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1. Ciel'pľogramu

Cieľom programu je včas detegovať výský besnoty azamedziť vzniku nových
prípadov besnoty v Slovenskej ľeppbliky. od augusta 2006 do januáľa 2013 bola Slovenská
ľepublika bez výskytu besnoty. Nĺipľiek všetkým opatreniam došlo k ľeintľodukcii besnoty
z Poľska a Slovenská republika už nie je krajinou bez výskýu besnoty. od januáľa do mája
2013 bolo v blízkosti hĺaníc s Poľskom diagnostikovaných 7 nových pľípadov besnoty, z toho
2 pľípady sa vyskýli upsov' 4 prípady ulíšok aI ukuny. Vroku 2015 bolo
diagnostikovaných 5 prípadov besnoty u líšok v tesnej blízkosti poľskej hranice. V roku 2016
a do decembra 2017 nebol v SR potvľdený prípad besnoty. V súvislosti s nepriaznivou
epizootologickou situáciou v Poľsku ana Ukrajine pokračuje eradikačný program Vo
vymedzených oblastiach so zvýšeni rizikom moŽnosti zavlečenia resp. rizikom výskýu
prípadov besnoty. V roku 2018 Slovenská republika splnila požiadavky oIE a EK na
vyhlásenie za \<rajinu bez výskýu besnoty.

Uspešným ukončením programu sa
- zlepší nŕkazová situácia u voľne žijúcich a domácich zvierat
- zníži nebezpečenstvo pľenosu besnoty na domáce zvieratá a l'udí
- odstrániaprekážky pľi pľemiestňovaní mäsožľavcov a iných vnímavých druhov zvierat
- minimalizýn sa výdavky štátneho ľozpočtu vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty

v tezorte pôdohospodáľstva a zdravotnictva.
Pľogľam eľadikácie sa každoľočne vyhodnocuje a na zäk|ade analýzy dosiahnutých výsledkov
sa upravuje.

2. Pľáxny podklad progľamu

Právnym podkladom eradikačného programu je $ 46 zákona č. 3912007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len,,zákon č.3912007 Z.z.").

Pľogram schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva arozvoja vidieka Slovenskej
republiky (ďalej len ,,MPRV SR") na návrh hlavného veterinárneho lekára v súlade s $ 5
písm. Í) zžkona č.3912001 Z. z.

Príslušnými orgánmi zodpovednými za kontrolu a koordináciu plnenia progľamu
sú oľgány veteľinárnej spľávy podľa $ 4 ods. 3 zákonač' 3912007 Z. z..

3. Vymedzenie pojmov

Vnímavým zvieľat'om sa ľozumie teplokrvný živočích, ktoľý nie je v imunite proti besnote.

4. Poučenie o chorobe

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokľvných živočíchov, ktorá postihuje
predovšetkým centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby pľenosné na človeka).
Pri typickom priebehu sa choroba manifestuje poruchami vedomia' zvýšenou dráždivosťou,
hydľofobiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení klinických
pnznakov sa choroba vždy končí smťou.

Besnota je spôsobená jednovláknitým neuľotľopným RNA vírusom zč,eľade
Rhabdoviridae rodu Lyssavirus druh Rabiesvirus. Pôvodca choľoby je pomeľne odolný voči
vplyvom vonkajšieho prostľedia. V tkanive pri teplote 4"C ostáva virulentný niekoľko
týždňov, pri izbovej teplote niekol'ko dní. Vírus je inaktivovaný varom za 2 miniÍy, ale pri
teplote okolo I8oC až po 23 dňoch. Rovnako odolný je aj voči autolýickým a hnilobnýn



procesom' pri ktorých v mozgovom tkanive ostáva vitálny 7 - I0 dní, v zakopanomkadávere
až5 týdŤrcv.

Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného Živočícha azvyčajne sa pľenáša
pohryzením alebo potľiesnením porušenej koŽe. Menej čast;im spôsobom je prenos
neporušenou sliznicou. Zmiesta infekcie sa šíri nervovými vláknami do centľálnej nervovej
sústavy, kde sa replikuje a vyvoláva nehnisavú encefalomyelitídu. Infikované zviera vylučuje
vírus uŽ v prodľomálnom štádiu choroby, t.j. 2 _ 5 dní pred manifestáciou prvých klinických
príznakov.

Vnímavosť na besnotu je ujednotlivých druhov zvierat rôzna. Extrémne vnímavé
na besnotu sú v našich podmienkach líšky, vlky, poľné myši a z hospodárskych zvierat
hovädzi dobýok. Yýznamnú úlohu v ldržiavaní a šírení besnoty u voľne Žijúcich zvierat
vpľostredí má líška Itrdzavá (Vuĺpes vulpes), ktorá je hlavným vektorom arezervoárovým
zvieraťom. Vzhl'adom na rozširujúci sa habitát psíka medviedikovitého (Nyctereutes
procyonoides) je možné v budúcnosti počítat' i s týmto druhom ako ďalším rezervoáľom
besnoty vo voľnej prírode. Hlavnú úlohu v rozširovaní besnoty u domácich zvieľat po
zaveďeni povinnej vakcinácie psov má v súčasnosti mačka.

Besnota sa prejavuje v troch formách:
a) ziňvej
b) tichej
c) atypickej

a) zÍrivá foľma sa podľa pnznakov ľozdel'uje na 3 štádiá:
1. štádium prodromálne - je prvé štádium po uplynutí inkubačnej doby (2 - 15 týždňov).

Zviera sa stáva smutným, depresívnynr alebo apatickým, ľakavým a nepokojn;faĺ.
Uchyľuje sa na tmavé miesta. Často bezdôvodne mení polohu teia alebo sa hlasovo
prejavuje. Niekedy podlieha depresii amôže byt'nebezpečné. Domáce zvieratá sú však
ešte vždy dôverčivé k svojmu chovateľovi alebo ošetľovateľovi a krotké zvieratá
ostávajú prítulné. Psy a mačky strácajú hĺavosť' Spočiatku ešte prijímajú krmivo, ale
ťažko hltajú, v dôsledku kľčov hltana. U postihnutých zvierat sa môŽe vyskytovať
zvýšenie teploty. Zvieratá sú- veľmi smädné. Začina sa u nich prejavovať pnznak
,,zvrátenej chuti" _lížu a prehĺtajú nestľáviteľnó predmety, ako sú kämóne, }.oj, dľevo,
a pod. Toto štádium trvá I aŽ3 dni.

2. štádium excitačné - prejavuje sa nespokojnosťou a vzrušenosťou, ktoľé sa stupňujú
až do zúrivosti. V dôsledku ochľnutia hrtana sa mení hlas zvierat'a. ľypĺótym
pnznakomje stľata plachosti a zúrivosť. Zvieraje v.eľmi zilivé a neobmedr"re_napáda
ahryzie všetko živé i neživé čo mu príde do cesty. Šehy si v zúľivosti často odhľýznú
aj časť vlastného tela (chvost, nohu, pohlavné oľgány). V tomto štádiu sú
najnebezpečnejšie. Domáce zvieratá napádaji už aj znáĺme osoby. Zvýšená dľáždivosť
na bežné podnety (ostré svetlo alebo nĺĺhly zvuk) a hydrofóĹia sú ďalšími
príznakmi klinického obrazĺl tohto štádia zilivej foľmy besnoty. Hováďzí dobytok útočí
aprenasleduje ľudí izvieratá, laktácia sa náhle zastaví, Koňovité často pľejavujú
znémky úzkosti a extrémneho vzrušenia, spľevádzane vétaním sa s príznakmi koliky.
Koňovité podobne ako ostatné druhy napádajú ostatné živočichy, hryzi ich, kopí,
váľaji sa na ne. Často sa zist'uje .u'.'opóskoäzovanie (automutilizácia). Líšky ainé
zvieratá s prevažne podvečernou a nočnou aktivitou možno sledovať počás dňa
a v dôsledku stľaty plachosti sa dostávajú do blízkosti l'udských sídiel, kdô napádajú
domáce zvieratá a ľudí. Štádi.'- zúrivosti trvá3 - 4 dni.



