
Stótna veterindľna a potľavinovó spľúva SR
Botanickti č. 17,842 13 Bľatislava

Náľodný pohotovostný plán
pľe pľípad podozľenia a vyskytu niektorých tľansmisívnych
spongifoľmných encefalopatií (TSE) v Slovenskej ľepublike

prof. MVDľ. Jozef Bíľešo DľSc.

Schválil:

Ing. Gabľiela Matečná

Podpľedsedníčka vlády SR
Hlavný veterináľny lekáľ SR Ministerka

Bratislava, december 201 9

a ľozvoja vidieka SR



Tento dokument predstavuje Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu
niektoých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TsE) v Slovenskej republike (ďalej
len,,Pohotovostĺrý plán").

Na účely tohto dokumentu sa použijú aplatia pojmy a definície uvedené v nariadení
Euľópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 9991200I ktorjm sa stanovujú pravidlá pľevencie,
kontľoly a eradikácie niektoých prenosných spongiformných encefalopatií v platnom zneni.

Pohotovostný plán je ľozdelený do 14 sekcií.
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sEKcIA1 DEFINÍcĺBĺpouČnľĺEoTsE

1. 1 Definície

Tľansmisívne spongifoľmné encefalopatie (ďalej len ,,TsE") sú všetky prenosné
(tľansmisívne) spongiformné encefalopatie s výnimkou tých, ktoré sa vyskytujú u človeka.

Bovinná spongiformná encefalopatia (ďalej len ,,BSE.')
BSE je fatáIĺa neľvová choroba dospelého HD. Patologické zmeny, epizootológia a spôsob
prenosu tohto ochorenia nazĺačujú, že BSE je jednou zo spongiformných encefalopátií
zapnčinených priónmi. Expeľimentálne bola BSE prenesená na HD parenterálnou a orálnou
cestou prostredníctvom neľvového tkaniva z postihnutých jedincov. Klinický pľiebeh je
rozmanitý, choroba môže pľebiehať až niekol'ko rokov.
V januári 2011 Európsky úrad pľe bezpečnosť potravín (EFSA) vydal stanovisko k prípadnej
epidemiologickej alebo molekulárnej súvislosti medzi TSE u zvierat aj l'udí. V tomto
stanovisku EFSA potvľdil, že atypická forma BSE u hovädzieho dobýka L - typ má potenciál
byť zoonotická a že jej virulencia u človeka môže byť výrazĺe vyššia ako u klasickej BSE.
Diskriminačné testovania umožňujú rozlišovať medzi klasickou formou BSE a atypickými
formami BSE L - typu a BSE H - typu.

Klusavka (Scrapie) (ďalej len ,,scľapie")
Scrapie je choroba zaradenéĺ medzi TSE postihujúce ovce a kozy. Scrapie môže bý
pľenesená z jedného zvieraťa na dľuhé prostredníctvom kontaminovaného prostredia, kľmiva
aIebo zbahnice najahňa. Manifestačné klinické priznaky choroby sa obvykle objavujú
uzvierat vo veku od 2 do 5 rokov nasledovne: opakovaným škriabanimtela, šúchaním si tela
o pľedmety' zmenami v správaní - depľesiou, podráždenosťou, agresivitou, chvením a
nekoordinovanými pohybmi.
Choľoba končí úhynom zvieraťa. Znäma existencia priľodzeného výskytu scrapie v populácii
domácich oviec počas uplynulých 2 a pol stoľočia a neúspech mnohých experimentov
dokánať epidemiologickú spojitosť medzi scľapie a spongiformnými encefalopatiami u l'udí
poskynljú významný dôkaz nízkeho ťrzlkapre l'udí.

Klusavka (Scrapie) - atypická foľma scrapie (ďalej len ,, atypická scrapie,,)
V ľoku 1998 bol v Nórsku zaznameĺaĺý výský choľoby scľapie u oviec označenej ako
Nor98, ktoľá sa svojím priebehom odlišovala od dovtedy známych foľiem scrapie, nazáklade
čoho bola označená ako ,,atypická" foľma scrapie. od roku 2Oo2, keď bol v EU zavedený
aktívny monitoring TSE u malých pľežúvavcov, boli aj v ďalších taajinách diagnostikované
nové prípady atypických foriem scrapie, ktoré sa odlišovali od pôvodnej foľmy Noľ98.
V súvislosti s touto situáciou bolo potrebné zaviesť jednotné pravidlá pre definovanie rôznych
foriem TSE u malých prežúvavcov.
V súčasnosti prebieha neustály výskum nových foriem TSE v populácií malých prežúvavcov.

t.2 Zvieraťom podozriqým z nakazenia TSE

Rozumie sa živé, zabité alebo uhynuté zviera, ktoľé vykazuje alebo vykazovalo nervové
poruchy, alebo pľogľesívne zhoršovanie celkového stavu spojené s narušením centľálneho
nervového systému a u ktorého informácie získané na základe klinickóho vyšetľenia, reakcie
na liečbu, vyšetľenia post moľtem alebo laboratórne vyšetrenia ante alebo post moľtem
nedovoľujú stanoviť alternatívnu diagnózu.
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Podozrenie na BSE vznlká u HD, u ktorého bol výsledok ľýchleho testu špecifického pre BSE
pozitivny.
Podozľenie na TSE vzĺiká u ovce a kozy, u ktorej bol výsledok rýchleho testu špecifického
pre TSE pozitívny.

1.3 História a šírenie TSE

Choroba bovinná spongifoľmná encefalopatia (ďalej len ',BSE") bola u hovädzieho dobýka
(ďalej len ,,HDoo) zisteĺiĺ v roku 1986 vo Veľkej Británii. V nasledujúcich ľokoch bol zistený
jej výský aj u iných druhov zvierat. Nový variant Creutzfeldt - Jakobovej choľoby (ďalej len
,,CJD") u l'udí bol popísaný v roku 1996. Yzhľadom na mieru ťrzika niektorých TSE
pre zdravie l'udí a zvierat, bolo potrebné prrjať a dodrŽiavať špecifické pravidlá na
prevenciu, monitoring, kontrolu, zvládnutie a eradikáciu týchto ochoľení.
Svetová organizácia pre zdravie zvierat (ďalej len ,,oIE") na základe aĺalýzy rizika (BSE)
odporučila prostredníctvom Euľópskej komisie (EK) v roku 2013 niektoým členským štátom,
vľátane SR, podať na preskúmanie žiadosť o prehodnotenie štatutu kľajiny vo vzťahu k riziku
BSE a následne o pľeradenie kľajiny do skupiny kľajín so zanedbateľným ľizikom BSE.

oIE v máji 2014 na svojom rokovaní prijala ĺezolúciu č. 18" v ktoľej uznala SR štatut kľajiny
so zanedbateľným rizikom BSE.
oIE sa vo svojom vyhlásení vyjadrila. že SR spĺňa všetky požiadavky pre dosiahnutie štatutu
kľajiny so zanedbatelhým rizikom BSE.
Vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2014/732lEÚ. bol SR dňom 22.10.2014 SR uznanÝ
štatut zanedbateľného rizika BSE.
SR je týmto zaradená do skupiny krajín so štafutom zanedbatelhého rizika BSE.
Plnením podmienok dohľadu nad BSE a výsledkov kontrol v zmysle požiadaviek oIE a EK,
si SR udržala štatut zanedbatelhého rizika BSE do súčasnosti'
SR.
oIE v máji 2015 zmenilo kapitolu o BSE v ZákoĺlniLol, zdravia suchozemských zvierat, podľa
ktoľej ,,Na účely uznávania štafutu podľa ťrzika BSE sa z BSE vylučuje atypická forma BSE
ako choroba, ktoľá sa údajne vyskytuje spontánne vo všetkých populáciách hovädzieho
dobýka vo veľmi nizkej miere".
Nariadením (EU) 2016lt396 zo día 18.2016 bola zmenená príloha II knariadeniu (ES)
č.9991200I, podľa ktorej do kľitéľií pre uznávanie štatutov BSE sa atypická forma BSE
ĺezahÍňa.

SEKCIA 2 zÁroľľE PRÁvoMoCI

Kompetentné oľgány štátnej správy vo veteľinárnej oblasti SR (ďalej len ,,oľgány veterináľnej
spľávy") majú zákonné právomoci ĺa zabezpečenie účinných, preventívnych, monitorovacích
a eradikačných opatrení a uplatňovanie pohotovostného plánu pľe TSE.

2.1 Právny rámec pre kontrolu a eradikáciu TsE je obsiahnutý v týchto
dokumentoch:
o Zátkon č. 3912007 Z. z. o veteľinárnej starostlivosti v zneni neskoľších predpisov

