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1. Cielo plánu pľieskumu

Cieľom plánu pľieskumu (suľveillance) kataľálnej hoľúčky oviec (modľý jazyk _ ang.
bluetongue, ďalej len ,,BT") v Slovenskej republike (ďalej len ,,SR") pre ľok 2020 (ďalej len ,,plán
pľieskumu") je implementovať nariadenie Komisie (Es) č. 126612007 o vykonávacích predpisoch
pľe smeľnicu Rady 2000l]5lBs, pokiaľ ide o kontrolu, monitoľovanie, pozoľovanie a obmedzenie
pľesunov uľčitých druhov zvierat vnímavých na kataľálnu horúčku - modry jazyk v znení
neskoľších predpisov. Pri plnení podmienok stanovených vo vyššie uvedenom naľiadení SR môže
deklarovať' Že monitorované chovy sú bez výskytu BT a tým zabezpečí chovatel'om hovädzieho
dobytka (ďalej len ,,HD") a oviec atiež pri ďalších dľuhoch domácich a vol'ne žijúcich
preŽúvavcoch zjednodušenie podmienok pri ich pľemiestňovaní v ľámci EÚ.

2. Zákonné právomoci

o Zákon č. 3912007 Z.z. o veteľinárnej staľostlivosti v znení neskorších pľedpisov (ďalej len
,,zákon č,. 39 12007 Z. ť')

. Nariadenie vlády SR č. 23812012 Z.z. v znení neskorších pľedpisov, ktoľým sa ustanovujú
opatrenia na kontľolu a eradikáciu zhubnej kataľálnej horúčky oviec (ďalej len,,naľiadenie vlády SR
č.23812012 Z.z!')
o Naľiadenie Komisie (ES) č. 126612007 z 26. októbľa 2007 o vykonávacích predpisoch
pľe smeľnicu Rady 2000l75lES, pokiaľ ide o kontľolu, monitoľovanie, pozoľovanie a obmedzenie
pľesunov uľčitých druhov zvierut náchylných na katarálnu horúčku - modrý jazyk v znení
neskorších pľedpisov (ďalej len,,naľiadenie Komisie (ES) č. 1266 12007")

3. Vymedzenie pojmov

Na účely tohto pľogľamu sa použijú pojmy uvedené v nariadení Komisie (ES) č.126612007
a príslušných právnych pľedpisov, ktoľé tvoľia právny podklad tohto pľogramu.

4. Finan čné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie plánu prieskumu je ľealizované na základe platnej legislatívy
zo štátneho ľozpočtu SR prostredníctvom Štatne.| veteľinárnej a potravinovej spľávy SR (ďalej len
,,SVPS SR") v zmysle Plánu veterináľnej prevencie aochľany štátneho izemia naľok 2020 (ďa|ej

len,,VPo na ľok 2020*).

5. Katarálna horúčka oviec (Bluetongue)

ochoľenie BT je tľansmisívna oľbivíľusová choľoba oviec domácich a tiež ďalších dľuhov
domácich a voľne žijúcich preŽúvavcov. Prirodzený hostiteľský okľuh BT je relatívne šiľoký, sú
to pľedovšetkým ovce domáce, HD, kozy domáce, niektoľé druhy voľne žijúcich pľežúvavcov
z čeľadejeleňovitých, viaceré druhy afľických antilop a ďalšie drúy párnokopytníkov. Iné skupiny
zvierat a človek nie sú vnímavé na túto choľobu.

