záklaďnoupodmienkou pri kontrole VHS a IHN je registrácia chovov, ktoré vykonávaju
prvovyrobu potľavínŽivočíšnehopôvodu' ktorou je na účelytohto pľogramu v súlade
s $ 40 ods. 1 písm' a) zákona 3912007 Z. z, produkcia, chov alebo odchov prvotných
pľoduktov Živočíšnehopôvodu vrátane zberu prvotných produktov, dojenia apľodukcie
hospodárskych zvierat pred zabitím, ako aj lovu, výlovu, rybolow azberu voľne žijúcich
zvterat. Nemenej dôleŽitou podmienkou je aj registrácia chovu hospodárskych zvierat podľa
$ 40a ods. 1 písm. a) a plnenie ostatných poŽiadaviek na zdravie, podmienok
premiestňovania, uznávanía spôsobilosti na hospodáľsky chov rýb podľa zél<ona č. 13912002
Z. z. a kontrola dodržiavania opatrení v rámci schváleného individuálneho eradikačného
progľamu.

9. Pľemiestňovanie vnímavých dľuhoY vodných živočíchov
Premiestňovanie ýb podlieha veterinámej kontrole v zmysle zákona č. 3912002 Z. z.
veteľinárnym požiadavkám nariadenia vlády č. 29012008 Z. z.. Pľemiestňovanie moŽno
vykonať len v súlade so zdravotn;iľn štatútomchovov, ktorý sa vykonáva na účelyprevencie
a kontroly VHS a IHN podľa zdravotnej situácie v chove vo vzťahu k tejto chorobe.
a

Štatĺtychovov:

1.

2.
3.

Uradne bez výskýu _ registľovaný, monitorovaný, chov bez výskytu VHS alebo IHN
v sledovanom období (počas dvoch rokov)
Bez výskýu _ registľovaný, ozdravený, monitorovaný, chov bez výskytu VHS alebo
IHN v období kľatšom ako dva ľoky
Infikovaný, ozdľavovaný - ľegistrovaný chov svýskýom VHS alebo IHN zaradený
do individuálneho eradikačnéhoprogramu.

Pľemiestňovanie:
1. Chov úľadnebez výskytu - nenachádzajuci sa v ochrannom pásme VHS alebo IHNz chovu sa môžu premiestňovať ryby na ďalší chov a spľacovanie bez obmedzenia,
avšak musí bý' monitorovaný minimálne 2 x ročne, bez klinických príznakov
ochorenia

2. Chov

3.

úradne bez výskytu - nachádzajuci sa v ochrannom pásme VHS alebo IHN'
z chovu
sa môžu premiestňovať ryby na ďalší chov a spracovanie bez obmeďzenia, avšak musí
byt'monitoľovaný minimálne 4 x ročne bez výskýu klinických pnznakov ochorenia
so súhlasom veterinárnej spľávy
Chov inÍikovaný v ozdľavovaní - môŽu sa pľedávať konečnému spotrebitel'ovi resp.
dodávať maloobchodným prevädzkamiam klinicky zdravé, usmľtené,tržnéryby na
ľudskúspotrebu podľa Naľiadenia vlády č. 360120II Z. z.. ktor;im sa ustanovujú
hygienické požiadavky na priamy pľedaj a dodávanie malého mnoŽstva prvotných
produktov rastlinného a Živočíšnehopôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych
výrobkov konečnému spotľebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam. Ak
faľma nemá schválenú prevádzkareň na zabíjanie a úpravu produktov rybolovu môžu
sa premiestňovať klinicky zdravé tržnéryby do schválenej prevádzkame iba so
súhlasom dotknutých RVPS. RÉyna ďalší chov do dosiahnutia tržnej veľkosti sa
môžu premiestňovať so súhlasom veterinárnej spľávy len na farmu s rovnakým
zdravotným štatútom.Pred pľedajom a premiestnením musia bý' ľyby vyšetrené
v súlade $ 27 zákona č. 3912007 Z. z. na pntomnost' ľezidui (malachitová zelená,
leukomalachítová zelená, kĺyštálová violet', leukokĺyštálová violeť abriliantová
zelená)

bez výskytu _ ozdravený - nachádzajilci sa v ochrannom pásme VHS alebo
IHN, z chovu sa môŽu premiestňovať ryby na ďalší chov a spracovanie bez
obmedzenia, avšak musí bý monitorovaný minimálne 4 x ročne bez výskytu
klinických pnzĺakov ochoľenia so súhlasom veterináľnej správy