(ďalej len ,, zálkonč.3912007 Z. z.")
o Zátkon č.7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

zĺeni neskorších predpisov (ďalej |eĺ ,,zákonč.79l20I5 Z. z. o odpadoch")
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a Rozhodnutie Rady (EHs) 901424 z26. jtna 1990 ovýdavkoch naveterinárnom
úseku v platnom zneni (ďalej len,,rozhodnutie (EHS) č.901424")
Nariadenie Európskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 9991200l, ktoým sa
stanovujú pľavidlá pľevencie, kontroly a eradlkácie niektoľých TSE v platnom
zneni (ďalej len ,,nariadenie (ES) č.9991200I")
Nariadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 85312004 ktoým sa
ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
v platnom zneni (ďalej len,,nariadenie (ES) č.85312004*)
Nariadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (Es) č. 106912009 z 2I. októbra
2009, ktoľým sa ustanovujú zdľavotné pľedpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych
pľoduktov a odvodených produktov neurčených na l'udskú spotrebu a ktorym sa
zrušuje nariadenie (ES) č. t774l2002 (naľiadenie o vedľajších živočíšnych
produktoch) v platnom znení (ďalej len,,nariadenie (ES) č. 106912009")
Naľiadenie Komisie (EtD č. t42l20ll z 25. februáľa 20II, ktorým sa vykonáva
nariadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (ES) č.106912009, ktoľým sa
ustanovujú zdravotné pľedpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov
aodvodených produktov neurčených na l'udskú spotrebu aktorým sa vykonáva
smernica Rady (ES) č.97l78/Es, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod
povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice v platnom
zneni(ďalej len,,naľiadenie (EU) č. I42\2OII")
Grant Komisie (EtD, ktorým sa schval'ujú národné progľamy a súvisiace finančné
prostriedky pre rok 2020
Naľiadenie Rady (Es) č. 109912009 o ochrane zvierat počas usmľcovania
v platnom zneni (ďalej len,,nariadenie (ES) č.109912009")
Naľiadenie vlády Slovenskej republiky č,. 43212012 Z. z.,ktorým sa ustanovujú
požiadavky na ochľanu zvierat počas usmrcovania v zneĺi neskoľších predpisov
(ďalej len,,nariadenie vlády sF.č.43212012 Z. z!')
Vyhláška MPRV sR č. 18l20l2 Z, z. zI3. jarulára 2012 o identifikácii
a registľácii oviec akôz v zneĺi vyhlášky MPRV SR č. 49l20I5 Z. z., č. l02l20I7
Z. z. (ďalej len ,,vyhláška č. 18/2012 Z. z}')
Vyhláška MPRV SR č. 2012012 Z. z. z l3.decembra 2012, ktoľou sa ustanovujú
podľobnosti o identifikácii a registľácii hovädzieho dobýka v zneni Vyhlášky
MPRV SR č. 50/2015 Z. z., I05l20I7 Z. z. (ďalej len ,,vyhláška č.20l20I2 Z. z!')
Vyhláška Ministerstva pôdohospodáľstva sR č. 20612007 Z. z. zo 04. aprila
2007, o klasifikácii jatočne opracovaných tiel HD, jatočne opracovaných tiel oviec,
o odbornej prípľave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len ,, vyhláška MP
SR č. 20612007 Z. z;')
Schéma štátnej pomoci na úhľadu škôd spôsobených usmrtením zvierat
v dôsledku nariadeného opatrenia č.XAI2612008, ktorá je zverejnenáĺ na
inteľnetovej stránke MP SR
http://www.land.gov.slďs1ďindex.php?navlD:161&id:528 (ďalej len ,,schéma
štátnej pomoci")
Zátkon č. 54312007 Z. z. z25. októbra 2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy
pľiposkytovaní podpory vpôdohospodáľstve arozvoji vidieka vzneni neskoľších
pľedpisov (ďalej Ien,,zákon č. 543 12007 Z. z.o')
Nariadenie vlády SR 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007 o niektorých podporných
opatreniach vpôdohospodárstve vzneni neskorších predpisov (ďalej len
,,nariadenie vlády č. 369 12007 Z. z.")
Sadzobník laboľatóľnej diagnostiky vydaný Švps SR, platný od,I.I.2O2O
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Naľiadenie vlády sR č. 1,0712008 Z. z. z L2. marca 2008 o úhľade za vykonanie
štátnych veterináľnych činností súkĺomnýni veterinámymi lekármi vplatrom zrení
(ďalej len,,nariadenievlády č. I0712008 Z. z.)
Metodický pokyn č. 412003 veľzia č. 2 Švps SR zo dňa 19. 11. 2OOg
č.255512009-370 na odber vzoriek na laboratórnu diagnostiku TSE a na ochľanné

lPatľenia v laboľatóriách pre prácu s materiálom TSE (ďalej len ,,metodický pokyn
SVPS SR č. 4/2003")
Usmernenie Švps SR č. 16221212012-264 z 16.7.2012 dodržiavanie požiadaviek
pri odstraňovaní uhynutých zvierat a potvrdzovanie zvieratna odpisovanie v CEHZ
Náľodný progľam eľadikácie niektoýh transmisívnych spongiformných
encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2020 (ďalej len ,,Progľam
TSE")
Metodický pokyn č. 08/2019_267 vydaĺý Švps SR, platlrý od' I.I.2O2O na výkon
Národného pľoglamu eľadikácie niektorých transmisívnych spongifoľmných
encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2020 (ďalej len,,MP pre TSE").

2,2 Hlásenie o podozľení z výskytu TSE

oľgán veterinárnej správy _ regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len ,,RVPS'')
naľiadi pľi podozrení z výskytu TSE opatrenia na zabráĺenie šírenia choroby, najmä:

zákaz prem i e stne nia zv ier at,
obmedzenie uvádzania na tľh produktov živočíšneho pôvodu,
izoláciu zvierat,
usmrtenie zvierat,
odstľánenie a likvidáciu tiel uhynutých a utrateĺých zvierat.

V $ 37 ods. 2 zákona č. 3912007 Z. z. si stanovené povinnosti pre vlastníkov, držiteľov,
sprostľedkovateľov, dovozcov, pľíjemcov zvierat alebo pre iné fyzické osoby alebo právnické
osoby, ktoré sú opľávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, živočíšnymi
produktmi, kľmivami alebo živočíšnymi vedľaj šími produktami.
Nariadenie (ES) č. 85312004 ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické pľedpisy
pre potraviny živočíšneho pôvodu v prílohe II. oddiele 2 bode 3 stanovuje pľevádzkovateľovi
(zodpovednému pracovníkovi) ĺa bitunku povinnosť bezodkladne oználmiť úradnému
veterináľnemu lekárovi (veterinárnemu inšpektorovi RVPS) akúkol'vek pochybnosť, týkajúcu
sa zdravia zvieraťa (takéto podozrivé zviera musí bý prevedené do izolačného koteľca).
V prípade podozľenia alebo potvrdenia TSE a nariadenia opatrení po potvrdení choľoby
pozitívnyn laboratóľnym vyšetrením je cieľom nariadených opatrení eradikovať chorobu.

2.3 Opatrenia pľi podozľení

V prípade vyslovenia podozľenia z TSE, RVPS nariadi pľedbežné opatrenia podľa $ 8 ods. 3
písm. e) a vzmysle $ 17 ods. 3 zákona č,.3912007 Z'z., článku 12 nariadenia (ES)
č' 9991200I a prílohy č. 5 _ tohto plánu (operačný manuál pre TSE).

2,4 Opatľenia po potvrdení výskytu choľoby TSE

Pokiaľ je výský TSE úľadne potvrdený, RVPS nariadi opatľenia podľa $ 8 ods. 3 písm. e) a
$ 17 ods. 3 zákona č. 3912007 Z. z., článku 13 a prílohy VII kapitoly B nariadenia (ES)
č.9991200I a prílohy č. 5 tohto pohotovostného plánu (operačný manuál pľe TSE).

a

o

o

a

6



2.5 Systém hlásenia choľoby

Podľa $ 18 ods. 1 písm. a) zákona č' 3912007 Z' z. hlavný veterináľny lekáľ hlási do 24 hoďin
priamo Európskej Komisii (ďalej len ,,EK") a člens{ým štátom Európskej Unie (ďalej len
,,EÚ") každý indexový (primárny) prípad TSE a podľa ods. 2 hlási v prvom pracovnom dni
každého týždtĺa (každý nasledujúci) prípad TSE EK a všetkým členským štátom EU.
V zmysle článku 6 ods. 2 naiadenia (ES) č. 9991200I, kažďý členský štát prostredníctvom
Stáleho veteľináľneho výboru informuje EK a ostatné členské štáty EU o výskýe TSE inej
než BSE.

2.6 Asistencia polície

Podľa $ 16 zákona č. 3912007 Z. z. sú príslušníci policajného zboru povinní poskýnút'
súčinnosť pri zabránení šíľenia choroby a pri jej eradikácii, ak o to oľgán veterináľnej spľávy,
veterináľny inšpektor alebo úľadný veterinárny lekár požiada.

SEKCIA 3 FINANčNý) zĺnr,zPEČENIE

Finančné zabezpečenie eradikácie TSE je ľealizované ĺa základe platnej legislatívy ztýchto
zdľojov:

3.1 Z rozpočtu Ministerstva pôdohospodáľstva a ľozvoja vidieka SR (ďalej len
ooministerstvo6t)

sú poskytované dotácie chovateľom
o podľa zákona č. 54312007 Z' z. o pôsobnosti oľgánov štátnej správy pľi poskýovaní

podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka zo dila 25. októbľa 2007 v zĺeni
neskorších predpisov

o podľa nariadenia vlády SR č. 26412009 Z. z. zo 17. júna 2009 o podporných
opatreniach v pôdohospodárstve s účinnosťou od 1. jiila2009

o podľa $ 45 zákona č. 3912007 Z. z., ktoľý upravuje úhľadu škody vlastníkovi zvierat
v dôsledku nariadených opatrení pľi výskyte chorôb zvierat

o v súlade so schémou štátnej pomoci.

3.2 Z ľozpočtu Euľópskej únie

so zľeteľom naZmluvu o založeni Európskeho spoločenstva
o rozhodnutia Rady 90l424lEHS v platnom zneĺi
o podľa Granfu Komisie, ktorým sa schval'ujú národné progIamy a súvisiace

finančné prostriedky pľe príslušný ľok.

3.3 Peľsonál

Mzdové náklady zamestnancov orgánov veterinárnej správy, ako aj zamestnancov
zamestnaĺých na dobu určitu pre zabezpečenie plnenia úloh v krízových situáciách, sú kľyté
zo štátneho rozpočtu SR.
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Náklady na materiálne vybavenie a spotľebný materiál sú kľyté zrozpočtovÝch zdrojov
RVPS.

3.5 Usmľtenie, odstránenie kadáveľov a kontaminovaného materiáluo sanitácia

Vzniknuté náklady hradí majiteľ zvierat a následne v zmysle $ 45 zákona č. 3912007 Z. z.
možno majiteľovi zvierat poskytnúť podporu (dotáciu) podľa osobitného predpisu ako úhradu
nákladov a strát spôsobených naľiadenými opatreniami pľíslušnou RVPS. Túto podporu
poskytuje ministerstvo na základe žiadosti majiteľa zvierat.