5.1 História a výskyt ochoľenia

BT pochádza z Južnej Afriky' Víľus BT (ďalej len ,,BTV'.) oviec mal globálne rozšíľenie medzi
40o _ 50o severnej šírky a35" južnej šíľky, ale v posledných rokoch sa víľus šíri cez stľedozemné
moľe do sevemej časti Európy' najmä cez Grécko, Španielsko, Taliansko, Poľtugalsko
a Fľancúzsko, kde sa pľíľodné podmienky zdajú byť optimálne pľe šírenie sa vírusu.
V roku 2006 bolpotvľdený výskyt BT vo Fľancúzsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku, Bulharsku,
Maľoku a Taliansku' V roku 2007 bol potvľdený výskyt BT na uzemí Euľópy v Nemecku'
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Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Spojenom Král'ovstve, Švajčiaľsku, Španielsku,
Poľtugalsku a v Českej republike. V roku 2008 bol potvľdený výský BT v Európe v Ňemecku,
Belgicku, Holandsku, Luxembuľsku, Dánsku, Spojenom Kľáľovstve, Francúzsku, Švajčiarsku,
Španielsku, Poľtugalsku, Švédsku, Taliansku, Českej republike a v Maďarsku.
V SR do dnešného dňa nebolo zaznamenané ani jedno ohnisko výskýu BT v chove, avšak
v súvislosti s výskytom ochoľenia v susedných štátoch _ Českej ľepublike (ďalej len ,'ČR";
a Maďarskej ľepublike (ďalej len ,,Maďaľsko") časť SR spadá do ľeštrikčných (zakazaĺých) zóĺ
okolo ohnísk nákazy, ktoľé prepukli v týchto štátoch.
- I2. 09. 2008 boli v súvislosti s výskýom BT na izemi Maďarska vyhlásené v SR mimoriadne
núdzové opatrenia avymedzená časť územia SR bola vyhlásená zakázanou zónou BT (zľušené boli
12.0r.2009)
- vroku 2008 boli ĺa uzemí SR zaznamenané 2 pripady BT vkaranténe pľi dovozoch ziĺých
členských krajín EU
- 12.01. 2009 boli vsúvislosti svýskytom BT na izemí Maďaľska aČR vyhlásené v SR
mimoriadne núdzové opatľenia avymedzené časti uzemia SR boli vyhlásené zakŕĺzanou zónou BT
(zrušené boli 27 . 10. 2009)
- 27 . 10. 2009 boli v súvislosti potvľdením ďalšieho ohniska BT na uzemi ČR vyhlásené v SR
mimoľiadne núdzové opatrenia avymedzené časti inemia SR boli vyhlásené zakžaanou zónou BT.
- dňa 13.1.20l0 bola zľušenázakázanázónavo vzťahu k ohnisku BT v Maďarskej ľepublike
dňa 13.1 .2010 bola zľušená zakánaná zónavo vzťahu k ohnisku BT v Maďaľskej ľepublike (zo dňa
I2.9.2008) atým v okľesoch, ktoré spadali do tejto zakázanej zóny BT sa už neuplatňujú ľeštľikčné,
obmedzujúce opatrenia.
- 7 .12.201 1 bola zrušená zakénaná zónav súvislosti so zrušením ohniska BT v Českej ľepublike a
týmto dňom sa na celom územi SR už neuplatňujú reštrikčné, obmedzujúce opatľenia s súvislosti
sBT
- l0.1 I.20I4 boli v súvislosti s výskytom BT na inemi Maďaĺska vyhlásené v SR mimoriadne
núdzové opatrenia avymedzené časti územia SR boli vyhlásené zakánanou zónou BT (zrušené boli
23.11.2015)
- 23.1l.2015 boli vsúvislosti svýskytom BT na území Maďaľska aRakúska vyhlásené v SR
mimoriadne núdzové opatrenia a celé územie SR bolo vyhlásené zakázanouzónou BT
- Mimoriadne núdzové opatrenia boli uplatňované v zmysle nariadenia vlády
č.23812012 Z. z. a v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 126612007lBs.
- vroku 2018 Slovenská ľepublika požiadala ozrušenie zakénanej zóny a30. apríla 2018 bola
zakázaná zóna o d stránená.

5.2 Etiológia, epizootológia a patogenéza

Pôvodcom choroby BT je BTV, čeľaď Reoviridae, rod orbivirus. Momentálne poznáme
24 serotypov tohto vírusu s ľozličnou patogenitou, ktoré boli identifikované víľus neutľaIizačným
testom.
Nákazu prenášajú pakomáľiky zrodu Culicoides, vjednotlivých geogľafických zónach ľozdielne
dľuhy. Pakomáľiky sanakazia cicaním kľvi od nakazených zvierat. Takto nakazené pakomaľiky
ostávajú infikované po celý svoj život. Hlavnú úlohu pľi šírení ochorenia majú ekologické
a klimatické faktory _ najmä teplo, vlhkosť a druh pôdy' |<tore zaručujú tomuto hmyzu prežitie.
V našich zemepisných šíľkach sa pľeto BT šíľi najmä v uľčitom ročnom období - počas neskorej
jaľi, leta a skoľej jesene.
Nákaza sa nepľenáša kontaktom, ani suľovinami získanými z infikovaných zvierat. Je možný
transplacentáľny prenos' pľenos Semenom alebo krvnou cestou.

Vzhľadom na súčasný vyvoj ochorenia BT v Euľópe a s ním súvisiace obmedzenia EÚ, ktoľé
sa týkajú obchodovania s vnímavými zvieratami na BT je možné pľedpokladď, Že toto ochoľenie
môže predstavovať v nasledujúcich rokoch problém aj v SR.
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odolnosť víľusu voči fuzikálnym a chemicbým vplyvom"

teplota: inaktivácia pri 50'C/3 hod.; 60"C/15 min.

pH: citlivý na pH <6.0 and >8.0

5.3 Klinické symptómy

Pri podozrení na výskyt BT je potľebné urobiť klinické vyšetľenie všetkých vnímavých zvierat
so Zameraním na priznaky charakteristické pľe BT, ako sú vysoká horúčka, nechutenstvo, depresia.
Inkubačná doba ochorenia je vaľiabilná' záleží najmä od viľulencie epizootického kmeňa
avnímavostizvierat.ĺizkainkubačnej doby sapohybuje v rozmeďzi5-2O dní,zvyčajne6-10 dní.