4. Chov

Každépremiestňovanie do ďalšieho chovu musí bŕ sprevádzané sprievodným
dokladom potvrdeným úľadnýmveterinárnynr lekárom príslušnej RVPS. Každé
premiestňovanie z infikovaných chovov v ozdľavovaní musí bý' vykonané pod veterinárnou
kontľolou príslušnejRVPS. ostatné pľemiestňovania sú v zmysle platnej legislatívy
Euľópskej únie a členských štátov. Zásielky rýb, ktoré nie sú sprevádzané sprievodným
dokladom vydaným pľíslušnouRVPS nesmú bý'prijaté do Žiadneho chovu vnímavých ľýb.
Vzor sprievodného dokladu je uverejnený v prílohe č. 3 tohto programu.
10. Rozsah vykonávania monitoringu
KeďŽe VHS, ktorá patrí medzi najzávažnejšie ochoreniarýb sa na účeltohto pľogramu
rozumie ako nová choroba rýb v SR, uvedená v prílohe č. 4 zákona č. 3912007 Z. z.
a v prílohe č. 3 nariadenia vlády č.29012008 Z .z., jej výský bol prvý krát zaznamenaný
v marci 2008, následne v máji 2008 (dve ohniská), v roku 2009 (osem ohnísk) a v rokoch
2010 a201l(n ohniská každý rok). V rámci eľadikačnéhopľogľamu sa bude vykonávať tento
monitoring:

Úvodný monitoľing - záklaďné vyšetľenie registľovaných chovov avoľne žijtlcich
vodných živočíchovza účelomzmapovania výskýu VHS v danom časovom úseku.

Pi

rcalízácii monitoringu je potľebná úzka spolupráca s organízácialrli chovateľov rýb v SR.
odber vzoriek vykonali úradníveterinárnymi lekáľmi príslušnejRVPS spolu
odbornými pracovníkmi NRL pľe choroby rýb vjarných mesiacoch 2010, pri teplote vody
od 1 - 12 oC. Súčasneprebehlo aj poučenie zamestnancov rybárskych organízácií
ospľávnom odbere vzoriek apoučenie oklinických pľejavoch sledovaných ochorení rýb,
z titulu správneho postupu pľiznižovaniĺizikašírenia nétkaz.
Pravidelný monitoľing pľebehol na jeseň ľoku 2010 ako aj na jar ajeseň vrokoch
2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 a 2019. Vrokoch 2020 a 2021 bude
prebiehať v chovoch pstruhov na jar a jeseň.
Záxerečný monitoring prebehne ako vyšetrenie registrovaných chovov a voľne
žijúcichvodných živočíchovza účelomvyhlásenia krajiny, zóny alebo priestoru za oblasť
bez výskýu chorôb.

Keďže IHN, ktorá patn medzi na1zétvažĺejšieochorenia rýb sa na účeltohto programu
ľozumie ako nová choroba rýb v SR, uvedená v prílohe č. 4 zákona č. 3912007 Z. z.
a v pľílohe č. 3 nariadenia vlády č.29012008 Z .z., apodozľenie na jej výský bolo prvý kľát
Zaznamenaný v septembn 2019 sa v ľoku 2020 v rámci eradikačnéhoprogľamu sa bude
vykonávať tento monitoľing:
Pravidelný monitoľing v rokoch 2020 a2021bude prebiehať v chovoch pstruhov na
jar ajeseň.
Záverečný monitoľing pľebehne ako vyšetrenie registrovaných chovov a voľne
žijúcichvodných živočíchovza účelomvyhlásenia krajiny, zóny alebo priestoru za oblasť
bez výskýu choľôb.

Na základe výsledkov vykonaného monitoringu sa eradikačný progľam ukončíalebo
vypľacuje
nový eľadikačnýprogľam a to v závislosti od vyhodnotenia zdravotného staw
sa
r'ýb.