3. štádium paľalytické - je konečné štádium, kedy ochrnú žuvacie a jazykové svaly.
Z ístnq dutiny výeká mnoŽstvo ťahavých slín, ktoľé zviera nie je schopné v dôsledku
ochrnutia hltana, svalov jazyka a žuvacích svalov prehĺtať. Sánka a jazyk ovísajú.
Zmeĺy držania tela anekoordinovanost' pohybov sa pľehlbujú. Postupne ochľnie celé
telo. Nakoniec zvierauhynie zapnznakov udusenia. Paralýické štádium trvá pol dtn až
dva dni.

b) tichá foľma sa vyznačuje tým, že zpwého melancholického štádia prechádza choroba
hneď do štádia paľalýického. Táto forma je najčastejšia u domácich psov, ktoľé mohli byť
ochľanne očkované pľoti besnote, ale ešte sa u nich nevývorila dostatočná imunita, alebo
sa vyskytuje u psov po uplynutí doby chránenosti po vakcinácii. Pri tejto forme len
zriedkavo pozorovať snahu o pohryznutie infikovaným zvieraťom.

c) atypická foľma nepľebieha za vyššie uvedených pľíznakov. Zvyč,ajĺe sa pľejavuje
poruchami tráviaceho aparátu, potratmi alebo kombináciami vyššie uvedených pľíznakov.

5. Diagnostika

Besnota sa diagnostikuje na zál<Iade
a) klinických piznakov
b) laboľatórnych vyšetľení

1. dôkaz antigénu besnoty (imunofluorescenčne, histologicky, PCR),
2. izoláciavírusu,
3. RT PCR v prípade kontaktu typu II alebo III podľa klasifikácie Svetovej

zdravotníckej organizácie (WHo)' ak nebola doktĺzaná pľítomnosť antigénu
besnoty imunofluorescenčným testom. V pľípade kontaktu typu II alebo III s voľne

RT

wHo klasifikácia kontaktov človeka so zvieraťom podozrivyrn z besnoty:
a) kontakt typu I: chyanie alebo kŕmenie zvieraťa človekom alebo obliznutie neporušenej

kože človek a zvierať om,
b) kontakt typu II: kontakt zllbov zvieraťa s nekĺytou koŽou človeka' malé škrabance

alebo odľenie kože človeka bez krvácania spôsobené zvierďom,
obliznutie alebo potriesnenie poľanenej kože človeka slinami zvieraťa,

c) kontakt typu III: hlboké pohryznutie alebo poškriabanie človeka zvieraťom, obliznutie
alebo potriesnenie sliznice človeka slinami zvietat'a.

Na vyšetľenie sa zasiela
a) celé zviera do hmotnosti 50 kg,
b) celá hlava s prvými dvomi krčnými stavcami,
c) v prípade poškodenia mozgu lumbálna časť chrbtice.

Vzorky sa na vyšetrenie zasielqlú čo najskôr. Pred odoslaním je potrebné skladovať ich
pri teplote do 4oC - 8oC, aby sa dostatočne schladili.
Yzorka celého zvieraťa sa zasiela zabalená v PVC vreci vloženom do dobre uzatvoreného,
pevného obalu s dostatočným množstvom sacieho materiálu, zabraiýúcemu pretekaniu
obsahu.
Yzorka musí bý' identifikovateľná aj vo vnútľi obalu. Spľievodný doklad sa prikladá ku
vzorke tak, aby sa zabránilo jeho znečisteniu a mohol sa odstľániť bez manipulácie so
vzoľkou po jej prebratí v schválených veterinámych laboľatóľiách.



Diagnostiku vykonávajú veterináľne apotravinové ústavy aVeterináľny ústav Zvolen (ďalej
len,,VÚ Zvolen). Národným referenčným laboľatóriom pre besnotu je ýÚ zvolen.

V prípade dôkazu antigénu besnoty pľíslušný veterinárny a potravinový ústav odobeľie,
uschová a zašIe časť testovanej vzorky nervového tkaniva na konťtrmáciu vírusu besnoty
a jeho typizáciuNárodnému refeľenčnému laboratóriu pre besnotu.

Odbeľ, uchovávanie a zasielanie vzoriek neľvového tkaniva na konfiľmáciu a typizáciu
antigénu besnoty zasielajú veteľináľne a potravinové ústavy v súlade s metodic\ým
usmeľnením Náľodného refeľenčného laboľatóľia pľe besnotu, ktoré zároveň bude
vykonávat' kontľoly dodľžiavania tohto usmeľnenia.

ó. Systém hlásenia choroby

Na základe $ 17 ods. 2 a $ 37 ods. 2 písm. a) zákona č.3912007 Z. z. jekaždá fyzická
osoba alebo právnická osoba oprávnená disponovat' živými zvierutami povinná bez meškania
hlásiť oľgánu veterináľnej správy každé podozrenie na chorobu a úhyn zvieraťa a umoŽnit'
jeho vyšetrenie.
V prípade nenahlásenia podozľenia na chorobu, úhynu zvieraťa alebo neumožnenia jeho
vyšetrenia, dopustí sa
- fyzická osoba priestupku podľa $ 48 ods. 5 písm. a) zákona č. 3912007 Z. z. amôže jej byt

uloženápokuta od 400 EUR do l000 EUR
- pľávnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie správneho deliktu podľa

$ 50 ods. 2 písm. b) zákonač.3912007 Z. z. amôŽe jej bý uloŽená pokuta vo výške od 1 750
eut až 20 000 eur; podľa $ 50 ods. 4 písm. a) zákonač.3912007 Z. z. amôže jej bŕ uloŽená
pokutavo výške od 10 000 eur až160 000 eur.

7. Kontľolné mech anizmy

Základnou podmienkou pri eradikácii besnoty u domácich zvierat je evidencia
a identifikácia psov ustanovená $ 3 zákona č. 28212002 Z. z., ktoľým sa ustanovujú niektoré
podmienky držania psov' podľa ktorého musia bŕ psy identifikované a evidované orgánmi
miestnej samosprávy a $ 19 zákonač.3912007 Z. z.,podľaktoľého:

- spoločenské zvieratá musia bý nezarĺleniteľne označené pri premiestňovaní a ich
identifikačné údaje vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat.

- vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na uzemi
Slovenskej republiky pľed pľvou Zmenou vlastníka, najneskôľ však do 12 týždťlov veku
a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centľálnom registri spoločenských
zvierat.

Spoločenské zvieratá (psy, mačky, fľetky) a psy chované naúzemi Slovenskej republiky
musia byt' pri premiestňovaní nezamenitel'ne označené mikĺočipom (tľanspondéroľr)
zodpovedajúcim norme ISo 11784, ktorý je možné kontrolovať čítacím zaiadenim podľa
noĺmy ISo 11785. Ak je zviera označené mikľočipom, ktoý nie je vsúlade stouto ISo
norľnou' je dľŽitel'psa povinný pľi kontrole identity psa pri vstupe na zvod poskýnúť čítacie
zaiaďenie, ktoré umoŽní psa identifikovat'.

Dôkaz prítomnosti pľotilátok v zmysle kontľoly vakcinácie pre plnenie podmienok
pľesunov mäsožľavcov v domácom a v medzinárodnom obchode, ako aj kontrolu účinnosti



orálnej vakcinácie líšok proti besnote vykonáva výhľadne národné referenčné laboratórium
pľe besnotu (ďalej len,,NRL pľe besnotuo').

8. Pľemiestňovanie zvierat vnímavých dľuhov

Pľemiestňovanie psov' mačiek a fretiek podlieha veterinámym požiadavkám ustanovených
nariadením Euľópskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 57612013 z 12. jina2013 o nekomerčnom
premiestňovaní spoločenských zvlerat a zrušení nariadenia (ES) č. 99812003. Základnoll
požiadavkou je preukázanie platnej vakcinácie proti besnote v ktoromkoľvek momente
premiestňovania vyššie uvedených druhov zvterat medzi členskými štátmi a pri dovozoch
alebo spätných dovozoch ztľetích krajín, Zaznarflenaného vpase spoločenského zvieraťa,
vydaného veterinárnym lekáľom poveľen;ým hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej
republiky (ďalej len ,,poverený veterináľny lekáť') v súlade s $ 6 ods. 5 písm. g) zákona
č.39/2007 Z. z..
V Slovenskej republike (ďalej len ,,SR'o) je ďalej $ 19 zákona č. 3912007 Z. z. ustanovená
povinnosť evidovať všetky identifikačné údaje o spoločenských zvieratách, ktoré sa
pľemiestňujú, v Centrálnom registľi spoločenských zvierat Na tieto účely sa identifikačnými
údajmi rozumejú všetky údaje uvádzané v časti I.-VI. a IX. pasu spoločenského zvieraťa,
ktorého vzor ustanovuje Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) č. 57712013 z28. jina2013,
o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné pľemiestňovanie psov, mačiek
a fretiek, o zostavení zoznamov inemi a tretích krajín a požiadavkách na foľmát, grafickú
úpľaw a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s uľčitými podmienkami stanovenými
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 57612013. Udaje uvádzané včasti I.-VI.
a IX. pasu spoločenských zvierat do Centrálneho registľa spoločenských zvierat zadáva
poveľený veterináľny lekár.