Pri akútnej foľme BT sa pozoľujú opuchy hlavy, zvýšené slinenie, výtok Z nosa' pľekĺvenie sliznice
dutiny ústnej, deskvamácia epitelu, nekrózy aerózie, opuch acyanoza jazyka. občas sazisťuje
geneľalizovaná hyperémiakože, zápal koľunky a pododermatitida, zvieratá kĺívajú, stoja na jednom
mieste alebo sa pohybujú na kaľpálnych klboch. Ujahniat sa pozorujú hnačky. Zvieratá rýchle
stľácajú na hmotnosti. U gravidných oviec sa pozorujú aboľty. Relatívne časté sú pneumónie.

Pľi subakútnej foľme BT sa zisťujú podobné priznaý ako pri akútnej foľme choroby, priebeh je
však podstatne miernejší, niŽšia je aj mortalita. Yýrazný je výskyt abortov, kongenitálnych
abnoľmalít (ataxia, hydľocefalus, aľtľogrypóza apod.)' Vyskytuje sa najmä u oviec v zamoľených
oblastiach.

Subklinická forma BT sa vyskytuje obvykle u HD. Po uplynutí inkubačnej doby sa zisťuje len
hypeľtermia a leukopénia.

Viľémia pľetľváva u oviec do 14. dňa po nakazeni, avšak u HD to môŽe byť až 90 dní.

6. Diagnostika

Diagnostika BT v súlade s diagnostickým manuálom o.I.E. pozostáva z:
- klinického vyšetrenia,
- séľologického vyšetľenia,
- virologického vyšetrenia.

Laboľatóľnu diagnostiku v rámci plánu pľieskumu vykonáva Štátny veterináľny ústav Dolný
Kubín laboratórium Zvolen (ďalej len ,,VÚ Zvolen") ako Náľodné ľefeľenčné laboratóľium (ďalej
len NRL") pľe BT. Laboratórna diagnostika v rámci plánu prieskumu BT pozostáva z:
- sérologického pľieskumu,
- entomolo gického pľieskumu.

Vzoľky zaslane na laboratórne vyšetrenie BT musia byt' sprevádzané platnou Žiadankou
na laboratórne vyšetľenie na BT vydanou Švps SR (pľíloha č. 2).

7. Pľieskum kataľálnej hoľúčky oviec

7.L Hlavné ciele

Hlavným cieľom pľieskumu BT je plnenie nasledujúcich ustanovení:
1. pľieskum ochorenia v zónach bez výskytu BT, prípadne včasná detekcia víľusu v týchto zónach
2. pľieskum slúži aj na deklaľáciu, že kľajina jebez výskytu tohto ochoľenia
3. vymedzenie obdobia bez sezónrleho výskytu vektorov a uľčenie druhov vektoľov.
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posúdenie výskytu ďalebo pravdepodobnosti šírenia vírusu v zonach bez výskýu BT,
pľípadne v infi kovaný ch zónach,
zvýšenie pľevencie pľoti zavlečeniu tohto ochoľenia do oblastí bez výskytu BT'
implementáciu prijatých opatľení, ktoľé obsahujú obmedzenia pri pľemiestňovaní zvieľat
cez infikované a neinfikované oblasti.

Za organizáciu sérologického, viľologického' entomologického a klinického pľieskumu je
zodpovedná ŠVPS SR, ktoľá riadi a kontroluje výkon činnosti pľíslušných regionálnych
veterinárnych a potľavinových spľáv (ďalej len,,RVPS").

RVPS zodpovedajú za séľologický monitoring (v ľámci svojej pôsobnosti) pľostredníctvom
poverených súkľomných úradných veteľináľnych lekárov a 12 vybraných RVPS zodpovedá za
r eallzáciu entomolo gického monitoringu. (tabuľka č. 2)

Za laboratórnu diagnostiku súvisiacu so sérologickým, viľologickým a entomologickým
pľieskumom je zodpovedné NRL pre BT - VU Zvolen.

7.2 Zá|<|adné nástľoje

Progľam monitorovania BT sa vykonáva v zmysle Pľílohy I naľiadenia Komisie (ES)
č. 126612007 a pozostáva z:
o pasívneho klinického pozoľovania,
o aktívneholaboratómehopozorovania

s využitím troch hlavných nástrojov:
o aktívny - séľologický a viľologický pľieskum domácich prežúvavcov (hlavne HD)
o aktívny - entomologický pľieskum
o pasívny - klinický prieskum.

7.3 Geogľafická jednotka

o Geografickou jednotkou na účely plánu pľieskumu BT je definované územie jednej RVPS

7.4 Séľologický pľieskum

od 1.1.2017 je nastavený nový monitoring. Vypočítava sa tak, aby sa s95Yo pravdepodobnosťou
odhalila prevalencia 5 % BT v populácii HD. Monitoring sa bude v ľoku 2020 vykonávať v 80
vybraných chovoch av kaŽdom znich bude vybraných 15 kusov sentinelových zvierat, ktoľým sa
počas obdobia s výskýom vektora odobeľá 1 kľát mesačne kĺv na séľologické vyšetľenie. obdobie
s výskýom vektora a obdobie bez výskytu vektoľa uľčí ŠvpS SR v súlade s Pľílohou V nariadenia
Komisie č)2662007.
V geogľafických jednotkách stanovených na účely monitoľingu BT sa uplatňuje cielený séľologický
pľieskum BT.