3.6 Vyptatenie odškodnenia

Majiteľovi/chovateľovi zvierat, ktorému vznikla škoda pri eradikácii choroby TSE z dôvodu
nariadených opatrení príslušnou RVPS, možno poskýnúť podporu podľa $ 45 zákona
č. 39 12007 Z. z. na záIďade písomnej žiadosti podanej na ministerstvo.

SEKCIA 4 HIERARCHIA KONTROLNÝCH oRGÁNov

4.t Zodpovednosť za kontrolu TSE na {uemi SR má minister ministeľstva. Výkonom
kontroly je poverený hlavný veteľináľny lekár.

4.2. Hlavný veterináľny lekár splnomocňuje veteľinámeho inšpektoľa ŠVPS SR (ďalej len
,,národné centrum"), aby vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plán pre prípad
podozrenia a výskytu TSE.

4.3 Ministeľstvo schval'uje a reviduje národný pohotovostný plán, ktorý predkladá Švps
SR.

4,4 V prípade výskytu TSE bude splnomocnený veterinárny inšpektor ŠVPS SR riadiť
všetky činnosti v súlade s príkazmi hlavného veterináľneho lekáľa.

4.5 Regionálne centrä pre tlmenie chorôb (ďalej len ,,regionálne centľá'') sú zodpovedné
za kontrolu TSE v rámci svojho ízemia.

Minister pôdohospodárstva a rozv oja vidieka SR
A
Ý

hlavný veterinámy lekáľ SR
F

národné centrum pre tlmenie chorôb (splnomocnený veteľinárny inšpektoľ Švľs; SR a

t
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regionálne centrá pľe tlmenie chorôb <..> odbor kľízového riadenia
okresného úradu

SEKCIA 5 ľÁnooľÉ cľľľnUM PRE TLMENIE cHoRÔB

Zriad'uje sa až v prípade vypuknutia choroby (podľa závažnosti a ľozsahu) na základe
ľozhodnutia ŠVPS SR _ hlavného veteľinárneho lekáľa.

5.1 Hlavný veteľinárny lekár s podpoľou národného centra je zodpovedný za:

riadenie ľegionálnych centier pre tlmenie chorôb
styk s diagnostickými laboľatóriami
zabezpečenierealizáciepohotovostnéhoplánu
zabezpečenie výcvikových pľogramov a nominovanie pracovníkov pre verejné
výcvikové programy
zabezp ečenie osvetových kampaní
riadenie ostatných oľgánov v prípade potvrdenia choroby
styk s médiami
informovanie Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ďalej len ,,oIE").
informovanieastyksEK
informovanie kompetentnej autoľity členského štátu v prípade, že zviera (zvieratá)
z kohorty je (sú) natnemi iného štátu
informovanie kompetentnej autority iného členského štátu EU v prípade, že bola
TSE potvľdená u zvieruťa (zvierat), ktoľé boli dovezené z:územia tohto členského
štátu EU
mobilná jednotka na usmrcovanie zvierut.

5.2 Hlavný veterinámy lekár je opľávnený v naliehavých prípadoch priamo riadiť každého
veteľinárneho lekára, ktoý vykonáva odboľné veterináľne činnosti na území SR.

5.3 Národné centrum je vybavené:

o potľebnýmzaiadením a mateľiálom ku komunikácii _ telefón' fax, počítač a iné
o mapami a iným materiálom potrebným na riadenie eľadikácie pľípadu TSE
o mobilná jednotka na usmľcovanie zvierat.

SEKCIA ó KONTROLA NA REGIONÁLNEJ Únorrľr

6.1 Za kontro|u výskytu TSE na regionálnej úľovni je zodpovedný regionálny veteľináľny
lekár v spolupráci s veterinárnym inšpektoľom pľe zdtavie zvierat, ktorý pracuje ako
inšpektoľ (obvykle inšpektor pre zdtavie zvierat), ktoý je prostredníctvom regionálneho
veteľinámeho lekára zodpovedný priamo hlavnému veteľinárnemu lekárovi SR.
Umiestnenie centra je také, aby sa peľsonál, ktoý pracuje mimo centra mohol ľahko
dostať do každého hospodárstva v rámci oblasti, ktoru má pod kontrolou a vľátiť sa
v priebehu dňa (obvykle je to sídlo RVPS alebo niektoré z jeho pracovísk).
Existuje 40 RVPS a ich centier, ktoré sledujú a kontrolujú zdravotný stav zvierat
na svojom tnemi. Mapa znénoňuje územie, ktoré pokryva každé regionálne centrum
(pľíloha č. 3).

a

a
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6.2 Regionálne centľá sú vybavené potrebnými zanadeniami a zásobam| aby mohli
okamžite zasiahnuť v prípade podozrenia a potvrdenia prípadu TSE.

Zoztam foľmulárov a písomnostipouživaých centľami je v prílohe č. 4.

Povinnosti regionálneho centra:
o styk s náľodným centrom
o zabezpečiť šetľenie v spolupľáci so skupinou odborníkov pľe TSE ( pľíloha č. 2)
r udržiavať spojenie s Náľodným referenčným laboľatóľiom pre TSE (ďalej len ,,NRL

pre TSE") v súvislosti s odberom a transpoľtom vzoriek
o transport vzoriek do diagnostického laboratória
o úradnú kontrolu nad hospodárstvom a nad všetkými prácami v hospodárstve vľátane

ohodnotenia škôd, usmrtenia a odstránenia usmrtených zvierat v prípade eľadikácie
TSE.

6.3 Regionálne centrum zodpovedáza:
o nariadenie opatľení v prípade zvierat podozrivých z TSE
o naľiadenie opatľení v prípade potvrdenia TSE
o uľadnú kontrolu nad dezinfekciou a čistením priestorov, materiálu a dopravných

prostriedkov
o úradnú kontrolu nad hospodáľstvom v zmysle nariadených opatľení
o úradnú kontrolu dodržiavania obmedzeniapremiestňovania
o úľadnú kontrolu nad usmľcovaním a odstraňovaním usmrtených zvierat
o udržiavanie spojenia s políciou, prevádzkovateľmi potravináľskych podnikov (bitunky,

r ozr ábky, výľobne. . . ) a spracovate ľ skými záv o dmi (kaf il éri ami)
. uspoľiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pre úspešnú eradikáciu prípadov TSE
o implementovanie nariadených opatrení a ochľanu životného prostredia.

6.4 Regionálne centrum má takéto zloženie
. epizootologický tím
o administratívny tím
o eradikačný tím, ktorého členom je aj veterináľny inšpektor ochĺany zvierat
o kontrolný tím

ó.5 Regionálne centrum bude v kontakte s národným centrom.

6.6 Regionálne centľum bude plne podporovať skupinu odboľníkov pre TSE pri ich šetrení
a bude s ňou v kontakte, aby sa určila správna stratégia eľadikácie prípadu TSE.

SEKCIA 7 SKUPINA oDBoRNÍrov PRE TSE

7.1 Skupina odborníkov pre TSE (ďalej len ,,skupina odboľníkov") s podrobnými
znalosťami o TSE je vytvorená v spolupráci s Národným centrom a NRL pľe TSE
(príloha č. 2).

7.2 Skupina odborníkov má nasledujúce povinnosti:
o v prípade potvrdenia prípadu TSE na základe požiadania spľacovať v súčinnosti

s ľegionálnym centrom epizootologické šetrenie a na záĺk|ade šetrenia vykonanom
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epizootologickým tímom ľegionálneho centra a po zhodnotení rizika poskytnúť
odboľné postupy

o v Priebehu eľadikácie prípadu TSE sa zaoberať konkľétnymi problémami, tak ako sa
objavia a poskýovať rady vedúcemu regionálneho centľa

r dopĺňať si odborné znalosti pri zvládnutí naliehaých pľípadov znalosti o TSE v rámci
SR a rozvíjať nové stratégie kontroly a techniky, ak je to potľebné

o školiť a poskytovať odboľné rady ostatnému personálu.

7.3 Skupina odborníkoY pľe TSE poskýuje pomoc ľegionálnemu centru pri vypracovaní
epizootologickej správy zpripadu TSE, ktorá obsahuje minimálne:
o situáciu v hospodárstve s pozitívnyn prípadom TSE
o počet a kategórie zvieratv hospodárstve a ich spôsob chow
o stanovenie a výber zvierat do kohorty pľi BSE
. uľčenie skupín zvierat u malých prežúvavcoch na vyšetrenie na genotypizácil

pľi scrapie
o počet klinicky postihnutých zvierat
o umiestnenie hospodárstva a jeho vzťah s ostatnými hospodárstvami
o premiestňovanie (zvierat, kľmív, podstielky, hnoja a živočíšnych produktov)

z hospodáľstva a do hospodárstva
o šetrenie pôvodu krmiva.

Na základe týchto zistení poskytne vedúci skupiny odborníkov informácie regionálnemu
centru a národnému centru o:

o možnom pôvode TSE
o podmienkach k vytvoreniu kohorty
o hospodárstvach, v ktorých jemožný výskyt zvierat spadajúcich do kohorty pľi BSE
o opatreniach aich kontrole, ktoré sa musia vykonať zatňelom tlmenia choľoby ajej

eradikácie.

7.4 Skupina odboľníkov nie je zodpovedná za lsmrtenie aodstraňovanie usmľtených
zvierat a iné rutinné opatrenia v hospodárstvach. Tieto úlohy sú povinnosťou
regionálneho centra.

sEKcIA 8 ĽIJDSKÉ ZDROJE

8.1 SR má dostatok l'udských zdrojov vrátane laboratóľneho personálu, zariadenia
a infľaštruktury na zabezpečenie rýchlej a efektívnej eradikácie prípadov TSE.

8.2 Regionálne centrum vedie zozÍam veterinárnych lekárov a administľatívnych
pracovníkov, ktoľí môžu bý pľivolaní v prípade pofurdenia TSE.