11. Všeobecnézásady a metódy eľadikácie

Opatľenia pľi podozrení na výskyt VHS alebo IHN:
Príslušná RVPS pri podozrení na výskyt VHS vykoná opatrenia na kontrolu chorôb
zvíerat
a) epizootologické šetľenie vľátane odberu vzoľiek na laboratórne vyšetrenie
b) úľadnýdozor na farme a príslušnékontrolné opatrenia, ktore zabránia šíľeniuchoroby
c) súpis kontaktných faľiem, ktorý sa pravidelne aktualizuje
d) zákaz premiestňovania rýb aŽ do vylúčeniaalebo potvľdenia VHS alebo IHN' s výnimkou
povoleného pľemiestneniarýb na spľacovanie a pľiamu l'udskú spotrebu v mŕtvom stave.
Opatľenia v ohnisku , pľi potvľdení výskytu VHS alebo IHN
Príslušná RVPS pri potvrdení VHS alebo IHN vykoná opatľenia na kontľolu choľôb
zvierut
a) epizootologické šetľenie vrátane úradnéhoodberu vzoriek na laboľatórne vyšetľenie
zo zaiadeni, zktoých sa vzorky neodoberali (kontaktné ľybníky,nádrže, farmy a pod.)
b) úľadnýďozor na faľme a príslušnékontrolné opatrenia, ktoré zabržnia šíľeniuchoroby
c) súpis infikovaných faľiem, ktory sa pravidelne aktualizuje
d) súpis ýb natýchto farmách, ktoľý sa pľavidelne aktualizuje
e) neškodnéodstľánenie uhynutých rýb v kafileľickom zuladeni
f) usmrtenie r!fu, ktoré vykazujú klinické pnznaky a ich neškodné odstránenie v kafileľickom
zanadeni
g) zákaz pľemiestňovania s výnimkou povoleného pľedaja a premiestnenia ľýb viď kapitola
9 písm. b) bod 3.

h) vypracovať a dodržiavaťindividuálny eradikačný progľam

opatľenia v ochrannom pásme výskytu VHS alebo IHN
a) zákaz premiestňovania žívýchrýb, ikier alebo záĺroďočných buniek na ďalší chov

s výnimkou povoleného predqa a premiestnenia ľýb viď kapitola 9 písm. b) bod 3. do doby
ukončenia monitoringu choroby v chove
b) aktivizovat'opatrenia na ochľanu chow pred zavlečenímchoľôb
c) pravidelne, každédva mesiace laboratóme monitoľovať rybochovné zanadenia na výskyt
VHS aŽ do zrušenia opatrení nariadených príslušnouRVPS.

Epizootolo gické šetľeniesa zameiav a na:
a) pravdepodobný čas trvania, počas ktorého sa mohla choľoba vyskýovať na farme
pľed qýĺn, ako bola ohlásená, alebo bolo vyslovené podozrenie z jej výskýu
b) moŽný zdroj choroby na farme a identifikáciu ostatných fariem, v ktorých sa nachádzaji
Il<ry, zfuodočnébunky a vnímavédruhy rýb, ktoré môžu bý' infikované
c) pohyb rýb, ikier d,ebo zŕtrodočných buniek, dopľavných prostriedkov' materiálu alebo osôb,
ktoré by mohli pľeniesť pôvodcu ochorenia do príslušnejfaľmy alebo z príslušnejfaľmy
d) ďalšie moŽnosti šíreniachoľoby
Ak sa epizootologickým šetrenímzisti, že mohlo dôjsť k zavlečeniu choroby z lného
vodného toku, nádrže alebo inej pobrežnej zóny alebo mohla bý' choľoba prenesená do iného
vodného toku, nádrže alebo inej pobrežnej zóny v dôsledku kontaktu spôsobeného pohýom
qýb, ikier, zŕlrodočnýchbuniek, zvierat, dopľavných prostriedkov alebo osôb alebo in;ým
spôsobom, povúuji sa farmy týchto tokov, nádrži apobľežných zón za podoznvé o čom
musí byt' bezodkladne infoľmovaný príslušnýorgán veteľináľnej spľávy.

Zľušenieopatľení sa vyhlási po premiestnení poslednej infikovanej ryby zchovu,
ukončeníochľannej doby a ukončení biologického pokusu s negatívnym výsledkom v termíne
najskôr 6 mesiacov od odsunu poslednej infikovanej ryby z chovu.