7 .4.1 Ciel'ený séľologický pľieskum

Cielený pľieskum, sa vykonáva vyšetľením adekvátneho množstva vzoľiek v celej SR ktorá
susedí so štátmi, ktoľé nemajú štatút bez výskytu BT.
Cielený séľologický prieskum pozostáva v SR z vopľed vypľacovaného progľamu Švps sR
pľe príslušný kalendárny rok, v ktoľom sa sérologicky testuje HD na BT. Progľam je zameraný
na zistenie prítomnosti voči BTV prostľedníctvom cieleného séľologického a ak si to okolnosti
vyŽadujú aj viľologického pľieskumu a s odhadom na riziko pľítomnosti infekcie BT na celom
území SR.

5



7.4.2 Charakteľistika vzorky na séľologický pľieskum

V SR bolo vybľaných 80 chovov a v kaŽdom z nich 15 kusov zvierat (HD)' ktoľým sa počas
obdobia s výskyom vektoľa 1 kÍát mesačne odobeľá kľv na sérologické vyšetrenie. Sérologické
vyšetrenie na dôkazprotilátok vykonáva NRL na BT v VU Zvolen.

Monitoring v ľámci regiónu koordinuje pľíslušná RVPS v ľozsahu a v súlade s VPo pľe ľok 2020.

Do počtu odobratých vzoľiek na pľítomnosť BTV nesmú by' zahľnuté zvieratá, ktoré boli
vakcinované proti danému víľusu.

Test. ktoľý má byt'pouŽitý:

Základný séľologický test pľe monitoľing je kompetetívna ELISA (C-ELISA). C-ELISA test má
najvyššiu citlivosť a pľeto je najvhodnejším testom používaným pľe pľieskum.

V tabul'ke č. 1 je uvedená metodika a počty vyšetľených vzoľiek zo zvierat v súvislosti s BT
monitoľingom, importom' vyšetľením zvierat pľed presunom a pľi zďravotných problémoch
v období od l .1 .2019 do 30.1 1 '20l9 v SR

Tabul'ka č. 1

spolu
ĺmport

pred presunom
sentinelové

Vyšetľené zvieratá

8997
364
371
8262

ELISA
Séľologické vyšetľenra

425
207
218
0

PCR
Viľologické vyšetľenia

7.5 Entomologický prieskum

Entomologický monitoľing pozostáva z ľočného pľogľamu aktívneho zachytávania vektorov
pomocou lapačov v chovoch HD, ktoľý je zameraný na zhĺomaŽďovanie infoľmácií o dokázaných
a potenciálnych druhoch vektoľov, ich šíľení a sezónnych profiloch na celom tlzemí SR.
Entomologický prieskum sa v SR v roku 2020 bude vykonávať v 12 chovoch v pôsobností
vybľatých RVPS. V pľípade nepľiaznivej epizootologickej situácie môŽe Švps SR ľozhodnúť
o ľozšírení entomologického monitoringu.

Chaľakteľistika entomologického pľieskumu

Entomologický prieskum je založený na ,,záchyte vektoľa". Na tieto účely sú najvhodnejšie
lapače hmyzu nabéue ultĺaťralového svetla. Švps SR rozdeľuje lapače ľovnomeľne na územie SR
na účely entomologického pľieskumu a v pľípade potreby nariaďuje pľemiestnenie týchto lapačov
do iného chovu podľa požiadavky vo vzťahu k aktuálnej nákazovej situácii.

Pokiaľ ŠVPS SR nenariadi iný interval odberov vzoľiek lmyzuz|apačov, odbery sú realizované
podľa stanovených kÍitérií.

1. Vobdobí vyhlásenia SR Za zónu bez sezónneho výskyu vektoľov vzmyslepľílohy
V naľiadenia Komisie (ES) č. 126612007 a podľa pľílohy I ods. 4 naľiadenia Komisie (ES)
č.126612007 musia bý'lapače funkčné po celú noc a minimálne:

- jednu noc za týždeň počas mesiaca pľed pľedpokladaným začiatkom a počas mesiaca pred
pľedpokladaným koncom obdobia bez sezómeho výskytu vektoľov,

- jednu noc za mesiac počas obdobia bez sezónneho výskytu vektoľov.
2. V ostatnom období roka musia bý'lapače funkčné celú jednu noc v kaŽdom týždni mesiaca.
Vzoľka I'lrnyzu na entomologické vyšetľenie v ľámci entomologického pľieskumu sa zasiela do NRL
VÚ Zvolen na identiťrkáciu určitých dľuhov todu Culicoides.
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Cieľom entomologického pľieskumu je:
- uľčiť dynamiku populácie pakomárikov v priebehu roka'
- poskytnúť dodatočné informácie o pľíslušnosti druhov rodu Cuĺicoides