9. Kompenzácie pľi ozdľaYovani

1. MPRV SR - poskýuje dotácie chovateľom é.54312007 Z' z. o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pri poskýovaní podpory v pôdohospodárstve arozvoji vidieka v zneni neskorších
predpisov,

2. poisťovne - uhrádzajú škody v ľozsahu poistnej zmluvy.

10. Monitoľing a pľevencia

Monitoľing a pľevencia besnoty sa vykonáva u domácich zvierat podľa Plánu veterinárnej
pľevencie a ochľany štátneho uzemia (VPo) a u voľne žijúcich zvierat v súlade s Národn1ým
programom orálnej imunizäcie líšok proti besnote podľa metodiky orálnej vakcinácie líšok
proti besnote, uskutočnenej v jamej a jesennej kampani.

1) Domáce zvieratá;
a) pľevencia besnoty sa vykoná

1. povinnou preventívnou vakcináciou a pravidelnou revakcináciou mäsoŽľavých
zvierat podľa vakcinačnej schémy vyrobcu použitej registrovanej vakcíny (lx
ročne' Ix za 2 roky resp. 1x za 3 roky). Vakcináciu vykonávajú v súlade so
zákonom o veterináľnej starostlivosti súkľomní veterináľni lekári, najneskôr však
od tretieho mesiaca veku zvieľaťa,

2. indikovanou preventívnou vakcináciou hovädzieho dobýka , oviec akôz v
ohnisku besnoty voľne žijtlcich zvierut podľa posúdenia nzika v rozsahu
stanovenom re gionálnym veterinárnym lekárom,



b) monitoring besnoty sa vykoná v indikovaných prípadoch pri podozrení na chorobu'
c) veteľinárnym vyšetľovanim zvlerut vnímavých druhov, ktoľé exponovali človeka

alebo zvieľa - kontakt typu II alebo III podľa WHo klasifikácie (vzoľ veterinámeho
osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poľanilo človeka alebo zviera
_ príloha č. 2)'

2) Voľne žijirce zvierutá:
a) prevencia besnoty sa vykoná orálnou vakcináciou líšok proti besnote podľa metodiky

vypracovanej Státnou veteľinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky
(ďalej len ,'ŠVPS SR") pre jarnú a jesénnú kampaň ,insľ (vzor metodiĹy v prílohe
č'1). Pri príprave metodiky na vykonanie orálnej vakcinácie líšok proti besnote sa
berie do úvahy vyvoj nákazovej situácie a výsledky monitoringu predchádzajúcej
kampane. Metodika zahŕňa ďalšie spolupľacujúce organizácie. dodávateľské
organizácie, určuje termín vykonania jednotlivých kampaní oľálnej vakcinácie líšok
proti besnote, vakcinačné územie uľčené na letecku pokládku a na ručnú pokládku,
rozloženie a mnoŽstvo vakcinačných návnad určených na leteckú pokládku a na ručnú
pokládku. Súčast'ou metodiky je aj popis a charakteristika vakcinačnej návnady,
spôsob distribúcie vakcinačných návnad a manipulácie s návnadou. Koordinátormi
leteckej a ručnej pokládky vakcinačných návnad sú veterináľni inšpektori zdravia
zvierat regionálnych veterinámych a potľavinových správ, ktorí zabezpečujú na
Zverenom uzemi úlohy, ako styk s dodávateľskou organizáciou (dodávateľskými
organizáciarrli), leteckou spoločnosťou, informovanie médií a orgánov na ľegionálnej
úrovni, kontrolu skladovania a tľanspoľtu vakcíny, dohl'ad nad spôsobom vykonávania
pokládky vakcinačných návnad, podávanie denných hlásení o priebehu orálnej
vakcinácie a hodnotenie priebehu.

b) monitoring besnoty je hľadený z prostľiedkov štátneho rozpočtu a jeho vykonávanie
je súčasťou metodiky orálnej vakcinácie líšok pľoti besnote. Súčasťou monitoľingu
besnoty vol'ne žijúcich zvierat je laboratóľne vyšetrenie na besnotu všetkých zvieíat
vnímavých druhov a predpísané serologické a virologické vyšetľenia líšok ulovených
v rámci kontľoly účinnosti oľálnej vakcinácie líšok v danej kampani. Za účelom
ziskania dostatočného množstva vzoriek po kaŽdej vakcinačnej kampani bude
vyplatené dodávateľom zástrelné podľa usmernenia Švps sn.

Monitoľing a pľevencia sa každý ľok analyzuje a na základe výsledkov sa aktualizuje.

11. Stľatégia ozdľavovania od besnoty v Slovenskej ľepublike od roku 2018

U domácich zvierat zaľŕňa:
1. pri vnímavých mäsoŽravých zvieratách starších ako tri mesiace povinná preventívna

vakcinácia a pravidelná revakcinäcia mäsožravých zvierat podl'a vakcinačnej schémy
výľobcupouŽitej ľegistrovanej vakcíny (lx ročne, Ixza2ľokyiesp. Ixza3 ľoky),

2. povinnú identifikáciu a evidenciu všetkých psov, mačiek a fretiek pri premiestňovaní,
3. ceľtifikáciu splnenia zdravotných podmienok na pľemiéstnenie mäsožravcov

v obchodnom styku a pri premiestňovaní na hľomadné akóie - zvody (zviera pochádza
zchovu bez nariadených opatrení na kontrolu choľôb zdôvodu podozrenia alebo
potvrdenia výskýu besnoty za posledných 6 mesiacov, zviera staršie ako 3 mesiace bolo
vakcinované pľoti besnote, čím sa rozumie, že uplynulo viac ako 21 dní od poslednej
vakcinácie proti besnote, ale menej ako doba účinnosti vakcinácie podľa vaĹcinačnej
schémy určenej vyrobcom),



4. monitoľing výskýu besnoty laboľatórnym vyšetrením uhynutých domácich zvierat
a usmrtených zvlerat prejavujúcich zmeny správania sa alebo iné piznakv besnoty,

5. kontľolu pľiebehu monitorovania prostredníctvom progľamu - Veterinárny informačný
systém (VIS)'

U voľne žijilcich zvierat zahÍía
1. monitoring výskýu besnoty laboratórnym vyšetľením všetkých uhynutých voľne žijúcich

zvletat a ulovených voľne Žijúcich zvierat prejavujúcich zmeny spľávania sa, v čase
kontroly účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote ajkaždáulovená líška,

2. vykonávanie orálnej vakcinácie líšok pľoti besnote v dvoch samostatných kampaniach
ľočne,

3. kontrolu priebehu monitorovania prostľedníctvom programu VIS.

12. opatrenia pľi výskyte choľoby

opatľenia nariaďuje regionálna veterináľna a potravinová správa podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
zákoĺa č:. 39 12007 Z. z..

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa pľi podozľení na ryskyt besnoty
u domácich zvieľat nariadi fyzickým osobám a právnick;im osobám opatľenia na kontrolu
chorôb zvierď a uľčí termín na ich splnenie, ktorými
a) nariadi

1. odchy túlavých zvierat odboľne spôsobilou fuzickou osobou alebo právnickou
osobou, ktorou sa ľozumie osoba, ktorá po absolvovaní skúšky pred skúšobnou
komisiou ukončila školenie ,'odchyt túlavých alebo zabehnutých zvierat" na Inštitúte
vzdelžxania veterinárnych lekáľov v Košiciach (ďalej len ,,IVVL v Košiciach") a
ziskala ,,osvedčenie o odbomej spôsobilosti k výkonu odchýu zabehnutých,
opustených a tulavých zvietat" alebo inou osobou, ktorá vykonáva túto činnosť pod
dozorom odboľne spôsobilej fyzickej alebo právnickej osoby,

2. dezinfekciu miesta usmľtenia alebo uhynutia besného zvieraťa ataktiež dôkladnú
dezinfekciu' ľesp. spálenie všetkých predmetov, ktoré mohli prísť do priameho
kontaktu s besným zvĺetaťom,

3' neškodné odstľánenie uhynutých a usmľtenýchzvierat asanačným podnikom,
4. izoláciu a sledovanie všetkých vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu alebo mohli

prísť do kontaktu so zvieraťom podozrivým na besnotu,
5. neškodné odstránenie mlieka získaného od kráv podozrivých na besnotu, a zákaz

používania produktov teplokrvných živočíchov na ľudský konzum a na kŕmne účely,
ak tieto živočíchy pľišli alebo mohli prísť do kontaktu so zvieľaťom podozľivým na
besnotu,

6. povinnosť hlásenia každého prípadu expozície ľudí a zvierat, zmeny správania sa
domácich zvietat, uh1mutia voľne žijúcej Zven v ohnisku avzóne pozorovania
v okruhu 10 km,

b) zakáže
1 . premiestňovanie a zhr omažďovanie vnímavých druhov zvĺerat,
2. voľný pohyb vnímavých zvierat v ohnisku.