Chov ostáva naďalej pod spľísneným veterinárnym dozorom po dobu dvoch ľokov
od zrušenia opatrení. Po tejto dobe v prípade, že pn monitorovaní nebola zistená choroba
sauzná chov za chov úľadne bez výskýu.
12. Úlohy oľgánov štátnej spľávy
Ministeľstvo pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka Slovenskej ľepublilry
- schvaľuje na návrh hlavného veteľinárneho lekáľa národný pľogľam eradikácie

- kontľoluje výkon
SVPS SR

VHS

a

IHN

štátnej správy uskutočňovany' ŠvľsSR a vykonáva vnútornéaudity

Státna veterináľna a potľavinová spľáva Slovenskej ľepubliky
- vypľacuje návrh programu eľadikácie choroby ajeho zmeny adoplnky apredkladá ich na
schválenie ministerstvu
- zabezpečuje školenia všetkých orgánov veteľinárnej správy k národnému programu
eradikácie VHS a IHN
- organizuje infoľmovanie chovatel'ov ýb o národnom programe eradikácie VHS a IHN
pľostľedníctvomzdružení chovateľov rýb a podriadených organizácii
- vypracuje systém hlásení na kontľolu postupu ozdtavenia chovov od VHS a IHN v SR
- prostredníctvom odbornej skupiny pravidelne raz za pol roka vyhodnocuje postup
ozdravenia
- pľedkladá správy Európskej Komisii a ministeľstvu
- navrhuje Ministľovi pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR rozpočet na vykonanie plánu
eradikácie

Regionálna veteľináľna a potľavinová spľáva
-vydáva opatrenia pre všetkých chovateľov vsúlade sbodom 11. Všeobecnézásady
a metódy eradikácie
- vykonáva osvetovú činnosťchovateľskej verejnosti o cestách prenosu VHS a IHN,
klinických príznakoch a stratách v chovoch ľýb
- vykoná školenie úradných veterinárnych lekáľov
- schvaľuje individuálne eradikačnéprogľamy pre jednotlivé chovy
- vyhodnocuj e plnenie schválených individuálnych eradikačných plánov
- prijíma opatrenia na odstľánenie nedostatkov pri ozdravovaní pre chovateľov rýb
- pľedkladá na ŠvpsSR správy o priebehu ozdravovania v regióne

Štĺtnyveteľináľny a potľavinový ústav Dolný Kubín _ naľodné referenčnélaboratórium
- zabezpečuje laboratórne vyšetrenia na VHS a IHN v súlade s náľodným eľadikačným

pľogľamom
- spracúva a predkladá výsledky vyšetrení
- poskytuje odborné poľadenstvo RVPS

13. Povinnosti chovatel'ov
hlásiť príslušnejRVPS kaŽdé podozrenie na chorobu
- dodržiavať opatrenia vydané príslušnouRVPS
- vypracovať individuálny eradikačný progľam
- dodržiavať podmienky na ochľanu chovov pred zavlečenimnákaz
- dodržiavať ďalšie povinnosti vyplývajúce zo schváleného individuálneho eradikačného
progľamu
-

Schválený individuálny eradikačný pľogľam má obsahovať tieto náležitosti:
- identifikácia chovu

- stručná charakteristika

chow

- zozrualTl ýb chovaných v chove
- prítoky a odtoky vody z faľmy
- čistenie a dezinfekcia
- kontľolné mechanizmy
- vyhodnotenie programu
- predpokladaný termín ukončenia individuálneho eradikačnéhopro gramu
- náčrt farmy
- kópia národného eradikačnéhoprogľamu
_ spôsob ozdľavovania viď. príloha

14.

Pľílohy

Pľíloha č. 1
Vzor individuálneho eradikačnéhopľogIamu
A) Dokladová často
- mapa chovu
- výsledky laboratórnych vyšetrení
- zápts komisionálnych kontrol
- vydané opatrenia

B) Charakteristika chovu
- názov chovu a identifikácia ( číslochovu GIS súradnice )
'
- úroveň ochranných opatrení proti zavlečeniu nákaz
- počty a druhy chovaných ryb v chove
- orgaĺizácia chovu
- pľemiestňovanie' evidencia
- veterináľna starostlivosť
- sluŽby (asanačný podnik)
C) Spôsoby ozdravovania
1. Radikálna metóda
- usmľtenie všetkých ľýb v chove a

ich neškodná likvidácia v asanačnom podniku

- vypustenie vody z chovného zať'adenia
- čistenie dezinfekcia chovných zaiadeni

-,,letnenie chovu" (pôsobenie slnečnéhožiar eĺia)
- po dobe minimálne 4 mesiacov, po odsúhlasení pľíslušnouRVPS vykonať biologický pokus
s cieľom prípadného zistenia patogénnu v chove
- po ukončeníbiologického pokusu v tľvaní minimálne 30 dní vykonať laboľatórne vyšetľenie
2. Eliminačná metóda