NRL v VÚ Zvolen nočas testovania obsahu nascí lrčízkaždei ľkv nasledovné údaie:

Celkový počet zozbieraných Culicoides spp. aznich:
o počet C. imicola, ak existuje
o počet C' obsoletus Complex, ak existuje
o počet C. puĺicaris Complex, ak existuje
o počet C' nubeculosus complex, ak existuje
o počet C. dewuĺfii, ak existuje

7.6 odbeľ, balenie a zasielanie vzoriek na vyšetľenie v ľámci monitoľingu BT

7.6.1 V ľámci séľologického pľieskumu

odobeľá sa natívna kľv, v objeme minimálne 2 ml. odobratá kľv sa do doby tľanspoľtu skladuje
vchladničke (pri 4'C). Do NRL VU Zvo|enje možné vzorky kľvi dopraviť zvoznou linkou VÚ
Zvolen, poslom, alebo osobne. K vzorkám kľvi musí byt'pľiložená vyplnená Žiadarka (príloha č. 1
plánu pľieskumu BT).
Iftv je potrebné odobľať a odoslať do NRL YIJ Zvolen v pľiebehu prvých troch týždňov v danom
mesiaci.

7.6.2 V ľámci viľologického pľieskumu

Ak je nazáklade klinického alebo séľologického vyšetľenia zvieratvyslovené podozľenie na BT aje
indikované viľologické vyšetľenie, odobeľá sa kľv do hemosky s antikoagulačnou látkou EDTA.
odobeľá sa kľv v množstve minimálne 2 mL odobratú krv je potrebné bezprostredne po odbere
dôkladne premiešať, skladovať v chladničke (pľi 4'C), nezmrazoyať ado NRL VU Zvolendopľaviť
osobne, poslom' a|ebo zvoznou linkou VÚ Zvolen. K vzorkám krvi musí bý' pľiložená vyplnená
žiadanka (príloha č. l plánu prieskumu BT). Hemosky s EDTA dodá po telefonickej objednávke
VU Zvolen, je možné tiež použiť uzatvárateľné plastové skúmavky s EDTA používané v humánnej
hematológii.

7.6.3 V ľámci entomologického prieskumu

Entomologický pľieskum sa vykonáva prostredníctvom lapačov na báze ultraťĺalového svetla.
Lapač sa uvádza do činnosti jednu hodinu pľed západom slnka a vypína sa 1 hodinu po východe
slnka. Počas doby odchytu je potľebné zaznamenať maximálnu a minimálnu teplotu vzduchu.
obsah lapača sa preleje cez husto tkanú textíliu au|oži sa do plastového kelímku so 70oÁ
alkoholom. Kelímky musia bý' do doby tľanspoľtu uloŽené v tme, mimo dosahu slnečných lúčov
(pri izbovej teplote). Transport do NRL VÚ Zvolen zabezpeči zvozná linka VU Zvolen. K vzoľke
musí byt' pri|ožená vyplnená žiadanka (príloha č,2 p|ánu prieskumu BT). Distribúciu kelímkov so
7OoÁ a\koholom pľe jednotlivé RVPS zabezpečiYTJ Zvolen.
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Tabul'ka č.2
Zoznam RVPS v monito

7.7 Klinický pľieskum

BT je choroba povinná hláseniu. Klinický pľieskum zabezpečuje rýchlu detekciu prítomnosti BTV

o vykonáva sa najmä u oviec, ale je možné ho vykonať v indikovaných prípadoch aj u iných
prežúvavcov,

. je za|ožený na stálej kontrole zdravotneho stavu vnímavých dľuhov zvierat a na klinickom
vyšetľení podozrivýchzvierat; nevyhnutná je spolupľáca chovatel'a s veteľinámymi lekáľmi,

o indikácia je celoročná, najmä však počas najväčšej aktivity vektoľa,
o pozostáva z formálneho a sústavného systému zameraného na zistenie a pľešetľenie podozrení

na BT vriĺtane včasného výstľaŽného systému na oznaÍnovanie podozrivých pľípadov. Vlastníci
alebo dľžiteliazvierut ako aj veteľinárni lekári musia bezodkladne ohlásiť akékoľvek podozrenie
na BT pľíslušnému zodpovednému oľgánu. Všetky prípady podozľenia na BT sa musia
okamžite pľešetľiť,

. oľgány veteľinárnej správy zabezpečujú informovanosť súkľomných veteľinámych lekáľov
a chovatel'ov prostľedníctvom inteľnetovej stránky www.svssr.sk, pľípadne školeniami,
publikáciami ako aj priamym kontaktom.

8. Pľemiestňovanie zvierat

opatľenia zahŕňqirce reštľikcie pľi premiestňovaní zvieľat cez infikované a neinťtkované oblasti
sa riadia nariadením Komisie (ES) č. 122612007. Na základe epizootologickej situácie v súvislosti
s BT na izemí SR, pľípadne v susedných štátoch, môže hlavný veterinárny lekár nariadiť
mimoriadne núdzové opatrenia na špeciálny režim premiestňovania pre celé územie SR, alebo jeho
časť.