Príslušná regionálna veterinárna a potľavinová správa v prípade nepotvrdenia výskýu besnoty
zruší nariadené opatrenia na kontrolu choľôb.



Pľíslušná regionálna veteľinárna a potľavinová spľáva pri potvľdení výskytu besnoty
u domácich zvieľat predchádzajúce opatrenia na kontľolu chorôb ľozšíri o ďalšie opatrenia
na kontrolu chorôb zvierat afyzickým osobám aprávnickyľn osobám určí termín na ich
splnenie, ktor'ými
a) vymeďzí ohnisko besnoty,
b) nariadi v ohnisku

1. jeho označenie výstľaŽnými tabuľkami s nápisom,,PoZoR BESNOTA !"
2. usmľtenie vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu so zvieľaťorn, pJritíunym na

prítomnosť antigénu besnoty,
3. vykonať evidenciu psov amačiek aochĺannú vakcináciu psov' mačiek ainých

mäsožravcov starších ako 3 mesiace, ktoré doposiaľ neboli vakcinované pľoti besnote
alebo od poslednej vakcinácie pľoti besnote uplynula doba účinnosti vakcinácie, za
pľedpokladu, Že neprišli do kontaktu, alebo nemali možnosť prísť do kontaktu so
zvieraťom, pozitívnynr na pľítomnosť antigénu besnoty,

4. vykonať ochranné vakcinovanie vnímavých domácich zvierat, mlieko ainé produkty
od nich získané povolí použivď na ľudský konzum a na kŕmne účely až po
nadobudnutí imunity (táto doba sa určí podľa údajov vyrobcu vakcíny).

c) nariadi mestským a obecným úradom v ohnisku a ochrannom pásme zabezpečiť
informovanost'občanov o výskyte besnoty a s tým spojených opatreniach vrátane poučenia
o chorobe podľa bodu,,Poučenie o choľobe"

Príslušná regionálna veterináľna a potravinová správa pľi podozľení na výskyt besnoty
uvol'ne žijúcich zvierat naľiadi fyzickým osobám apľávnickým osobám opatrenia na
kontľolu chorôb zvíerat a uľčí termín na ich splnenie, ktonjmi
a) naľiadi

1. odchý túlavých zvierat odborne spôsobilou fyzickou osobou alebo právnickou
osobou, ktorou sa rozumie osoba, ktorá po absolvovaní skušky pred skúšobnou
komisiou ukončila školenie ,,odchyt túlavých alebo zabehnutých zvierat" na IVVL
v Košiciach a získala ,,osvedčenie o odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu
zabehnutých, opustených a tulavých zvieratoo alebo inou osobou, ktoľá vykonáva túto
činnosťpod dozorom odborne spôsobilej fyzickej alebo právnickej osoby,

2. dezinfekciu miesta utratenia' uhynutia besného zvierat'a ataktiež dôkladne
vydezinfikovať, resp. spáliť všetky predmety, ktoré mohli prísť do priameho kontaktu
s besným zvieraťom,

3. neškodné odstránenie uhynutých a usmľtených zvierat asanačným podnikom,
4. izoláciu a sledovanie všetkých vnímavých zvierat, ktoré pľišli do kontaktu alebo mohli

pľísť do kontaktu so zvieľaťom podozľivým na besnotu,
5' neškodné odstránenie mlieka získaného od kľáv podozrivých na besnotu, azäkaz

pouŽívania pľoduktov teplokrvných Živočíchov na l'udský konzum a na kŕmne účely,
ak tieto Živočíchy prišli alebo mohli pľísť do kontaktu so zvieraťom podozrivým na
besnotu,

6. povinnosť hlásenia kaŽdého prípadu expozície ľudí a zvierat, zmeny správania sa
domácich zvierat, uhynutia voľne žljúcej zvei v ohnisku av zone pozorovania
v okruhu 10 km,

7. miestne príslušnému užívateľovi poľovného ľevíru lov všetkých voľne ž1ucich zvierat
podozľivých z besnoty (prejavujúcepriznaky podľa bodu ,'Poučenie o choľobe")

b) zakáže
1. pľemiestňovanie a zhromažďovanie vnímavých druhov zvietat,
2. voľný pohyb vnímavých domácich zvierat v ohnisku,
3. odchý voľne žijúcej zvennaďalší chov.



Príslušná ľegionálna veterinárna a potravinová správa v prípade nepotvrdenia výskýu besnoty
zruší naľiadené opatrenia na kontrolu chorôb.

Príslušná ľegionálna veteľinárna a potravinová správa pľi potvľdení výskytu besnoty
u vol'ne žijúcich zvierat predchádzajúce opatrenia na kontrolu chorôb rozšin o ďalšie
opatrenia
na kontrolu choľôb zvierut afyzickým osobám aprávnickým osobám určí termín na ich
splnenie, ktoľými
a) vymedzí ohnisko besnoty,
b) nariadi v ohnisku

1. jeho označenie výstražnými tabuľkami s nápisom,,PoZoR BESNOTA !",
2. usmrtenie vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu so zvieraťom, pozitívn)rm na

prítomnosť antigénu besnoty,
3. vykonať evidenciu psov amačiek aochrannú vakcináciu psov, mačiek ainých

mäsožľavcov starších ako 3 mesiace, ktoré doposiaľ neboli vakcinované pľoti besnote
alebo od poslednej vakcinácie proti besnote uplynula doba účinnosti vakcinácie podľa
vakcinačnej schémy určenej výľobcom, za predpokladu, že neprišli do kontaktu, alebo
nemali možnosť prísť do kontaktu so zvieraťom, pozitívnym na prítomnosť antigénu
besnoty,

4. vykonať ochľannú vakcináciu hovädzieho dobytka, oviec a kôz podľa posúdenianzika
v rozsahu stanovenom regionálnym veterináľnym lekárom, pasúce zvieratá ustajniť ho
až do nadobudnutia imunity (táto doba sa určí podľa údajov vyľobcu vakcíny).

c) nariadi mestským a obecným úradom v ohnisku a ochĺannom pásme zabezpečíť
informovanosť občanov o výskyte besnoty a s tým spojených opatľeniach vrätane
poučenia o chorobe podľa bodu,,Poučenie o chorobe"

Pľíslušná regionálna veterináľna a potravinová správa pľi poľanení vakcinovaného
zvieraťa (za vakcinované zviera sapovažuje zviera vakcinované proti besnote, ak vprípade
primovakcinácie od dátumu vakcinovania uplynula doba dlhšia, ako v1ýľobcom vakcíny
deklaľovaná doba na navodenie imunity a kľatšia ako doba účinnosti vakcinácie pľoti besnote
a v prípade revakcinácie bolo vykonané opakované vakcinovanie počas platnosti
predchádzajúcej vakcinácie proti besnote) iným zvieľďom pozitívn5rm na besnotu (potvrdené
v súlade s časťou 5. Diagnostika), neznámym domácim alebo divo Žijúcim zvieraťom (líška,
pes, kuna, jazvec, ktoré nie je možné laboratórne vyšetriť v súlade s časťou 5. Diagnostika)
rozhodne o ďalšom postupe nasledovne:

I. na základe súhlasu vlastníka alebo držite|'a poraneného vakcinovaného zvieraťa
a) do piatich dní od expozície nariadi na nŕklady vlastníka alebo držiteľa poraneného

vakcinovaného zvieraťa odobľať vzorku krvného séľa na vyšetľenie hladiny protilátok
pľoti besnote, ktoru vyšetrí VU Zvolen. Minimálne mnoŽstvo krvného séľa na laboratóľne
vyšetľenie je 1 ml. V prípade, Že množstvo materiálu vo vzorke bude menšie, nebude
môcť bý' vykonané laboratórne vyšetrenie a nebude možné zvieta považovď za
dostatočne chránené (nevnímavé) voči besnote. Veterináľny lekár, ktorý krvné sérum
odoberie, vzoľku riadne označí číslom čipuzvieraťa azodpovedázato,že do laboratória
bude doruč ená ptáv e táto vzotka.