2.1. Eliminačná metódabez premiestňovania rýb do iných chovov srovnakou nákazovou
situáciou
- likvidácia uhynutých rýb arýb s klinickýmipnznak'rri
- piehežnädezinfekcia chovných zanaďeni
- postupné dochovanie rýb na konzumnú veľkosť s následným odsunom podl'a kapitoly 9
písm. b) bod 3
- po vyskladnení poslednej infikovanej ryby viď. Postup C 1)
2.2. Elimlnačná metóda s premiestnením všetkých klinicky zdravých ľýb do chovu s rovnakou
nákazovou situáciou zaradeneho do ozdravovania
- ďalej viď C 1) od druhého odseku

Pľílohač.2

Metodika odbeľu a zasielania vzoľiek rýb
flrr}rĺz
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Ryby živó:
- zasielajú sa v dostatočnom množstve Vody' zI<torej boli vylovené, v plastikových vľeciach
,,pod kyslíkom'o kuriéľom alebo zvoznou linkou Štátneho veteľinárneho a potravinového
ústavu Dolný Kubín

2.

časfi orgánov ryb:
odoberajú sa z čerstvo usmľtených týb zatýchto podmienok:
- pri odbere musí byť dodrŽaná steľilita (sterilné pitevné nástľoje, sterilné plastikové
skúmavky, steľilnéreagenčné fl aše)
- odoberajú sa tieto oľgány - slezina, oblička, srdce' rnozog
- podľa veľkosti sú orgány vloženédo sterilných plastikových skúmaviek,
alebo reagenčných fliaš, ktoľéobsahujú transpoľtné médium, a to tak aby boli orgány celkom
ponorené v tľansportnom médiu
- do jednej skúmavky, alebo ľeagenčnej fl'aše je možtévložiťčasti orgánov najviac
z 10 ks ľýb. Táto zmesná vzorkamusí mať hmotnosť najmenej 1 gľam.
- vzoľky rýb (skúmavky, ľeagenčnéfl aše) až po dobu prepľavy (ak je táto dlhšia
ako 2 hodiny) musia bý umiestnené, v mľazničkách.Vzorka má byt'do laboratória doručená
čo najskôr. Virologické vyšetrenie sa musí začaťnajneskôľ do 48 hodín po odobľatí
vzoriek (vo výnimočných prípadoch sa môŽe virologické vyšetrenie začaťnajneskôľ

do 72 hodín po odobratí materiálu), a to za predpokladu, že matenál, ktoý má bý'
vyšetrovaný je V tľansportnom médiu a počas prepľavy sú splnené požiadavky
na teplotu. Zaslaĺý materiál musí bý' zrrlrazený a zasIaĺý v pľepravných chladničkách
alebo v izolačných kontajneľoch (polystyrénové prepravky s hrubými stenami), spolu
s dostatočným množstvom chladiacich vložiek na zabezpečenie chladenia vzoľiek, teplota

v prepravnom kontajneri vzoľky nesmie presiahnuť 10 oC.
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3.

Ryby čerstvo usmľtené, pľípadne ryby čeľstvouhynuté:

- zasielqú sa

zabalene do papiera s absorpčnými vlastnosťami a následne vložené
plastikových
do
vreciek' Takto sa zasielajú ryby len ltedy, ak je možnésplniť poŽiadavky
na dodrŽanie času prepľavy (do dvoch hodín od usmľtenia alebo úhynu rýb) a teploty vzorky
počas prepľavy (vzoľky počas prepravy musia bý umiestnené v izo|ačnýc}lkontajneroch, napr.
prepravné chladničky, polystyrénovéprepľavky s hrubými stenami), vzoľky sa zasielajú spolu
s dostatočným množstvom ľadu alebo mraziacich blokov na zabezpečenie chladenia vzoriek.
Teplota vzorky nesmie prekľočiť10 o C, pričom v tľansportnej prepľavke musí by' pľítomný
ľad ešte pri preberani vzorky v laboratóriu. V prípade použitia mraziacich blokov musí bý'
aspoň jeden stále čiastočne,alebo úplne zamĺznutý.
- ak nie je možnó vzotky doručiťdo dvoch hodín, tieto sa musia zmraziť až do doručenia
na vyšetľenie.