SEKCIA 9 SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

9.1 opeľačný manuálu pre TSE je v prílohe č. 5.

SEKCIA 10 DIAGNOSTICKÉ LABoRATORIÁ

10.1 Národné referenčné laboratórium pre TSE (NRL pľe TSE)
Pod Dráhami 918
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960 86 Zvolen

NRL pre TSE plní funkcie a úlohy podľa Prílohy X kapitoly A nariadenia (ES) č,.9991200I

Exisfuje systém priamej komunikácie medzi diagnostickým laboľatóriom, hlavným
veterinárnym lekárom, národným centľom, skupinou odboľníkov a regionálnym centľom.

10.1.1 Referenčné laboratórium spoločenstva pre TSE je konzorcium medzi subjektom
ZSPLVA a ISS (ďalej len,,referenčné laboratóľium spoločenstva"):

Istituto Zooproťllattico Sperimentale delPiemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)
Via Bologna 148
10154 Turín
Taliansko

Istituto Superiore di Sanitä (ISS)

Viale Regina Elena299
00161 Rím
Taliansko

Referenčné laboratórium spoločenstva plní funkcie a úlohy podľa Pľílohy X kapitoly
B nariadenia (ES) č.9991200I.

SEKCIA 11 vÝcvrxovÉ pnocnĺľĺy

11.1 Pre veterinárnych inšpektoľov, úľadných veterinárnych lekárov, technických asistentov
a administratívny pomocný personál orgĺĺnov veterinárnej spľávy je zavedený jednotný
program školení pre eradikáciu pľípadu TSE.

Školenie pre skupinu odborníkov pre TSE a pre veteľináľnych inšpektorov náľodného centra
je oľganizované v rámci programu kurzov o epidemických ochoreniach v celej E|J a zahÍňa
patogenézu, klinicku a laboratóľnu diagnostiku, epidemiológiu, monitoring a všeobecné
a špecifické kontrolné opatrenia.

Tréningové cvičenia pre veterinárnych inšpektorov a ostatných zamestnancov organizuje
skupina odborníkov pľe TSE.

Tréningový pľo gÍam zahÍia:
. diagnostiku TSE. postupy v hospodárstvach s podozrivými a potvrdenými prípadmi TSE. epizootologickéšetrenie
. sledovanie a surveillance
. postupy v náľodnom centre
. postupy v regionálnych centrách
. ochranu zvierut v čase usmľtenia v hospodárstvach s reštľikčnými opatľeniami
l tvorbu a uchovávanie záznamov na všetkých stupňoch. komunikáciu a hlásenia v ľámci organizačnej štruktury. funkcie regionálnych centier a skupiny odboľníkov pre TSE. účinnýľozhodovacípľoces
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! notifikáciu a postupy publicity.

Úradné školenia sa uskutočňujú pravidelne za účelom podpoľovania infoľmovanosti
a spôsobilosti a s cieľom zabezpečiť, aby novým pľacovníkom spľávy boli na začiatku ich
kaľiéry poskýnuté teoretické a praktické vedomosti o TSE a všetkým pracovníkom aby boli
poskytnuté aktuálne informácie v súvislosti s problematikou TSE.

11.2 okľem takýchto pravidelne sa uskutočňovaných úradných školení, sa uskutočňujú
v pät'ľočných intervaloch simulačné cvičenia. pohotovostné cvičenia v reálnom čase, ktoré
simulujú, pokiaľ možno čo najľealistickejšie postupy eradikácie prípadov TSE.
Efektívnosť každého pohotovostného cvičenia je v reálnom čase vyhodnotená, je pripravená
spľáva a skúsenosti sa využívajú na zdokonalenie plánovania následných výcvikových
programov.

SEKCIA 12 PUBLICITA / INFORMOVANIE VEREJNOSTI O TSE

l2.1 Zabezpečiť rozsiahlu informovanosť o riziku TSE, o jeho ekonomických dôsledkoch
a klinických príznakoch a takto podpoľiť okamžité hlásenie prvých podozrení prítomnosti
choľoby a prijatie potrebných opatľení.

1 Prednášky o TSE sú určené pre študentov veterináľskeho apoľnohospodaľskeho
zametania a sú im k dispozícii infoľmácie vo foľme tlačených mateľiálov, video alebo
CD diskov, kde je popísané klinické ochorenie, jeho epizootológia, postupy hlásenia,
opatrenia na tlmenie uplatňované v EÚ, vrátane vyplácaniakompenzácií a infoľmácie
o nákazovej situácii v'EÚ, susedných štátoch, ostatných členských štátoch EU
a kľajinách s ktorými EÚ obchoduje.

2. Doškoľovacie kurzy sa posk}itujú veterináľnym lekárom v praxi zameranej
naprežtwavce' pracovníkom zamestnaných na bitunkoch a osobám, ktoľé inými
spôsobmi môžu prísť do kontaktu s prežúvavcami. obsah kuľzov je podobný obsahu
učebných materiálov pľipľavených pre študentov veterinárskeho
a poľnohospodárskeho zamerunia.

3. Informačné kampane sú uľčené pre chovateľov, prevádzkovateľov zberných stredísk
zvierat' prevádzkovateľov bitunkov, inseminátorov a prepravcov zvierat, ktoľí
navštevujú chovy a v priebehu svojej práce sú v pľavidelnom kontakte s vnímavými
zvieratami. V kampaniach sa zdôrazfilje ľiziko TSE, klinické symptómy TSE
anutnosť okamžitého hlásenia, ak je podozľenie ztejto choroby ana možnosť
kompenzácií.

sEKcIA 13 PLATNoSŤ
Týmto sa ruší Národný pohotovostný plán pľe prípad podozrenia a výskytu niektorých
transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej ľepublike z decembra 2018.

SEKCIA 14 ľnÍr,orĺy
1. Národné centrum pre tlmenie choľôb zvierat
8. Skupina odborníkov pre TSE
9. Mapa znázoňl,|tlca iyemie, ktoré pokrývajú regionálne centľá pre tlmenie

chorôb
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10.

11.

12.
13.

T4,

1 Bľatislava
2 Senec
3 Dunajská Stľeda
4 Galanta
5 Trnava
6 Senica
7 Komárno

Tľenčín
Púchov
Prievidza
Žiar nad,Hronom
Zvolen
Velký Kľtíš
Lučenec

Dolný Kubín
Rožňava
Spišská Nová Ves
Košice _ mesto
Košice _ okolie
Trebišov
Michalovce

Zozĺam foľmulárov a vzory tlačív a písomností používaných regionálnymi
centrami
operačný manuál pre TSE
Regionálne centráĺpľe tlmenie chorôb
Vybavenie ľegionálnych centier pľe tlmenie chorôb
Vybavenie veterinámeho inšpektora vykonávajúceho šetľenie v hospodárstve
s prípadom TSE.

Pľíloha č. 1

Náľodné centrum pre tlmenie choľôb nierat
Jeho zriadenie nariad'uje hlavný veterinárny lekáľ ŠvpS SR iba v prípade potvľdenia TSE a
na základe jej zävažnosti a rozsahu.

Štátna veterinárna a potravinová spľáva SR
Botanická 17

843 12 Bratislava

TeI. : +421 2 602 57 2l2fax : +421 2 602 57 242
E-mail : bires@svssr.sk, cvo.SVFA@svps.sk
Vedúci centra: prof. MVDľ. Jozef Bíreš, DrSc.

Pľíloha č.2

Skupina odborníkov pre TSE:
MVDr. ZtlzanaTkáčová _ Švps sn
MVDľ. ZuzanaBajsová _ Švps sn

MVDr. Valerián Kvokačka _ RVPS Prešov
MVDľ. Milan Cikrai - RVPS Banská Bystľica
MVDr. Peter Zima_ RVPS Staľá Ľubovňa
MVDr. Martin Mikuláš _ RVPS Liptovský Mikuláš
MVDľ. Igor Podoba _ RVPS Pievidza

MVDr. Maľtin Mojžiš _ Švpu Dolný Kubín
Ing. Daniela Korytáľová _ NRL pre TSE

Príloha č.3

Mapa znázorňujúca územie, ktoľé pokrývajú regionálne centrá pre tlmenie choľôb

Tabul'ka č. 1 Regionálne centľá

T4

15

T6

I7
18

T9

20

27
28
29
30
31
32
33
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8 Nové Záĺtlky
9 Levice
10 Nitra
11 Topoľčany
12 Šaľa
13 Nové Mesto nad Váhom

Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Maľtin
Liptovský Mikuláš
Ž1lina
Čadca

Popľad
Stará Ľubovňa
Pľešov
Vľanov nad Topľou
Bardejov
Svidník
Humenné

2T
22
23
24
25
26

34
35
36
37
38
39
40

38rrze

21 .

.22

Pľíloha č.4

Zoznam formuláľov a vzoľov tlačív a písomností používaných ľegionálnymi centľami

zazÍ7am o kontľole 14 zákonač,.3912007 Z. z.

zazÍLamo kontľole 14 zákona č. 3912007 Z. z.

záznam o usmľtení a odstľánení zvierat eradikácii TSE

zaznamo bežného a záverečného čistenia a dezinfekcie

Názov tlačív - TSE BSEvzorov
1

2 74 zél<onač.3912007 Z. z. o staľostlivosti v znení neskorších
J šetrenie BSE -1.
4' Predbežné BSE
5.E šetrenie BSE 2.
6 BSE
7. Potvrdenie o zvterat
8 zäznam o usmrtení a odstľánení zvierat eradikácii TSE
9
10. Zrušenie BSE
71. Zéxerečnŕl a eľadikácii TSEvao
Názov vzoľov tlačív -TSE
I

J 14 zákonač.3912007 Z' z. o staľostlivosti v zĺeni neskoľších
4 šetľenie v súvislosti s
5 z choro
6. Potvrdenie o zvierat

8

9
10. konanielra
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1 na veterináľne laboľatórne TSE
Názov foľmuláľa a
I4.Zálľerečná TSEo
13.Zrušenie
I2 zazÍLamo a zäverečného čistenia a dezinfekcie
11 klasická na zabitie z infikovaného chovu

Uverejnené na www.svssľ'sk

Príloha č. 5

opeľačný manuál pre TSE

1. Systém hlásenia choroby

Na základe $ 37 ods. 2 písm. a) bod I. zálkonač.3912007 Z. z. je vlastník, držiteľ zvierat
povinný bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy kažďé podozľenie na chorobu uvedenú
v $ 17 achoroby uvedené vpľílohe č.4, úhyn zvieraťa spodozrením na tieto choroby
a umožĺiť jeho vyšetrenie.
Na základe $ 37 ods. 2. písm. a) bod 3 zákona č. 3912007 Z. z. ie vlastník. držiteľ zvieľat

výsledky vyšetrení príslušnému oľgánu veteľinárnej správy.