b) súbeŽne s naľiadením odberu vzotky krvného séra na vyšetľenie príslušná ľegionálna
veteľinárna a potravinová správa naľiadi
1. izo|áciu poľaneného vakcinovaného zvierat'a až do doručenia výsledku vyšetrenia,
2. neodkladné nezameniteľné označenie elektľonickým identifikačn;ým systémom

(transpondér - mikľočip) zodpovedajúcim parametrom podľa noÍmy ISo 11 784
identifikovateľným čítacimzaiaďenimpodľa noÍTny ISo 1 1]85 nanáklady vlastníka'
ak zviera týmto spôsobom nie je označené, najneskôr v čase odberu vzorky kľvného
séra. označenie zvieraťa akód transpondéru potvľdí súkromný veterinárny lekár,
ktorý elektronický identifikačný systém aplikoval,

3. vykonanie post expozičnej vakcinácie proti besnote.
c) po doručení výsledkov vyšetrenia vzorky krvi alebo kľvného séra, príslušná regionálna

veterinárna a potravinová správa podl'a výsledku vyšetrenia nariadi:
1. v prípade potvrdenia hladiny protilátok pľoti besnote nžšej ako 0r5 IU.mľl

metódou titrácie neutralizujúcich protilátok, sa zviera považuje podl'a požiadaviek
a odporúčaní Svetovej zdľavotníckej organlzácie (WHo) a Svetovej oľganizácie
pre zdravie zvierat (oIE) za nedostatočne chránené (vnímavé) voči besnote a
regionálna veterináľna a potravinová správa nariadi humánne usmrtenie poraneného
vnímavého zvieraťa a jeho laboľatórne vyšetrenie na besnotu; výsledok vyšetľenia
a svoje rozhodnutie ľegionálna veterinárna apotravinová spľáva oznáml príslušnému
orgánu veľejného zdr av otníctv a.

2. v pľípade potvrdenia hladiny pľotilátok pľoti besnote ľovnej a vyššej ako 0o5
IU.ml-l metódou titľácie neutralizujúcich protilátok, sa zviera považuje podl;a
požiadaviek a odpoľúčaní WHo a oIE za dostatočne chľánené (nevnímavé) voči
besnote a ľegionálna veterinárna a potravinová spľáva uvol'ní zviera z izolácie a
nať.adi pozorovaciu dobu 3 mesiacov. Počas pozoľovacej doby musí vlastník alebo
držiteľ zvierat'a denne skontrolovať zďravotný stav zvieraťa a bezodkladne hlásiť
akúkoľvek Zmefil zdravotného stavu zvieraťa vyšetrujúcemu súkromnému
veterinárnemu lekárovi a ľegionálnej veteľinámej a potravinovej správe, ktorá
naľiadila pozoľovaciu dobu poraneného dostatočne chľáneného (nevnímavého)
zvieraťa. V prípade, že sa pnznaky zhodujú s príznakmi besnoty, ľegionálna
veteľináľna a potľavinová správa nariadi bezodkladné usmrtenie zvieraťa azasitanie
vzorky zo zvierat'ana laboratórne vyšetľenie v súlade s časťou 5. Diagnostika.

d) v prípade, že v tých istých priestoľoch sú drŽané aj iné vnímavé druhy ziierat,ľegionálna
veterináľna a potravinová správa uloží vhodné opatrenia podľa bodov I. a) až l. ó; a; pre
tieto zvieratá.

II. na základe súhlasu vlastníka alebo dňite|'a poľaneného vakcinovaného zvieraťaa) nariadi
1. neodkladné nezameniteľné označenie elektronickým identifikačn;iĺn systémom

(transpondér - mikročip) zodpovedajúcim parametrom podľa r'o'-ý ISo 1 I 784
identifikovatel'ným čítacím zaiadenimpodľa norÍny ISo 1 1 ]85 nanáklady vlastníka,
ak zviera týmto spôsobom nie je označené, najneskôr v čase odberu vzorky krvnóho
séra. označenie zvieÍat'a akód tľanspondéru potvľdí súkromný veterinárny lekáľ,
ktorý elektronický identiÍikačný systém aplikoval,

2. vykonanie post expozičnej vakcinácie pľoti besnote.
b) naľiadi pľeventívnu izoláciu vakcinovaného zvierat'a na dobu 3 mesiacov. Počas izolácie

sa musí zabrániť kontaktu izolovaného zvieraťa s in1ýĺn zvieraťom alebo ľuďmi,
s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú dennú starostlivosť o zvieru a dennú kontrolu jeho
zdravotného staw a obývajú spoločné priestory. Akúkoľvek zmenu zdľavotného .tu,ro
izolovaného zvteraťa je jeho ďržiteľ povinný okamŽite hlásit' vyšetrujúcemu súkľomnému
veterinámemu lekáľovi a ľegionálnej veterinámej apotravinovej správe' ktorá nariadila



tzoláciu poľaneného dostatočne chľáneného (nevnímavého) zvieraťa. V prípade, že
pnznaky sa zhodujú s príznakmi besnoty ľegionálna veterinárna a potravinová správa
naľiadi bezodkladné usmľtenie zvieraťa a zaslanie vzoľky zo zvieraťa na laboratórne
vyšetrenie s súlade s časťou 5. Diagnostika,

c) v prípade, Že sú v tých istých priestoroch držané aj iné vnímavé druhy zvierat, regionálna
veterinárna a potľavinová správa uloží vhodné opatrenia podľa bodov II. a) a II. b) aj pre
tieto zvleratá.

III. ak vlastník alebo dľžitel' poľanenóho vakcinovaného zvierat'a nedokáže alebo
odmietne plnito opatľenia podl'a I. alebo II., regionálna veterináma a potľavinová
správa nariadi usmrtenie poraneného vakcinovaného zvleraťa ajeho laboľatórne
vyšetľenie na besnotu v súlade s časťou 5. Diagnostika.

Za ohnisko besnoty sa na zátklaďe potvrdenia výskýu besnoty vymedzi chov alebo kataster
obce' prípadne iná zemepisne vymedzená oblasť, v ktoľej sa zistilo zviera podozrivé z besnoty.
Potvľdením výskýu besnoty sa rozumie dôkaz antigénu vírusu besnoty (FAT) adôkaz
nukleovej kyseliny vírusu (PCR metóda)'

13. Dezinfekcia

Na dezinfekciu moŽno použiť len ľegistrované dezinfekčné prostriedky podľa návodu
vyrobcu.

t4. Zrušenie naľiadených opatľení

opatrenia na kontrolu chorôb regionálna veterináma a potľavinová správa zruší
1. okamŽite, v prípade nepotvrdenia výskýu besnoty,
2. po uplynutí pozorovacej doby, ak

a) sa v priebehu 3 mesiacov nevyskýol žiadny ďalší prípad besnoty domácich alebo
voľne Žijúcich zvierat; táto doba sa predlŽuj e na 6 mesiacov, ak bol ohniskom
vymedzený chov s výskytom vnímavých mäsožravcov, ktoľé nie sú systematicky
vakcinované proti besnote,

b) sa v ohnisku nenachádzažiadne vnímavé zviera,
c) bola vykonaná záverečná dezinfekcia.

15. Vakcinácia pľoti besnote

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožľavca, je povinný v súlade
s $ 17 ods. 5 zákona č,.3912007 Z. z. zabezpečiť vakcináciu proti besnote.
Vakcináciu ostatných vnímavých domácich zvierat (mimo hovädzieho dobytka, oviec akôz)
povoľuje príslušná regionálna veterináľna a potľavinová správa za podmienok schválených
SVPS SR. Vakcináciu hovädzieho dobytka, oviec a kôz povoľuje príslušná regionálna
veterinárna a potľavinová spľáva.
Vakcinácia voľne žijúcich líšok sa vykonáva 2x ročne foľmou oľálnej vakcinácie vjamej
a jesennej kampani podľa metodiky vypracovanej Švľs SR, ktorej vzor je uvedený v prílohe
c. l.

1'6. Ukončenie náľodného
ľepublike

pľogľamu eľadikácie besnoty v Slovenskej

Program bude ukončený opätovným získaním audržanim štatútu krajiny bez výskýu besnoty
podl'a pľíslušných predpisov Európskeho spoločenstva.