Na vyšetľenie je naivhodneišie zasielať ryby živé,pľepravované v dostatočnom mnoŽstve
vody kuriérom, spôsobom znemoŽňujúcim kontamináciu povrchových vôd a šírenie chorôb.
Priememá vzorka musí obsahovať najmenej 30 ks ľýb, ľôznych dľuhov a vekových
kategóľií. Do vzorky sú pľimárne zaraďované ryby slabé a ľyby s klinickými príznakmi. Ak
sa v chove vyskytuje pstľuh dúhový' môŽe bý zaradený na vyšetrenie len tento dľuh ryb.
Ryby čerstvo uhynuté alebo usmrtené sa na vyšetrenie zasielajú čo najskôr (do dvoch
hodín). Ak nie je možnédodrŽď časový limit na vyšetľenie, ryby až do doručenia (toto
nesmie trvať dlhšie ako dva dni) musia bý zmĺazeĺé,zabalené v nepľemokavom obale,
ktorý je vložený do dobre uzatvoreného, pevného obalu s dostatočným množstvom sacieho
mateľiálu, zabľaňujúcim pretekaniu obsahu. Yzorka musí bŕ identifikovateľná
aj vo vnútľiobalu. Sprievodný doklad sa prikladá ku vzorke tak, aby sa zabrántlo jeho
znečisteniu a pri prebratí vzorky v schválenom veteľinárnom laboratóriu sa mohol odstrániť
bez manipulácie so vzorkou.

Príloha č. 3

SPRIEVoDNŕ DoKLAD
na premiestnenie ýb na ďalší chov a produkciu

v rámci Národného pľogramu eľadikácie vírusovej hemoľagickej septikémie rýb (VHS) a vírusovej
hemoragickej septikémie (IHN) v Slovenskej republike na ľoky 2020 a202l
Por. číslo:'.'/RVPS/mm/rrn
Vlastnílďdľžitel' (adresa).

Druh ryby (odbomý názovlveďecký názov)

Premiestňuje na farmu (názov a adresa).
Uradné číslo:
Obec

Kategória

ýb

okres

..k aj

Počeťmnožstvoýb

kľaj

Úradný veteľinárny lekár RVPS
......... potvrdzuj e, že ryby :
a) boli pred premiestnením podľobenéklinickej prehliadke úľadnýmveterinárnym lekáľom najviac 72 hodiĺ
pred premiestnením a neprejavovali žiadĺeklinické prizĺaky ochorenia,
b) nepochádzajú z chow alebo z oblasti, ktoré podliehaji zákazu alebo obmedzeniu premiestňovania
zo zďravotných dôvodov, ktoré postihujú tieto druhy v súlade s veterinárnymi požiadavkami,
c) pochádzajú z chovu, ktorý plní monitoring podl'a plánu VPo
d) ryby boli pred pľemiestnenímvyšetľenéna
dňa.
dňa.
dňa.
dňa.

V

č. nálenl.
č. ĺálezu.
č. nálezu.
č. ĺálenl.

dňa

Meno a priezvisko úradného veterinárneho lekára

Podpis úľadnéhoveteľinárneho lekára,
odtlačok pečiatky

Vyhlásenie vlastníkďdržitel'a V mieste odoslania

Pľemiestňovaným zvieratám sa nepodávali zakázané látky alebo zakázané veterináľne lieky. Ak im boli
podané povolené látky a neuplynula pľedpísaná ochranná lehota pľe tieto |ieky alebo látky uveďte názov
lieku a dátum aplikácie

Sprievodný doklad platí 5 dní od dátumu vystavenia

Miesto

nakládky:

Predpokladana dÍzka cesty v hodinách

podpis vlastníkďdľžiteľa, odtlačok pečiatky
Poučenie pre prepravcu, chovateľa, drŽitel' a. Zvíera(tá)
a) nesmú v čase od pľemiestnenia z chow pôvodu/miesta nakládky do príchodu na miesto určenia prísť do
kontaktu s inými rybami, okrem zvierat, ktoré majú ľovnaký zdravotný štatut,
b) sa musia pľepravovať v súlade s poŽiadavkami na ochĺanu zvíeratpri prepľave