V prípade porušenia pľávnych pľedpisov sa vlastník, držiteľ dopustí podľa $ 48 zákona
č.3912007 Z.z. priestupku a podľa $ 50 správneho deliktu'
Podľa $ 18 ods. 1 písm. a) zákoĺa 3912007 Z. z. hlavný veterinárny lekár hlási do 24 hodin
priamo EK, oIE a členským štátom kaŽdý indexový (primáľny) prípad BSE a podľa ods. 2
hlási v prvom pľacovnom dni kaŽdého týždŤn (sekundárne) prípady BSE naEK a všetkým
členským štátom'
V zmysle článku 6 ods. 2 nariaďenia (ES) č. 9991200I, každý členský štát prostľedníctvom
Stáleho veteriniĺľneho výboru informuje EK a ostatné členské štáty o výskyte TSE inej neŽ
BSE.

2, Pľedbežné opatľenia v prípade vyslovenia podozrenia z TSE

2.1 Epizootologickéšetľenie

Postup šetľenia
Uradný veterináľny lekár _ veterinárny inšpektoľ (ďalej len ,,veteľinárny inšpektoľ")
pľíslušnej RVPS:
a) nariadi chovateľovi/držiteľovi zvierat vykonať súpis všetkých pľežúvavcov

v hospodáľstve podľa ich individuálnych identiťrkačných čísiel
b) vykoná epizootologické šetľenie prípadu TSE
c) úradný veterinárny lekár vykoná podľobné klinické vyšetrenie všetkých prežúvavcov

v hospodárstve.
Veterinámy inšpektoľ vykonávajúci šetrenie v hospodáľstve s podozrením na TSE, musí mať
so sebou vybavenie podľa operačného manuálu pľe TSE (príloha č. 8).

Ak je na hospodárstve podozrenie na TSE u ovce alebo kozy, pľe všetky ostatné ovce a kozy
zdaĺého hospodáľstvaplati úradné obmedzenie pohybu až dovtedy, kým nebudú k dispozícii
výsledky konfiľmačných a diskľiminačných vyšetrení.

a
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Veterinámy inšpektor nariadi aby mlieko a mliečne výľobky, ak sú uľčené na kŕmenie
prežúvavcom a pochádzajice z oviec akôz z hospodárstva s podozrivým zvieraťom, sa môžu
pollživať od dátumu, keď sa pľedpokladá pľítomnosť TSE, až do sprístupnenia výsledkov
potvrdzujúcich vyšetľení, iba v rámci tohto hospodárstva.

V čase, keď sa vyšetrovanie zaóne a v prípade, že klinické pnznaky svedčia na TSE, musí bý
okamžite informovaná príslušná RVPS a náľodné centrum, aby sa mohli urobiť prípravy
pre zvládnutie ochorenia.

2.2 Naľiadenie opatľení pľe pľemiestňovanie zvierat

Po príchode do hospodárstva musí veterinárny inšpektor vlastníkovi alebo držiteľovi zvierat
nariadiť opatrenia podľa $ 14 ods. 2 zálkonač.3912007 Z. z.:
- všetky prežúvavce v hospodárstve musia bý umiestnené vo svojich priestoroch, prípadne

pľemiestnené na miesto, kde môžu bý'izolované,
- žiadne pľežúvavce nesmú vstupiť na hospodárstvo alebo opustiť hospodárstvo.
- nakladanie s krmivom v prípade klasickej scľapie _ obmedziť použitie mlieka a mliečnych
výĺobkov na kŕmenie na príslušnom hospodárstve.

Vlastnílďdržiteľ musí bý usmemeĺý, že aj keď veterináľny inšpektoľ vykoná úradnú kontrolu
chow z epizootologických dôvodov, je naďalej povinný viesť evidenciu všetkých
preŽúvavcov podľa kategórií a ušných čísiel v hospodárstve. okamžitá ,tradná kontrola sa
týka iba hospodáľstva, v ktorom je vyslovené podozrenia na TSE.

Ak existuje oficiálne podozľenie na TSE u HD, oviec akôz na hospodáľstve' na všetok
ostatný HD, ovce akozy ztohto hospodárstva sa vzťahuje úradné obmedzenie
premiestňovania až do ziskania výsledkov konÍirmačných (potvrdzujúcich) vyšetrení.
Ak sa však pľeukáŽe, že je nepravdepodobné, že hospodárstvo, kde sa zviera nachádzalo
v čase podozrenia na TSE, nie je hospodáľstvom, kde by sa zviera mohlo nakaziť TSE,
príslušný orgán môže rozhodnúť o tom, že iradné obmedzenie premiestňovania sa bude
vzťahovať len na zvierapodozľivé z TSE.

Pokiaľ veterináľny inšpektor príslušnej RVPS rozhodne, že možnosť ochorenia z TSE nemôže
bý vylúčená, je zviera - pokiaľ je ešte nažive _ usmľtené a jeho mozog a všetky ostatné
tkanivá, ktoré určí veterinámy inšpektor z príslušnej RVPS, sú odobraté a odoslané do NRL
TSE k vyšetreniu v súlade s vyšetľovacími metódami stanovenými v čI. 20 naľiadenia (ES)
č.999l200t.
Všetky časti tela podozrivého zvieruťa sa musia uchovať pod úradnou kontrolou, kým sa
nepotvľdí negatívna diagnóza alebo sa musí zlikvidovať v súlade s nariadením (ES)
č.106912009.

Vyššie uvedené opatrenia zostanú v platnosti, kým sa úradne nevylúči TSE

Hospodárstvo, vktoľom je podozrenie na TSE, musí bý lzavreté astrážené, čo zabezpeči
vlastnílďdržiteľ, aby za zabrán1lo možnému presunu' prípadne odcudzeniu zvierat, ktoré sú
v hospodárstve. Toto opatľenie trvá až do ďalšieho písomného opatľenia príslušnej RVPS.

2.3 Epizootologické šetľenie
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Epizootologické šetrenie by malo bý vykonané za účelom zistenia:
- obdobia, počas ktorého sa mohlo ochoľenie TSE vyskýovať v hospodárstve,
- možného pôvodu TSE v hospodárstve a identifikovania iných hospodárstiev

so zvieratami, ktoré sa mohli nakaziť alebo kontaminovať z ľovnakého zdroja,
pľedovšetkým kľmiva

- za účelom zistenia potomstva infikovaného zvieraťa a ich pľemiestnenia na miesto ich
terajšieho výskýu a zistenia dátum (dátumov) tohto (týchto) premiestnenia (í)

- stanovenia kohorty u HD v zmysle naľiadenia (ES) č. 99912004, ,,kohoľta" znamená
skupinu hovädzieho dobytka, ktorej súčasťou sú:
a) zvieratá narodené vtom istom stáde ako postihnutý jedinec hovädzieho dobytka

a v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich naľodeniu postihnutého jedinca
hovädzieho dobýka alebo nasledujúcich po jeho narodení; a

b) zvieratá, ktoré v priebehu akéhokoľvek obdobia počas prvého roku svojho života boli
chované spolu s postihnutým jedincom hovädzieho dobýka v priebehu prvého roku
jeho života

- za účelom zistenia premiestnenia zvierat z pľíslušného hospodárstva, ak sú zahrnuté do
kohorty.

2.4 Klinickévyšetrenie

Pred klinickým vyšetrením zvierut v hospodárstve si úradný veteľináľny lekár oblečie
ochľanný odev a obuv a zabezpeči osobnú dezinfekciu' ochľana pri pľáci je zabezpečená tak,
ako je stanovená pre bitunky _ spracovateľské závody.

Veterináľny inšpektoľ pred vyšetrením musí poľovnať zoznamy jednotlivých druhov
a kategóľií zvierat v hospodárstve podľa ich identifikačných čísiel z CEHZ s fyzickým
(skutočným) stavom zvierat v hospodárstve:

- hovädzi dobýok: býky, kravy, výkľmový dobytok, mladý chovný dobytok, vysokotelhé
jalovice, teľatä,

- ovce: bahnice, barany, jarky,jahničky, baráĺtky, jahÍntá,
- kozy : capy, kozy, kozľ atá.

Je potrebné urobiť podľobné klinické vyšetrenie všetkých zvierat podozrivých z ochorenia
na TSE, ako aj iných ptiznakov ochorenia, nervové poruchy, alebo pľogresívne zhoršovania
celkového stavu spojené s narušením centrálneho nervového systému.

Pasúce sa zvieratá by mali byť podľa možností vyšetrené na mieste, kde sa zvyčajne
zďržiava}ú.