Pľíloha č. 1
Y zor

ŠľÁľľĺ vETERINÁnľ.q, A PoTRAvINovÁ sPRÁVA SLovENSKEJ
REPUBLIKY

Botanická č'. 17, 842 t3 BRATISLAVA

Uľčené:
regionálne veteľináľne a potľavinové spráry SR,
veterináľne a potľavinové ústavy SRo
D o d ávateľ skä or ganizácia
UsKvBL - Nitľa

Náš list: Vybavuje: Bratislava

Vec: Oľálna vakcinácia líšok pľoti besnote - sezónna kamnaň ....... - metodickó nokynv

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠVPS SR";
organizuje .............(poľadie) sezónnu kampaň oľálnej vakcinácie voľne Žijúcich líšok proti
besnote spôsobom, ktoý zodpovedá kritériám Svetovej zdravotníckej organizácie (WHo).

Program stanovuje cieľ utlmiť výskyt besnoty na väčšine uzemia štátu a tým
minimalizovať výdavky štátneho ľozpočtu, ktoré sú vynakladané na pľevenciu a tlmenie
besnoty v r ezorte pôdoho spodáľstva a zdt av otnictv a.

Dalšie spolupracujúce oľganizácie si Ministerstvo pôdohospodárstva arozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Slovenská poľovnícka komoľa a jej uzemné organizácie, Ministerstvo
zďr av otnictva S lovenskej ľepubliky, orgány mi estnej samo správy.

Dodávateľskou organizáciouje (dodávateľskými organízäciami sú) ..........

L oľeanizačné zabezpečenie orálnei vakcinácie - iaľlieseň .......(ľok):

1. Teľmín orálnej vakcinácie _ odxx.yy.zzzz do XX.W.zZzz (posun jemožný podľa
vývoja počasia)

2. Vakcinačné územie: A) letecké pokladanie - na celkovej rozlohe ....... km2
. v ....'..... časti územia Slovenskej republiky z letísk na rozlohe cca.

kilometľov štvorcových,
. v.......... časti územia Slovenskej republiky z letísk na rozlohe cca.

kilometrov štvoľcových.
B) ľučné pokladanie

o naizemí ................ o rozlohe cca................' km2,
. v prímestských častiach o rozlohe cca k^',
o na vybraných skládkach tuhého komunálneho odpadu.

3. Rozloženie návnad: A) letecké pokladanie bude vykonávané:
. z výšky najviac 150 metrov nad terénom pri rýchlosti maximálne 150 kmlhod.,

v minimálne dvoch letoých líniách ĺavzájomvzďialených nie viac ako 500 m.
Pri leteckom pokladaní sa vynechajúuzemia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov,
vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady.

B) ľučné pokladanie bude vykonávané:



o v prímestských častiach miest a na izerrlí uľčenom v bode 2 B s denzitou
pokladania _ ..... vakcinačných dávok na km2

. na skládkach tuhého komunálneho odpadu tak, že na jednu skládku
sa ľovnomeľne rozloži vakcinačných dávok (kooľdinátoľ oľálnej
vakcinácie líšok môže podľa veľkosti skládky počet dávok upľaviť).

Poľovný hospodár rozde|i osoby poveľené rozložením vakcinačných návnad v teľéne
do dvojíc, a tie roz|ožia ĺávnady na 100 ha poľovného ľevíru šachovnicovým
spôsobom. Podľa ľozlohy ľevíru sa stanoví tím, ktoľého činnosť riadi poľovný
hospodaľ. Pre kaŽde vakcinačné územie je potrebné pripraviť mapu v mieľke l :10 000
- 15 000, do ktorej sa pľesne zakreslia miesta rczloŽeĺiajednotlivých vakcinačných
návnad, aby mohla bý'vykonaná kontľola.

4. Množstvá vakcinačných dávok - A) letecké pokladanie: celkovo
dávok

o Z letiska..........:
o Z letiska..........:
o Z letiska..........:
o Zletiska..........:

dávok
dávok
dávok
dávok

B) ľučné pokladanie: celkovo
dávok

. hl. m. SR Bratislava:
o mestá _ ..........'.........:

skládky tuhých komunálnych odpadov v SR:
územie ......................:

V prípade potľeby je možné vakcinačné návnady na ručné pokladanie doobjednať s tým,
Že faktúru hradí objednávateľ a objednávka musí bý' schválená regionálnou veterinárnou
a potravinovou spľávou.

5. Vakcinačná návnada
vakcinačnej návnady

.. (näzov vakcíny): popis a chaľakteristika

6. Distľibúcia návnad: A) letecké pokladanie ďo mraziarenských skladov:
o ..............(názov skladu) - ..... dávok (pre letisko .........),
o ...........,{názov skladu) - ..... dávok (pľe letisko .........),
. ..............(názov skladu) - ..... dávok (pre letisko .........),

zabezpečí
xx.w.zzzz

(dodáv. organizácia) v teľmíne od xx,W.zazz do

B) ľučné pokladanie na RVPS

zabezpečí
r.)

..............(pre RVPS) - ..... dávok (uľčenie návnady),
(dodáv. oľganizácia) podľa časového harmonogramu (bod

Distribúciu vakcinačných návnad zmraziarenských skladov na jednotlivé letiská
zabezpeči

dávok
dávok
dávok
dávok
dávok
dávok
dávok

dané vakcinačné územie
(dodáv. organwácia) podľa ľozhodnutia koordinátora pre



7. Peľsonálne zabezpečenie: veterinárni inšpektori ochrany zdravia zvierat na
regionálnej veterinárnej a potľavinovej spľáve (ďalej len ,,RVPS") v Slovenskej ľepublike
(ďalej len ,,SR") budú odbomými koordinátormi leteckého i ručného pokladania pre
územie príslušných regiónov. Koordinátoľ zaist'uje na Zverenom uzemí potľebné
konkľétne úlohy. Ide hlavne o styk s dodávateľskou organizäciou, zabezpečenie kontroly
dodávky vakcíny, odberu vzoriek vakcinačných dávok a dohľadu nad spôsobom
vykonávania pokládky vakcinačných návnad prostredníctvom veteľinárnych inšpektorov
zdraviazvietat príslušných regionálnych veterináľnych apotravinových správ (ďalej len
,,RVPS") a vyhodnocovanie kampane orálnej vakcinácie líšok proti besnote.
Kooľdinátoľ môže písomne poveľit' veteľináľneho inšpektoľa zdľavia zvieľat na
pľíslušnej RVPS plnením svojich povinnostío ktoľé je potľebné vykonato v správnom
území príslušnej RVPS. Poverenie doľučuje riaditel'ovi pľíslušnej RVPS a švps
SR najneskôľ jeden ťýždeň pred oľálnou vakcináciou líšok proti besnote v danom
správnom území RvPs. Koordinátor alebo ním poveľený veterinámy inšpektor RVPS
najneskôr ľáno, pred začiatkom letov, v rámci operatívnej poľady zhodnotí situáciu
a v1ývoj počasia a ľozhodne o začati alebo pľerušení pokládky vakcinačných návnad.
o svojom rozhodnutí informuje dodávateľsku organizäciua Šws sR.
Vakcinačné návnady j e možné pokladat' za teplôt v rozsahu +2oC až +20oC.

Koordinátor zabezpečí vyhotovenie spľávy o pľiebehu leteckého pokladania zkaždého
letového dňa, v ktorej bude uvedené:
o začiatok a koniec jednotlivých letov (miesto, dátum a čas),
o počet letov,
o prerušenie letov,
o teplota ovzdušia na začiatku a na konci leteckého pokladania vakcinačných návnad,
o počet použitých vakcinačných dávok,
o nŕnov ašarža použitých vakcinačných návnad,
o počet vakcinačných návnad odobľatých a zaslaných na laboratóme vyšetľenie titru

vírusu besnoty vo vakcinačných návnadách. potrebných na kontrolu účinnosti
vakcinačných návnad a číslo výľobnej šarže, ak boli vzorky odobrané,

o prípadne zistené nedostatky.
Správu je potľebné zaslať nasledujúci pracovný deň do 10.00 hodiny na elektronickú
adresu xxxxx.yyyyyyyyyy@svps. sk

Vzoľku vakcinačných návnad odobeľie kooľdinátor alebo pľíslušný veteľináľny
inšpektoľ RVPS v súlade s osobitným metodickým prípisom (odbeľ a zasielanie
vzoľiek vakcinačných návnad pľi kontrole účinnosti oľálnej vakcinácie líšok proti
besnote č.287512018'226 zo dňa 04. septembľa 2018) azabezpečí pľepravu vzoľiek
Y zmrazenom stave do Veteľináľneho ústavu Zvo|en. Takisto odobeľie vzorku
v pľípade každého podozľenia, že s vakcinačnými návnadami sa nesprávne
manipulovalo (pľi uskladnení, pľi pľepľav€' a pod.). Všetky vzoľky vakcinačných
návnad sa odobeľajú ako úľadná vzorka.