9. Systém hlásenia choroby

Na základe $ 37 ods. 2 písm. a) zákona č' 3912007 Z. z. je vlastník, ďržiteľ zvierat povinný bez
meškania hlásiť oľgánu veteľináľnej správy každé podozrenie na choľobu a uhynutie zvieraťa
aumoŽniť jeho vyšetrenie' Vprípade poľušenia zákona, sa vlastník, držiteľ dopustí pľiestupku
podľa $ 48 predmetného zákona a podľa $ 50 spľávneho deliktu.

hsa konáva
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Komáľno
Nitra
Rimavská Sobota
Poprad
Michalovce
Košice-okolie
Pľešov
ZvoIeĺ
Žilina
Nové Mesto/Váhom
Senica
Senec
RVPS

AerodruŽstvo Kamerucna
Stanica býkov Lužialtky
Roľnícka spoločnosť Bottovo
PD Švábovce
Farma Michalovce, S.ľ.o

farmaMalá Vieska
Agrolent s.ľ.o. farma Malý Šaľiš
farma Budča
farma Kľasňany, RD Terchová
PD Bošáca
ROD Skalica
Fiľst Faľm Mast
Faľma

316 8r2
305 009
402 562
403 551

430520
104 19s
103 566
104 953
30r 94s
300 558
200 322
100 032
CEHZ

Nitra
Nitra
Banská Bystrica
Prešov
Košice
Košice
Prešov
Banská Bystľica
Ltltna
Trenčín
Tmava
Bratislava
Kľai



10. Kontľolné mechanizmy

Základnou podmienkou pri plnení pľogramu je identifikácia a registľácia HD, oviec akôz
vzneni $ 19 zákona č,.3912007 Z. z., podľa ktorého zvieratá musia byt'identifikované aich
identifikačné údaje sa musia viesť v Centľálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej
len'CEHZ").

Podľobnosti o identifikácii HD sú uvedené vo vyhláške MP SR č. 10512017 Z. z., ktoľou sa
ustanovujú podľobnosti o identifikácii a registľácii hovädzieho dobytka a podrobnosti o identifikácii
oviec a kôz vo vyhláške MP SR č.I02l20I7 Z. z. o identifikácii a registľácii oviec akôz.
V súlade s týmito vyhláškami sú zvieratá identifikované jedinečným číslom.

Všetky chovy HD, oviec akôz musia by' registľované v databáze CEHZ.

11. Trvanie plánu pľieskumu kataľálnej hoľúčky oviec

Plán pľieskumu je uplatňovaný na celom uzemi SR od 10.04.2008 s pľognózou jeho tľvania
doroku 202I, prípadne podľa vyvoja epidemiologickej situácie na Slovensku avsusedných
kľajinách. Plán prieskumu sa v roku 2020 buďe vykonávať celoročne.

V prípade laboľatórneho potvrdenia výskýu BT na uzemí SR bude plán pľieskumu nahľadený
programom eradikácie BT.

Plán prieskumu je uplatňovaný na celom uzemi SR. Hlavným princípom plánu prieskumu je
pľevenciou a epidemiologickým a entomologickým monitoringom znížiť riziko infekcie BT
nauzemi SR, redukovať ekonomické stľaty spôsobené obmedzeniami pri pľesunoch zvierat
azamedzlť ekonomickým stľatám, ktoré by boli spôsobené ochoľením BT.
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12. Pľílohy

Pľíloha č. 1 Farmy HD zaradené do serologického monitoľingu ochorenia modrého jazyka v ľámci
Náľodného monitoľovacieho pľogramu ochorenia modrého jazykana ľok 2019 (anuár - november)
Pľíloha č.z Žiadankana veteľináľne laboľatóľne vyšetľenie katarálnej hoľúčky oviec
Pľíloha č. 3 Dynamika populácie pakomĺĺľikov Culicoides na Slovensku, ktoľá je sledovaná v ľámci
entomologického prieskumu BT zaIoženom na ,,záchyte vektora"
Pľíloha č. 4 Tabuľka s vyhodnotením entomologického monitoringu na Slovensku
Pľíloha č. 5 Entomologický monitoľing _ geogľaťrcká distľibúcia pascí na Slovensku
Príloha č. 6 Seľologický monitoring _ geogľafická distľibúcia faľiem na Slovensku
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Príloha č.1
Farmy HD zaradené do seľologického monitoringu ochorenia modrého iazykav rámci Národného
monitorovacieho programu ochoľenia modrého jazyka na rok 2019 (január - november)

Počet vyš.