2.5 odbeľ vzoriek

odber vzoriek uľčených na vyšetrenie prítomnosti TSE musí bŕ vykonaný podľa
posledného, akfuálneho vydania Manuálu štandardov na diagnostické testy a vakcíny
Medzinárodného úradu pre nákazy (oIE)' Vzoľky musia byť označené tak, aby identifikovali
príslušné zviera. odber vzoriek zabezpeči veterinárny inšpektoľ RVPS alebo pracovník NRL
TSE.
Na vyšetrenie sa zasiela

a) celá hlava z uhynutého zvieraťa(s kožou a ušnými známkami)
- pri podozrení na TSE (suspektný prípad)
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oddelenie hlavy v hlavovom k[be zuhynutého zvieraťamusí bý vykonané tak, aby došlo čo
k najmenšiemu množstvu odľezkov mäsa a ďalších tkanív zvieraťa a aby bolo zabránené

Jľtoku telových tekutín do vonkajšieho prostredia.
Setrné oddelenie hlavy zvieraťa je možné spraviť tak, aby sa dala vzorka na vyšetľenie
zvieraťa odobľať cez foramen magnum bez porušenia veľkých krčných vén, artétii, pažeúlka
a tľachei a minimálnej kontaminácie prostredia krvou a obsahom tráviaceho tľaktu, spôsobom
vedenia Íezv v dorzáinej časti hlavy medzi hlavu a prvým kľčným stavcom (atlas) - pričom
oddeľovací ľez najlepšie mäsiarskynr nožom sa vedie po tracheu, veľké krčné cievy apažerák,
hlava sazalomi smerom ventrálnyľr čo najviac avzorka sa dá pohodlne odobrať.

b) čast' mozgového kmeňa s neporušenou oblasťou OBEX spolu s časťou predĺženej
miechy u hovädzieho dobýka

c) časť mozgového kmeňa s nepoľušenou oblasťou OBEX spolu s časťou pľedĺženej
miechy a malého mozgu (mozoček) u oviec akôz.

Pri odbere časti mozgového kmeňa s neporušenou oblasťou oBEX cez foramen magnum
špeciálnou lyžicou sa postupuje nasledovne:

- oddelenú hlavu umiestnime v obrátenej polohe (temennou kosťou smerom
dolu)

- manuálne uvoľníme časť miechy, ktorá vyčnieva zobnaženého tylového
otvoru od mozgovej pleny a odstľánime prípadné krvné zrazeĺiny

- vsunieme špeciálnu odberovu lyžičku do priestoru medzi miechou a pevnou
plenou v uhle asi 45 o a zasunieme 7-8 cm smerom dolu a súčasne dopredu
rotáciou lyžičky uvoľníme postranné vefvy neľvových zvázkov

- narovnaním lyžičky do vodorovnej polohy a pohybom mieľne vpred oddelíme
potrebnú časť mozgového kmeňa (obľázok I, 2) a vyberieme výiahnutím
lyžičky

- odobľatý mateľiálv|ožime do pľepravnej nádobky.
Vzoľky mozgového tkaniva musia byť vybraté tak skoro po smľti, ako je to možné.

AB

a)

C

b)

i

A BC
obľázok 1.
Mozgový lcľneň po odstrónení mozočku z a) doľzálneho, b) laterálneho pohľadu. odporúčaná
úľoveň rezov: A-A : úľoveň obex, B-B : úroveň pedunculus cerebellaľis caudalis, C-C:
stredný mozo7 - úroveň colliculus rostľalis (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, OIE, 2018)

19



n.t1
27 IX

31

xxt

vl21

obrázok2.
Mozgový lcľneň z laterálnej strany. 20 - colliculus ľostralis, 24 _ pons, 27 - Pedunculus
c eľ eb ell aľis c audalis (P ope sko : Atlas t opo gr a/ickej anatómie, 1 9 s 0)

2.6 odosielanie materiálu a pľepľava vzoľiek

Pľepľavu vzoľiek určených do NRL pre TSE na laboratórne vyšetrenie zabezpečí príslušná
RVPS alebo NRL pre TSE.

Vzorky rLa laboľatórne vyšetrenie sa odosielajú bezpľostredne po ukončení odberu
od určených zvierut.

V prípade zasielania celej hlavy na vyšetrenie sa hlava vloží do nepriepustného obalu
a ozĺači identifikačným číslo zvierať a.

Vzoľky pľedĺženej miechy sa vložia do pľepravnej nádobky (označenej číslom zvieraťa)
a do tľansportného termoboxu s chladiacou vložkou uľčeného iba pľe prepraw mozgového
tkaniva určeného na vyšetrenie BSE.

Každ,tl vzorku odoslanú do laboratória musí sprevádzať riadne vyplnená žiadanka
na veterináľne laboratórne vyšetrenie TSE. Za riadne vyplnenie Žiadanky zodpovedá
odosielajúci veterinárny inšpektor príslušnej RVPS'

Na každú vzorku (myslí sa tým na každé jedno zviera) v prípade podozrivých zvierat je
potrebné vyplniť samostatnú žiadanku s uvedením, že sa jedná o zviera podozrivé z TSE.
Identifikácia oviec a kôz (v zmysle evidencie v CEHZ) musí spĺňať požiadavku dôsledného
vystopovania veku, plemena a regiónu pôvodu zvieruťa. V prípade podozrenia na TSE postup
konzultovať s NRL pľe TSE.

V Slovenskej republike je:

Národné referenčné laboľatórium pre TSE
Pod Dľáhami 918
960 86 Zvoleĺ
Telefóďfax: +42I45 5320803-4 _ ústredňa,-|42I 45 5332486
Email : labtse@svuzv. sk, korytarova@svuzv. sk a svuzv@svuzv. sk.

Tento je spôsobilý vykonávať diagnostiku TSE u vnímavých zvieľat (HD, oviec, kôz,
farmových zvierat a voľne žijúcich zvieĺatárch) zo vzoriek neľvového a lymfatického tkaniva
pomocou skríningových imunochemických a konfirmačných metód podľa rozsahu akreditácie
uvedeného v prílohe ,,osvedčenia o akreditác1i č! S-166" s platnosťou do 4.1I.2020, v zmysle
pľílohy X nariadenia (ES) č.9991200I.

2.7 Hlásenie náľodnému centľu
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Po ukončení predbežného vyšetrovania a odobratí úradných vzoriek, veterináľny inšpektor
vyplní pľedbežné hlásenie a zašle ho faxom alebo e-mailom a nahlási telefonicky národnému
centru na ŠVpS SR (e-mail: iozef.bires@svps.sk a zdenka.rajska@svps.sk).

2.8 činnost'v období do doľučenia laboľatóľnych výsledkov

Vlastnílďdržiteľ, musí bý infoľmovaný o tom, že pokiaľ budú známe výsledky testov, môže
súkľomný veterinárny lekár navštevovať hospodárstvo a ošetľiť v ňom choľé zvieratá.
opatrenia uvedené vyššie (bod 2.1, 2.2) zostaĺív platnosti, kým sa úľadne nevylúči TSE.
Hospodáľstvo, v ktorom je podozrenie na TSE, musí bý uzavreté a stráŽené, čo zabezpeči
vlastník/držiteľ, aby sa zabrániIo možnému presunu' pľípadne odcudzeniu zvierat, ktoré sú
v hospodárstve. Toto opatľenie trvá až do nariadenia ďalšieho písomného opatrenia príslušnej
RVPS.

2.9 Výsledky laboratórneho vyšetrenia

2.9.1 Negatívny výsledok

Ak sú laboratóľne výsledky konfirmačných testov negatívne, opatrenia nariadené RVPS môžu
bý okamŽite písomne zrušené.

2,9.2 P otvrdenie pozitívneho výsledku

Ak výsledky vyšetrenia potvrdia konfirmačnými testami výskyt BSE alebo scrapie, postupuje
sa ďalej podľa uvedeného v bode 3. opeľačného manuálu pre TSE.
RVPS znadi regionálne centrum a infoľmuje Švps SR, ktorá aktivuje podľa potľeby skupinu
odborníkov.

3. Potvrdenie prípadu TSE

3.1 Hlásenie pľípadu TSE

Každý členský štát EU pľavidelne informuje EK a ostatné členské štáty EU o oznámených
prípadoch TSE.

Regionálne centrum pľipľaví pre naľodné centrum podklady pľe hlásenie, ktoré musia
obsahovať minimálne nasledovné podrobnosti :

. dátum vzniku podozľenia na TSE
o dátum potvľdenia prípadu TSE
o laboľatórne metódy a protokoly použité pre potvrdenie choroby
o hospodárstvo, v ktorom je uradne potvrdené TSE (názov, CEHZ, adľesa, súľadnice)
o počet prežúvavcov každého druhu a kategóľie v danom hospodárstve
o počet potvľdených prípadov TSE'

Do 24 hodín od potvrdenia pľípadu TSE bude podané hlásenie oIE.
Príslušné národné a regionálne veterináme organizércie budú takisto upovedomené
o skutočnosti, že TSE bola úradne potvrdená. Podľa potreby budú urobené vyhlásenia
pre média.
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3.2 Regionálne centľum

Ak je úľadne potvľdený prípad TSE, regionálne centľum začne pľacovať v čo najrýchlejšom
čase a najúčinnejším spôsobom.
V regionálnom centre bude k dispozícii mapa ilzemia s vyznačením hospodárstiev
so zvieratami, ktoľé spadajú do kohorty a označenim počtu kusov zvierat.
Veterináľny inšpektor, zodpovedĺý za chod ľegionálneho centra, oboznámi zamestnancov
regionálneho centra s dosiahnutými výsledkami a s prípadnými pľoblémami.
Veterinárny inšpektor zodpovedný za chod regionálneho centra' každý deň pošle písomné
hlásenie do náľodného centľa s dosiahnutými výsledkami pri eradikácii TSE.