(dodáv. organizácia) predloŽí GPS (Global Positioning System) zĺunam,
z ktorého je zrejmé územie pokladania vakcinačných návnad auzemie,kde sa vakcinačné
návnady nepokladali. Tieto GPS záznarrly v mierke 1:200 000 zasiela Švps SR z kaŽdého
letového dňa, zo súhrnu letových dni zkaždého letiska a súhm leteckej pokládky celej
kampane orálnej vakcinácie.



Koordinátor zabezpečí vyhotovenie spľávy o pľiebehu ľučného pokladania' v ktoľej
uvedie
C začiatok a ukončenie ručného pokladania vakcinačných návnad podľa jednotlivých

pľímestských častí,
o teploty ovzdušia na začiatku a na konci ručného pokladania podľa jednotlivých

prímestských častí,
o počet pouŽitých vakcinačných dávok,
o názov ašaržapoužitých vakcinačných návnad,
o počet vakcinačných návnad odobľatých a zaslaných na laboratórne vyšetrenie titru

vírusu besnoty vo vakcinačných návnadách, potľebných na kontrolu účinnosti
vakcinačných návnad a číslo výĺobnej šarže, ak boli vzorky odobrané,

o prípadne zistenó nedostatky.
Koordinátor správu zašle po ukončení ručného pokladania na elektľonickú
xxxxx.yywwvyyv@svps.sk .

o Koordinátor zabezpečí prevzatie vakcinačných návnad na mieste uľčenom
na základe dohody medzi dodávatel'skou oľganizáciou a RVPS.

8. Kontľola účinnosti oľálnej vakcinácie - vykonanie kontľolných vyšetľení:
o všetkY domáce, hospodárske a voľne žijúce teplokrvné zvieratä podozrivé z besnoty

musia bý odoslané na laboratórne vyšetrenie,
o na 3., 8. a 14. deň po ručnej pokládke sa vykoná kontrola príjmu vakcinačnej návnady

na vybľaných územiach (RvPs ........ 3x1 km2 v pľímestských častiach mesta ............'
RVPS 3x1 km2 v prímestských častiach mesta .............); kontľolou
sa rozumie počet chýbajúcich vakcinačných návnad opľoti plánu ručnej pokládky
vakcinačných návnad k danému dňu po pokládke,

. od 45. dt'a po vykonaní oľálnej vakcinácie, uživatelia poľovných revírov podl'a
pokynov regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) vykonajú odstľel
líšok, ktoľé sú určené na kontľolu účinnosti jarnej kampane ...... orálnej vakcinácie
líšok proti besnote; nevyhnutné je dodať na laboratóme vyšetrenie najmenej 1 líšku
z každého po ľovného združenia,

o teľmín ukončenia kontroly účinnosti oľálnej vakcinácie je 90. deň od začiatku
kontroly účinnosti oľálnej vakcinácie alebo ho určí Švps SR samostatným
prípisom,

o ulovenú líšku je treba zabaliť do dvoch nepľiepustných obalov (napr. PVC vľecia),
medzí ktor;imi je sací materiál a dopľavito do 48 hodín na pľíslušnú RVPS; RVPS
dopraví mateľiál na spádový veteľinámy a potravinový ústav. Je moŽné materiál
dopľaviť priamo na Veterinárny ústav Zvolen. Vzorky líšok sa odoberajú a zasielajú v
súlade s metodickým pokynomč.645012000-250 zo dňa 9.11'2000,

o veteľináľne a potľavinové ústavy a VÚ Zvo|en zašlú výsledok laboratóľneho
ryšetľenia na pľítomnost' vírusu besnoty do tľoch pľacovných dní od jeho
vykonania na' pľíslušnú RVPS' ktorá vystavila žiadanku na laboratóľne
vyšetrenie; na ŠvľS SR za účelom faktuľácie vykonaných úkonov zasielajú spolu
s faktúľou kópiu každej žiadanky na laboľatórne vyšetrenie na besnotu
a pľotokol o výsledku laboľatórneho vyšetrenia,

. pri odbeľe vzoriek je potľebné dodržiavať zásady stanovené pre prácu s infekčným
materiá1om,

o veteľináľne a potľavinové ústavy bezodkladne zašlú na VÚ Zvo\en vzoľky
neľvového tkaniva od všetkých pozitívnych zvieľat za účelom konfiľmácie
a typizácie víľusu besnoty,



a veterináľne a potľavinové ústavy zašlú na VU Zvolen do konca pľvého tyždňa po
ukončení monitoľovacieho obdobia vzorky transudátu alebo kľuoľu a čast'
mandibuly (jeden kus) od všetkých vyšetľených zvierat určených na kontľolu
účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote,
odbeľ, uchovávanie a zasielanie vzoľiek, ktoľé majú veteľináľne a potľavinové
ústavy zasielat' na VÚ Zvo|en v ľámci monitoringu účinnosti oľálnej vakcinácie
líšok pľoti besnote, najneskôľ do začiatku monitoľovacieho obdobia na účinnost'
oľálnej vakcinácie líšok pľoti besnote v každej sezónnej kampani metodicky
upraví Náľodné ľefeľenčné laboratóľium besnoty, ktoľé zároveň bude vykonávat'
kontroly dodľžiavania usmernenia; Náľodné ľefeľenčné laboľatóľium besnoty
zašle kópiu daného metodického usmeľnenia na vedomie Švľs sR,
po obdržaní výsledkov účinnosti jesennej kampane oľálnej vakcinácie líšok sa vykoná
ich vyhodnotenie poradným oľgánom ústredného riaditeľa pre zdravie zvierat,
laboľatórne vyšetrenia úľadných vzoriek vakcinačných návnad pľe potreby Švps sn
vykoná Veterinárny ústav Zvo|en.

9. Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia
Vakcinačné návnady sú v čase expedície z vyrobného podniku, transportu do skladov
a v uľčených skladoch v zmrazenom stave (pri teplote - Iz"C a nižšej)' Vakcínu,
vybľatu z mraziarenského skladu je potrebné najneskôr ďo 24 hodín rozIožit' v oblasti
vakcinácie. Pre človeka je vakcinačná návnada pri beŽnom zaobchádzaní neškodná.
Vakcína obsahuje atenuovaný kmeň vírusu besnoty. Ak sa obsah blistra
zapracovaflého v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyt' vodou
a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je
potľebné okamŽite vyhľadat'lekárske ošetľenie. ochľanné rukavice sú nepostrádateľné
pri manipulácii s vakcinačnou návnadou z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu
zabtánenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu. Použité ochľanné
rukavice a iný matená| ktoý bol v kontakte s vakcinačnou návnadou je potrebné
znič:iť spálením.

10. ĎaKie pokyny
RVPS zašlú poľovným združeniarn písomné informácie týkajúce sa úloh poľovných
hospodárov pri zabezpečovaní sezónnej kampani ...... oľálnej vakcinácie líšok pľoti
besnote. RVPS obvyklým spôsobom informujú pol'ovné združenia o vypláianí
zástrelného za ulovenú líšku alebo nájdenú čerstvo uhynutú líšku na laboiatóľne
vyšetľenie v súlade s metodickýn usmernením Švps SR.

CasovÝ haľmonogľam oľálnei vakcinácie líšok nľoti besnote _ iaľná/iesenná
kampaň

A. Letecké pokladanie z letiska
1 .... (vakcína) začiatok
2' .......(vakcína) začiatok

B. Ručné pokladanie
1. pľímestské časti mesta

a

o

a

il

..'.... (vakcína) začiatok
...... (vakcína) začiatok2. uzemie

ústľedný ľiaditel'



Príloha č. 2

VZOR
Veteľináľne osvedčenie o vyšetrení zdľavotného stavu zvierat'a, ktoľé poľanilo človeka

alebo zviera



odtlačok pečiatky vyšetrujúceho veteľinárneho lekára Poľadové číslo

Veteľinĺĺľneosvďčenieovyšefitnízdlavofuého stavuaieľatl lÚolé ponaniločloveka aleboľiera

Zviera (drul1plemeno, poľĺavie, faĺba, velg idenťlfiločné číslo a
meno)...............