120
120

106

105

106
105
120
122
90
105
105
105
105

105
105

90

90

106

106

'ĺ05

90
105
108
105
89
90
111
94
105
105

125
106
107
105
105
105
75
105
120
120
105
105

Okres

Bratislava I

Bratislava ll

Malacky

Senec
Dunaiská Streda
Dunaiská Streda
Senica
Skalica
Piešt'anv
Trnava
Galanta
Galanta
Galanta
Púchov
llava
Nové Mesto nad
Váhom
Nové Mesto nad
Váhom
TrenČín
Bánovce nad
Bebravou

Levice
Levice
Nitra
Nitra
Nove Zámkv
Nové Zámkv
Šaľa
Topol'čanv
Topol'čanv
Komárno
Komárno
Lučenec
Poltár
Vel'ký Krtíš
Vel'ký KrtíŠ
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Banská Bvstrica
Brezno
Krupina
Zvolen
RevÚca
Rimavská Sobota

Obec

Bratislava
Bratislava

Plavecký Štvrtok

Tomášov

Holice
okoč
KÚtv
PrietrŽka
Kočín - Lančár
Brestovanv
Král'ov Brod
Kaial
Čiernv Brod

Dohňanv
Klobušice

BoŠáca

Lubina

Dolná Súča

Rybany

Žembeľovce
Nýrovce
Šuriankv
Jelenec
Dubník
Nové Zámky
Trnovec nad Váhom
Oponice
Behynce
Sokolce
Pribeta

LehÔtka
Hrnčiarska Ves
Hrušov
Obeckov
Žiar nad Hronom
Nová Baňa
Hrochot'
Brezno
Bzovík
Lieskovec
Tornal'a
Hrachovo

CEHZ

200003
200001

300035

300079

1 00095
3001 1 0

200260
200322
100213
200389
1 001 78
400161
400169
1 0081 5

400500

300558

400600

300858

200420

201138
301 I 03
201219
201493
201270
301 328
301 360
301 366
301407
1 00970
400967

302330
402426
402864
302851
1 02958
402920
202000
202106
344294
402885
1 06973
302670

Názov farmy

Pol'nohospodárske d ruŽstvo Vaj nory
PD Podunaiské Biskupice
First Farms Agra M s.r.o., farma Plavecký
Štvrtot<

TomáŠov

Pol'nohospodárske druŽstvo Holice na ostrove
Pol'nohospodárske druŽstvo okoč - Sokolec
PD KÚtv
RD PrietrŽka
Lančár
Pol'nohospodárske d ruŽstvo Zav ar
Porboka
PD Topol'nica farma Kajal
Fyzokol, s.r.o.

PD Mestečko
PD Dubnica nad Váhom

PD Bošáca farma Bošáca

Hospodársky dvor Lubina

PD Dolná SÚča

PPD Rybany farma Rybany

Selec
Nýrovce
Farma _ Šuriankv
Jelenec
Dubník
BeŠeňovská cesta
Horný Jatov
VPP sPÚ s.r.o' oponice
PD ''RadoŠinka'' farma Behynce
PD Sokolce farma Sokolce
PD Pribeta farma č.2

AGROTOM farma LehÔtka
PD Hrnčiarske Zalužany farma Vel'ká Suchá
Hrušov
Obeckov
PDŽiar nad Hronom
Farma Boroš s.r'o.
PD Hrochot'
Podkoreňová Farma
RD BZOVĺK Nová farma
PD Lieskovec
AGRos' s.r.o' Gemerská Panica
POĽNOFARMA MoGBl s.r.o. Hrachovo
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AT ABOV s.r.o
PD Klatov
Budimír
PD so sídlom v PerÍne
Pol'nohospodárske d ruŽstvo,'Óinqov" SmiŽanv
AorodruŽstvo Gelnica
Zbudza
Matex, s.r.o.

PD Vlachovo
DSP Silica

Ján Helmeczi

Čerjaky
TOMAK s.r.o
Rol'nÍcka Spoločnosť''KYJoV'', s. r.o.

Lada
MalÝ Šariš
PoĽNoPRODUKT s.r.o. farma VvŠný orlík
PD KURIMKA Cernina farma Cernina
DIEMIL s.r.o. VOLICA
AGR|FoP a.s' StakčÍn
Kobvlv
Gaboltov
PDP KeŽmarok
PD Štrba

Rol'nĺcko - obchodné druŽstvo Sečovská
Polianka

AgrodruŽstvo Bystré

AFG - FARMA

Záborie
RD Terchová sídlo Nová Farma Krasňanv
Agrofin PD so sídlom Dolný Hričov
PD MAGURA Rabča
oRAVA PPD NiŽná farma DoinÍc 2
Rol'nÍcke druŽstvo Stará Bystrica
Pol'nohospodárske druŽstvo Skalite
Liotovská Štiavnica
PD LiotovskÝ Mikuláš

Názov farmy

404165
204220
204183
104238
405112
304131
304358
1 05546
204524
104519

406741

304835

403834
1 03826
203579
1 03566
403972
403932
203490
103781
403055
103045
303361
1 03549

404042

204005

1 01 880

301745
301 945
30'ĺ943
1 01 808
301 903
201 553
301 545
401854
201638

CEHZ

Rozhanovce
NiŽný Klátov
BudimÍr
Perín - Chvm
SmiŽany
Jaklovce
Zbudza
Vel'ké Kapušanv
Vlachovo
Silica