3.3 Opatľenia nasledujúce po potvľdení pľípadu TSE

1. Pokiaľje výskyt TSE úradne potvrdený, naľiadia sa bezodkladne nasledujúce opatrenia:

a) všetky časti tela zvieraťa sa zlikvidujú v súlade s nariadením č' I069l2009lBs
s výnimkou materiálu uchovávaného pre potreby záznamov v súlade s prílohou III
kapitola B nariadenia (ES) č.9991200I ak ešte nebolo zviera zlikvidované

b) vykoná sa šetľenie na určenie všetkých rizikových zvierut v súlade s prílohou VII
kapitola B ods. 1 písm. a) naľiadenia (ES) č,.99912001 (v prípade HD) a určia sa
zvieratá v kohoľte a potomkovia ak sa jedená o kľavu potomstvo narodené v
období dvoch ľokov pred klinickým začiatkom ochorenia alebo po ňom. U oviec
(kôz) vykoná sa šetľenie na určenie všetkých rizikových zvierat v súlade s prílohou
VII kapitola B ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 99912001 ľodičia, pokiaľ je
možné ich identifikovať a v pľípade samíc všetky embtyá, vajíčka a posledné
potomstvo zvieraťa, u ktorého bola potvrdenáĺákaza.

2. Až do zavedenia opatľení uvedených v odseku 1 písm. b) a c) je hospodárstvo, v ktorom
sa zviera nachádzalo v dobe, keď bol výskyt TSE potvľdený, umiestlrené pod úradnú
kontrolu a celkové premiestňovanie zvierut vnímavých k TSE a produktov živočíšneho
pôvodu získaných ztýchto zvierat z hospodáľstva alebo na hospodáľstvo podlieha
povoleniu príslušného ľegionálneho centra, so zreteľom na zaistenie okamžitého
spätného vyhľadania a identifikácie príslušných zvierat a produktov živočíšneho pôvodu.

3. Majitelia s-í za stľatu zvierat alebo zlikvidovaných produktov živočíšneho pôvodu
v súlade s čl. 12 ods. 1 písm. a) a c) ods. 2 nariadenia (ES) č. 9991200I na základe
písomnej žiadosti (podanej na ministerstvo) majiteľa zvierat odškodnení po splnení a
zrušení naľiadených opatrení.

Vlastník alebo držiteľ zvierat v zmysle $ 37 musí spolupľacovať s orgánom veterinárnej
správy a musí poskýnúť oľgánom veterinárnej správy potrebnú osobnú alebo vecnú
pomoc a vhodné materiálne a technické podmienky pre vykonanie veterináľnych
činností.

3.4 Rozšírenie obmedzení na pľemiestňovanie zvierat

Ak má veterinárny inšpektor dôkaz, že hospodarstvo, kde sa postihnuté zviera nachéĺdzalo
v dobe, keď bol výskyt TSE potvrdený, pľavdepodobne nie je hospodáľstvom, kde bolo zviera
vystavené TSE, môže príslušný úrad rozhodnúť, že aj iné hospodárstva alebo len
hospodárstvo' kde bolo zviera vystavené TSE, sú/je umiestnené pod úradnú kontrolu.

4
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3.5 ocenenie vnímavých zvierat v hospodáľstvach s potvrdeným pľípadom TSE

Vlastníkovi alebo držiteľovi hospodárstva sú nariadené opatrenia podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
zĺlkona č. 3912007 Z. z., v ktoýh sa mu nariadi:

a) vykonať súpis zvierat a zistenie váhy zvierat s ich identifikačnými číslami
na hospodárstve, ktoré budú usmľtené

b) usmrtenie a odstránenie zvierat uvedených v odstavci 3.3 bod 1 písm. a) a b).

4. Eradikácia BSE u HD

V prípade zistenia pozitívneho prípadu na farme veterinámy inšpektor RVPS vykoná
na príslušnom hospodáľstve :

1. Šetľenie. na zák|ad,e ktorého sa ľozhodne, ktoré zvieratá budú zaradené do kohoľty a
následne bezpečne utratené v súlade s ustanovením v ods. 6 a následne neškodne
zlikvidované/odstránené v schválenom spracovateľskom zŕtvode v zmysle naľiadenia (ES)
č.106912009 pľi eľadikácii BSE.

2. Dohľadanie zdrojov kľmív alebo iného zdroja. ktoľé mohlo b}rt' zdrojom inÍikovania
zvierat
toto šetrenia sa uskutoční vo všetkých stádach, kde bolo pozitívne zviera chovanéldržané,
hlavne za obdobie prvého roku života tohto pozitívneho zvieraťa
jedná sa o krmivá, ktorých súčasťou je bielkovina živočíšneho pôvodu _ mliečne kŕmne
zmesi, doplnkové kŕmne zmesi (ďalej IeÍ ,,DKZ"). Jedná sa o miešarne kŕmnych zmesí,
ktoľé majú povolenie ÍLa zapÍacovanie živočíšnych bielkovín (ľybia múčka, krvné
pľodukty, živočíšne tuky, želatína, dikalcium fostát) obchodné a distribučné sklady,
pľípľavovne krmív a sklady u chovateľa.

2. Definuje sa kohorta ako je uvedené v prílohe I naľiadenia (ES) č. 999l2OO1 ako je
uvedené v bode 2.3 tohto manuálu'
Do potravinovej kohorty patria zvieratá, ktoré v priebehu pľvého ľoka života pozitívneho
zvieraťa boli kŕmené ľovnakým krmivom ako pozitívĺe zviera. Rovnakým krmivom sa myslí
iba také krmivo, ktoré obsahuje živočíšnu bielkovinu. Zatakéto krmivo možno považovať:

- kľmivo, v ktoľom na základe šetrenia pravdepodobne bola použitá spľacovaná
živočíšna bielkovina, rybia múčka, živočíšny tuk alebo kľvné produkty, želatiĺa,
dikalcium fostát

_ mliečna náhrada, ktorá bola tukovaná živočíšnym tukom. Mliečna náhrada, bez
pouŽitia živočíšnych tukov, je z hľadiska možného zdroja nakazenia BSE
bezpľedmetná, nakoľko mlieko je vo vzťahu k BSE neľizikovou potľavinou a tým
aj krmivom.

V zmysle kapitoly B prílohy VII nariadenia (ES) č. 9991200I, pokiaľ bola BSE potvľdená
u samice, musí sa určiť jej potomsťvo naľodené v období dvoch rokov nrerĺ alehn
po klinickom začiatku ochorenia na základe epizootologického šetrenia.

5. Eradikácia scrapie

V SR sa po potvrdení TSE a pri eradikácii choľoby postupuje pľesne podľa Pľílohy VII a
prílohy III a pľílohy X nariadenia (ES) č.9991200| ktoré sa priamo uplatňuje v SR.
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5.1 opatrenia na faľme po potvrdení pľípadu TSE u oviec a kôz

5.1.1 Šetrenie

V prípade potvrdenia pozitívneho pľípadu scrapie (klasickej alebo atypickej formy) musí
pľíslušná RVPS na hospodárstve posledného výskytu zvieraťa (ovcalkoza) vykonať šetľenie.
Šetrením inšpektor RVPS určí ,,infikované hospodárstvo" a identifikuje:

a) všetky prežúvavce okľem oviec a kôz v hospodárstve zvieraťa, u ktorého bola
nákaza TSE potvľdená (ďalej len,,pozitívne zviera")

b) rodičov pozitívneho zvieraťa a pokiaľ je to možné, v prípade samice všetky
embryá, vajíčka a posledné potomstvo pozitívneho zvieraťa

c) všetky ďalšie ovce a kozy na hospodárstve pozitívneho zvieraťa okrem tých, ktoré
sú uvedené v písmene b)

d) možĺý pôvod choroby TSE a uľčenie ďalších hospodárstiev, v ktorých si zvteľatä,
embryá avajička, ktoré mohli byť infikované nositeľom TSE alebo zvieratáboli
vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie ako pozitívne zviera

e) pohyb potenciálne kontaminovaných krmív, iných mateľiálov (napríklad tľus,
alebo trusom a výlučkami z infikovaných zvierat kontaminovaná podostielka)
alebo akýchkol'vek iných prostľiedkov prenosu' ktoľými moholbý pôvodca TSE
prenesený do príslušnóho hospodáľstva alebo z pľíslušného hospodárstva.

Ak existuj e dôkaz, že hospodárstvo, na ktorom sa zviera zdrŽiavalo v čase podozrenia
na TSE, pľavdepodobne nie je hospodárstvom, v ktorom mohlo bý zviera vystavené chorobe
TSE, príslušný oľgán môže rozhodnúť, že pod úľadnú kontrolu budú na základe šetľenia a
podľa dostupných epizootologických informácií zaradené iné hospodárstva (súvisiace
hospodárstva) alebo len hospodárstvo, na ktorom došlo k vystaveniu.

Ak bolo šetrením zistené, že sa mlieko a mliečne výľobky z uvedeného chovu používajú
na kŕmenie zvierat' RVPS určí povinné obmedzujúce posfupy na nakladanie s mliekom a
mliečnyni vyrobkami pochádzajúcimi od zvierat v hospodárstve v čase od dátumu
potvľdenia pľípadu TSE a dáfumom ukončenia opatľení, ktoré sa majú vykonať
v hospodárstve (nariadené opatľenia na eradikáciu určených zvierat).

5.l.2. Eradikácia

Opatľenia na farme pri potvrdení pľípadu TSE u oviec akôz

Príloha VII k naľiadeniu (ES) č. 9991200I v platlrom znení (ďalej len ,,Príloha VII") určuje
presné postupy po potvľdení choroby TSE v prípadoch keď je:

potvľdená TSE u oviec a kôz a nie je možné vylúčito BSE
možné vylúčit'BSE a atypickú scľapie (potvľdená je klasická scľapie)
potvrdená atypická scrapie.

RVPS pri vykonávaní epizootologických šetľení a ďalších postupov po potvrdení choroby
TSE spolupľacuje so skupinou odboľníkov pre TSE a podľa pokynov tohoto Pohotovostného
plánu.