MasbíIr/drŽitel'* zvieraťa (meno, priezvisko, presná a&ssa' tel' číslo)

Deň, mesiac a ľok očkovania zviemťa proti

Poranerú osoba (meno, priezvisko, pľesná adres4 tel. číslo, datumpoľanenia)

Porarrenie nďllásil/a (meno, priezvisko, adĺesa, tel' číslo a datum ohtásenia)

ošetujúci lekar (meno, priezvisko, zÁrav' zariaderie) ...'.Dáfumošetenia l l
Ja, dolepodpísanýlná vlastnílďdľžite|'* zvieraťa' beľiem na vedomie, že zviera musí byť po dobu 14 dní
uzatvorené tak, aby nemohlo uniknúť ani poraniť človeka alebo zviera.Každil zmenu v správaní, prípadne stľatu
alebo uhynutie zvieraťa bezodkladne ozĺámím ošetrujúcemu veteľinárnemu lekáľovi a pľíslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe.
Totozvieraprďvďiemkdnúémuqčetreniudňa-- l-_l ak tetiemurryšeteniudňa-- l__l
kveterinámemu lelĺarovi apľďloäm teĺrto písomný doklad' Bďsm na vedomie '?oučeniď' uvedené na zadnej st'anó
apovinnosti a dôslďlqy, ktore zneho avšeobecĺre zÁvžimých pnálĺrych pľefoisov vyplývajú pre vlashí<a alebo džitelä
zieraťq|ďDrépomnilo človeka alebo zvieľa.

V dňa

Podpis
vlastríkďdrŽiteľ a* nierať a
*) Nehodiace sa škrtnl'lť

oddielč.l

III. prehliadka (14. DEŇ)
Veteľinárneosved&nieovyšehenízdIavofuéhosúvuzvieratl ldolé poľaniločloveka alebozvieľa

Zúera (drul1plemerro, pohlavig farbq ve( iderrtifikačné číslo ameno)

Maslrík/držitel'* zvieraťa (meno, priezvisko, presná adrasa" tel. číslo)

Deň, mesiac a rok očkovania proti besnote

Poľanerľĺ osoba (meno, priezvisko, pľesrrá adresa" tel. číslo' datumporaĺroria)

Epizootologicka situácia v mieste pôvodu zvieraťa a anamneza
pľípadu.......'....

Pri dnďnej pľehliadke neboti zistené pľímaky ochorenia na besnotu'

*)Nehoďace saš1<rĺrúť.

oddielč' 2

odttačok pďiatfu a podpis veterinrámeho lekáľa



Veteľinárneosvedčenieovyšetrcnízdravohéhosbvu zvieratl ktoré poľaniloč|oveka alebozvieľa

Zviera (drul1plemeno' pohlavie, fart4 velg idenťlfikačné číslo ameno)

MastníHdžitel'* zvieraťa (meno, priezvisko, presná adresa" tel. číslo)

Deň, mesiac a ľok očkovania pľoti besnote

Poraneĺuĺ osoba (meno, priezvisko, presna adľesa' tel. číslo, datum poľaneĺria)

Epizooúologiclc{ siĺľĺcia v mieste pôvodu zvieraťa aaĺnmnezapipadu

Pľi dnďnej pĺehliadke neboli zistenépríznalĺyochoľenianabesnotua zvierabude opäúcrĺrevyseťené dňa

Pri dnďnej pĺehliadke nebolizistenéprízukyochoľenianabesnotua zvierabude opätcrľre vyšetené dňa

llv

Nariad'uje sa uzatvorenie a pozorovanie zvieraťa po dobu nasledujúcich 9 dní!

V..................... ............'..'.......dňa l l
odtlačok pďiaflry a podpis veterinameho lekara

*) Nehoďace sašlúúť.
oddielč.3

I. PREHLIADKA (l.DEŇ)
Veterináľneowedčcnieovyšetrenízdlavotného stavuzvieľatl l<tolé poraniločlovekaalebozvieľa

Zúera (dnfi plemeno, pohlavie, faĺba' velg iderrťrfikačné číslo ameno)

Masmík/džitel'* zvieraťa (meno, priezvisko, pľesĺľí adres4 tel' čísD

Dď, mesiac a ľok očkovania proti besĺrote

Poransniĺ osoba (meno, priezvisko, pľesĺuí adľes4 tel. číslo, ďíĺmporanenia)

Epizootologicka situácia v mieste pôvodu zvieraťa a anamnéza prípadu

Nariad'uje sauzatvoľenie apoznrovaĺĺezlĺieruťapo dobunasledujúcich 14 dní!

V.'..'............'... .........'.............dňa l l

odtlačok pďiatlcy a pďpis
veterinámeho lekaľa
*) Nehodiace sa šk:húť

odďelč'4

Poučenie pľe vlastníka alebo dľžitel'azvíeraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera
Besrota je nebe4ďná choĺoba" pÍenosna na všetlry t€plokvné stavovce 'urátane človeka Po pĺrqpukrutí pľíaakov m.{ väy ĺnrtelhý
priebeh a je neliďitel'na U zvieľat sa z @iatk'l pĺejavuje hlarľre zrnenou qpra'ĺania (rrekl'ud neposfušnosť, nutkavé qpľáranie). U pnov
sa pľejavuje vyda'vaním clľapläých zvukov, slahou uniknuť, Zvľátenou chďou (poäoanie slamy, kameĺiov, drera hliny' a@.).
Neskôr sa môže pĺejavť zurivosť' kusavoď, s:ahou nryadnď ine zvieľa alóo človeka, prdnaúre zneĺrou pohl'adl alebo kooĺrdinácie
pohsu Um,ačieksapĺejavujevyhl'adalanímaulaývanímsavtnaýchald'udnýchmiesbclr Posĺpompriebehuchoĺoby dnhffiza
k ochmutiu dolnej čel'uste a jaalra k nemoŽnosti ľĺtani4 výtolal t'ahaých slíq ochrnutiu iných častí tela aŽ úynutiu uduseníľn



Vzrn1sle $ 17 ákorn č' 39Dffi7 Z 'z. ovetaminrej staľostlivosti vzrení neskoĺších pľ@isov je vlastrÍk alebo óžiteľ zvlemťa
oloeminéhopovinný

a) ľúásiťorgarruveteľinrámej qpávypďou€niealóovýskytbanoý (zmlnza-clnlobaprcrnsázaziaaťanačloveka),
b) za@ prlvninnýchmŕisoäavcochralccináciuprotibesľrote,
c) trztĺšl<aĺl:oza@lť vet€rináme q/šeÍ€nie zvieraťa' ldorc poranilo človeka

Vzrn1nle$4ods.4zilannč.282J2@2Z.z.,lasťymmrpravujú nielcoÉ@nienlqy&žniapovjedžitel'psaalóoosoba"ldonípsa
vedie, povinna povedď woje merro, pri%vislo aadĺesu tralého pobyfu a mĺro, priezvisko aadľesu t\alého pobyu vlastlíka psa
osobe' lĺoru pes polrýzot súčasne je povinný ď$točnosť' že pes pohľýzol človeka bez toho, aby bol sam napadnuý ďebo
qprovokovarrý ak sa nepouäl v rnrtrej obrane alóo v loajnej núdzi oznámiť obci, kde je pes evidowľrý.

VE'rRn{AR}{EoSVEDČENIEoVYŠETRENÍDRAVoTNEFIoSTAWZVIERAŤAKToREPoRANILoČLovn<a
ALEBo ZVIERA ľnĺgĎ olovnľŤ PoRA}IENEI OSoBF/áKoNNEMU ásľupcovll
Vpr!,oade potrebyodoslania zvieraťakveterinaľprnu qseuerriu do iného otossq veteriĺlamy lekáľ, 1ooývykonat vyseĺenie zvieľďa"
oľĺasi pľíslušrrej veterhámej apotavinovej spľave ĺltc sl$tďnosť vľátane údajov zďdielu č' l avlasmír/&žitel' zvi1gaťa
pttdloätoto veterináme osvďčenie ovyšebenízdravoÍrého stavuzvioaťa, ktoÉporanilo človekaalebo zviempotrĺderré veterinámym
lelciÍoÍÍL

V dňal/

odtlačok pďiatky a podpis
veterinámeho lekara