Streda nad
Bodrooom

Trebišov

Podolínec
Kviov
Lada
MalÝ ŠariŠ
VvšnÝ orlĺk
Cernina
Volica
Snina
Kobvlv
Gaboltov
KeŽmarok
Štroa

Sečovská Polianka

Čierne nad Topl'ou

Turčianske Teplice

Záborie
Krasňanv
Dolný Hričov
Rabča
Podbiel
Stará Bvstrica
Čierne
Liotovská Štiavnica
Liptovský Mikuláš

Obec

Košice - okolie
Košice _ okolie
KoŠice - okolie
Košice - okolie
SpiŠská Nová Ves
Gelnica
Michalovce
Michalovce
RoŽňava
RoŽňava

Trebišov

TrebiŠov

Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Prešov
Prešov
SvidnÍk
SvidnÍk
Medzilaborce
Snina
Bardeiov
Bardeiov
KeŽmarok
Poprad

Vranov nad
Topl'ou

Vranov nad
Topl'ou

Turčianske
Teplice

Martin
Žilina
Žĺlĺna
Námestovo
TvrdoŠín
Čadca
Čadca
RuŽomberok
Liptovský Mikuláš

Okres

122
120
120
120

'105
91

135
105
105
105

'105

105

105
105
90
90
90
90
111
105
106
107
105
106

105

104

123

105
120
105
121
60
120
120
120
105

Počet vyš

1 2



Pľíloha č,. z Žiadanka na veteľináľne laboratórne vyšetrenie katarálnej hoľúčky oviec
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PoL1ty na qpiňanie žiadnnlq':
. Pľe kĺždý chov (faľmu) čiÍatel'ne qplňte nolri žiadanku_
. VŽdy uveďte názoľ, adrcsu ĺ kód foľmy podľa CEfrĹ
. I)ôtvd tr,šeltaia:je potrebné vždy uúeď konkrcmy dôvod v zmysle pĺedtohy na žiadanke
. Vždy uveďte Identiĺikočné (uštté) číslo: u oviec a kôz podÍa Nariadania Rady a EP i. 2l/20M
. Vždyuveďte tlľuh, plemeno, pohlavie a vek ľ mesiacoch.
. fl zaštrtrúťvbodoé o vybĺaťibajedno

v drla

podpis a pečiatka odosielarcľa

Poľ'
čĺslo

Identifkäčué čĹslo nieľaťn (ušné čÍslo) Ihth Pôrod
fannalkľaji:uĺ Pozniimla

podpis a peciatka rnajiteľa

švpssn 10 LD 0g_ol
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Pľíloha 3

DFamika populácie pakomáľikov Cuticoides na Sloren:ku v ľo*u 2ottl {pnuár _ deemberl
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Prĺloha 4

Entomologick monitoring na Slovensku
január - december 2019 (dáta z 18 pascí)

Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov Dec.

G. obsoletus
complex

0 0 0 16
0

íí9 715 86í 373 209 99 2 0

C. pulicaris
complex

0 0 0 0 41 138 112 5ĺ 34 2 0 0

C. nubeculosus
complex

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. unidentified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Pľíloha č 5

Entomologick monĺtoring v SR - rok 2019 - geografieká distrib cia pascí

fáÍma Kľ s any Poľsko
Česká republika

RDTeÍEľ}oyá

PD ľťtestéčfio PD Béľíaufice UNľ/EX - v, sLo_,
BÍeEnica

po Šváuovce
AGRG"LENT s.r.o.

PDP Velt(é Uherce ľárma Mary ŠäÍĺš
RoD slí lica

PD Bošáca
FiBt FäíÍrs Masŕ

SbJpaYa

Ukrajina

Rakrisko
ĺ]&(M sEed.

fäÍľna Malá Vlesl

FarÍľra [!ĺchalovce

RD Bl]dča
RoÍhĺcľ.a spolďncľ a_s_

Bottovo

Stanica b ftov
LuŽenky

Zďtán Ďuĺčílĺ -
FaÍÍÍra Majcichov 'A.GRoFÁRMA Maďalsko

AgrodnÉstvo
KamenÉľá
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PrÍloha č.6
Geografické rozmiestnenie fariem v SR zaľaden ch do serologického monitoringu ochorenia modréhoiazyka v roku 20ĺ9
(senti ne lov é zlli eĺ atá|

a

a
o

o

a

o a aa

a
a

a
aa a

o
a

e
a

a

a
a

a

Rak sko
a a

a
a

aa a a

tP"ľ=k" l

Geská rcpublika

Ukrajina

Maďarsko

BAkraj:4 Íarmy
TT kľaj: 9 fariem

NR kraj:ĺĺ ŕanem
TN kraj: 6 fuľieĺĺt

BB kľai:í2far em

ZAkrďr 1o f-ariem

KE kľaj:ĺ2 fariiem

Po kraj:14 faĺiem
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