A.
B.
C.
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A. PosflInv v nľíneĺle_ keĺl' ie nnfvľĺlpná TST'. ll nwipc q kôz a nia ia ľľrnžnÁ rlrrlríXiŕ'
BSE

Bezodkladné usmľtenie a úolná likvidácia všetkých zvierat, embľyí a vajíčok zistených
nazáklade šetrenia podľa bodu 5.1.1 písm. b) a c) tohto Pohotovostného plánu a

- zvieÍatá usmľtené staršie ako 18 mesiacov musia byť testované na TSE
podľa Prílohy III kapitoly a časti II bode 5 naľiadenia (ES) č. 9991200I
v určenom predpísanom počte vzoriek a na zélklade výberu náhodnej vzorky
avsúladestabuľkou.

_ určí sa genotyp priónového proteínu u maximálne do 50 ks
- mlieko a mliečne výľobky pochádzajice zo zvierat, ktoré sa majú zlikvidovať,

z obdobia medzi dátumom potvrdenia a dátumom úplnej likvidácie zvierat
musia byt'zlikvidované v súlade s čl. 12 nariadenia (ES) č. t069l2009.

Po usmrtení a úplnej likvidácii všetkých zvierat sa na hospodárstve uplatňujú
požiadavky a postupy sprísnenéhoo intenzívneho monitoľingu:

1. testovanie zvierat staľších ako 18 mesiacov na TSE (s výnimkou oviec
s genotypom ARR/ARR):
- ktoré boli v hospodáľstve chované v čase potvľdenia prípadu TSE a ktoré

boli zabité na l'udskú spotrebu
- ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve, ktoľé však neboli

usmľtené v rámci kampane na eradikáciu ochorenia
2. obmedzujúcich opatľení týkajúcich sa umiestňovania zvierat, možností

použivania len určitých plemenných baranov azárodočných produktov oviec a
pľemiestňovania zv ier at).

Podmienky a postupy sprísnenéhoo intenzívneho monitoľingu sa uplatňujú aj počas
dvoch nasleduiúcich rokov od dátumu ukončenia všetkÝch naľiadenÝch opatľení po
potvľdení choľobv TSE.

Podmienky sprísneného intenzívneho monitoringu sa na hospodárstvo budú naďalej
uplatňovať:
a. do dňa dosiahnutia statusu ARR/ARR u všetkých oviec v hospodárstve, ak

sa v hospodárstve nechovajú žiadne kozy alebo
b. počas obdobia dvoch ľokov od dátumu ukončenia všetkÝch opatľení

(nariadených RVPS na eradikáciu) ak sa v pľiebehu tohto dvojročného obdobia
(okľem atypickej scľapie) nezistí žiaďny pľípad TSE.

c. Ak sa počas tohto dvojročného obdobia potvrdí pľípad atypickej scrapie,
na hospodárstvo sa vzťahujil opatľenia intenzívneho, sprísneného monitoringu
určeného po potvrdení atypickej scľapie uvedené v časti C. tohto
Pohotovostného plánu.

B. Postupv v pľípade. keď ie potvľdená TSE u oviec a kôz (klasická scrapie) a keď
ie možné wlúčit'BSE a atvpickú scľapie

Mlieko a mliečne rnýrobkv pochádzajúce zo zvieľat. ktoré sa majú ztikvidovať alebo zabiť
a ktoľé sa nachódzali v hospodáľstve medzi dátumom potvrdenia prípadu TSE a dátumom
ukončenia nariadených opatľení, ktoré sa majú vyknnať v hospodárstve, alebo mlieko
a mliečne výľoblry, ktoré boli získané z infikovaných čľied/stád sa do zrušenia všetlEch
obmedzujúcich opatľení vrátane obdobia intenzívneho, sprísneného monitoringu nesmú
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použiť na lvmenie prežúvavcov olcrem lĺmenia pľežúvavcov v ľómci tohto inĺikovaného
hospodáľsna.

Následne uvádzanie takéhoto mlieka a mliečnych výrobkov ako kľmiva pľe neprežúvavce
na trh sa obmedzuje len na územie SR.
obchodný doklad pľiložený k zásielke NŽP určené na kŕmenie) takéhoto mlieka a mliečnych
výľobkov NŽD a obal musia bý jasne označ,ené slovami o,nesmie sa použit' na kŕmenie
prežúvavcov".

V hospodárstvach, kde sa chovajú pľežúvavceo je používanie a skladovanie krmív s obsahom
takéhoto mlieka a mliečnych výrobkov zakázané.
Voľne uložené krmivo obsahujúce takéto mlieko a mliečne výľobky je možné prepravovať
dopravnými pľostriedkami, ktoľó súčasne neprepravujú krmivo pre prežúvavce.

SR pri svojom ľozhodovaní o postupoch v rámci eradikácie TSE v pľípadoch, kedy je možné
vylúčiť BSE upľednostňuje nahľadiť usmľtenie a úplnú likvidáciu identifikovaných zvierat
podľa bodu 5.1.1 písm. b) ac) tohto Pohotovostrého plánu ichzabitim na l'udskú spotrebu
pri splnení a dodržiav ani požiadaviek podľa:

o Prílohy VII naľiadenia (ES) č. 9991200I
o Programu pľevencie, monitoľingu a kontroly niektoýh transmisívnych

spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej ľepublike pre daný rok
o Metodického pokynu Švps SR na výkon monitoringu a kontroly niektoých

transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v SR pre daný ľok.

V pľípade, keď je moŽné vylúčiť BSE a atypickú scrapie (klasická scľapie) poskytuje
Príloha VII nariadenia (ES) č,.9991200I tieto možnosti posfupov pri eradikácii choroby TSE:

B.1. usmrtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat

B.1.1 bezodkladnó usmrtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat zistených na
základe šetrenia podl'a bodu 5.1.1 písm. b) a c) a
- zvieratá usmrtené staršie ako 18 mesiacov musia byt'testované na TSE

podľa Prílohy III kapitoly a časti II bode 5 naľiadenia (ES) č. 9991200I
vurčenom predpísanom počte vzoriek a na základe výberu náhodnej vzoľky
avsúladestabuľkou.

- určí sa genotyp pľiónového proteínu u maximálne do 50 ks.
Jahňatám akozľatám mladším ako tľi mesiace je možné udeliť vynimku z okamžitého
usmľtenia a úplnej likvidácie, ak sa tieto zabijají na ľudskú spotrebu najneskôr vo veku troch
mesiacov.

Po usmľtení a úplnej likvidácii všetkých zvierat sa na hospodáľstvo uplatňujú
podmienky a postupy sprísneného, intenzívneho monitoringu:

1. testovanie zvierat starších ako 18 mesiacov na TSE (s výnimkou oviec
s genotypom ARR/ARR):

- ktoľé boli v hospodárstve chované v čase potvľdenia pľípadu TSE a ktoré
boli zabité na ľudsku spotrebu

- ktoľé uhynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve, ktoré však neboli
usmľtené v rámci kampane na eradikáciu ochorenia
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2. obmedzujúcich opatrení týkajúcich sa umiestňovania zvietat, možností
používania len určitých plemenných baranov a zárodočných produktov oviec a
premiestňovania zv ier at) :

- umiestňovanie zvierat do tohto hospodárstvanazáklade genotypu
- podmienky pľe používanie na zäklade genotypu vybranej skupiny

plemenných baranov a zárodočných produktov oviec
_ podmienkypremiestňovania zvierat.

Podmienky a postupy spľísnenéhoo intenzívneho monitoľingu sa uplatňujú aj Dočas
nasleduiúcich dvoch rokov od dátumu ukončenia všetkÝch naľiadenÝch opatľení po
potvľdení chorobv TSE.

8.1.2 nahľadenie bezodkladného usmľtenia a úplnej likvidácie všetkých zvierat
zistených na základe šetrenia ich zabitím na l'udskú spotľebu pri splnení
tychto podmienok:

- zvieratá sa môžu zabiť na l'udskú spotrebu' len v pľevádzkarniach
schválených pre zabíjanie domácich kopytníkov (ďalej len ,,bitúnok6ó)
na území SR a

- všetky tieto zvieratá (zabité na l'udskri spotrebu) staršie ako 18 mesiacov
musia byť testované na TSE.

Všetky zvierutá staršie ako 18 mesiacov ktoré uhynuli alebo boli utratené v naľiadených
opatľení musia byť testované na TSE.

Po zabití všetkých uľčených zvierat na l'udskú spotrebu sa na hospodáľstvo uplatňujú
podmienky a postupy spľísneného, intenzívneho monitoľingu:

1. testovanie zvierut starších ako 18 mesiacov na TSE (s výnimkou oviec
s genotypom ARR/ARR):
- ktoľé boli v hospodárstve chované v čase potvrdenia prípadu TSE a ktoľé

boli zabité na l'udskri spotľebu,
- ktoré uhynuli alebo boli usmĺtené v hospodárstve, ktoré však neboli

usmrtené v rámci kampane na eradikáciu ochorenia

2. obmedzujúcich opatrení týkajúcich sa umiestňovania zvierat, možností
pollživania len určitých plemenných baranov a zárodočných produktov oviec
a podmienok premiestňovania zvierat):
_ umiestňovanie zvierat do tohto hospodáľstva na základe genotypu,
_ podmienky pre používanie na základe genotypu vybranej skupiny

plemenných baranov a zároďočných produktov oviec.

Podmienky a postupy sprísnenéhoo intenzívneho monitoringu sa uplatňujú počas

chorobv TSE.

Podmienky spľísneného intenzívneho monitoringu sa na hospodárstvo budú naďalej
uplatňovať:

a. do dňa dosiahnutia statusu ARR/ARR u všetkých oviec v hospodárstve, ak
sa v hospodárstve nechovajú žiadne kozy alebo
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8.2.

b. počas obdobia dvoch ľokov od dátumu ukončenia všetkÝch opatľení
(nariadených RVPS na eradikáciu) ak sa v priebehu tohto dvojročného obdobia
(okľem atypickej scľapie) nezistí Žiadĺy pľípad TSE.

c. Ak sa počas tohto dvojľočného obdobia potvľdí prípad atypickej scrapie,
na hospodárstvo sa vzťaľĺljí opatrenia intenzívneho, spľísneného monitoringu
určeného po potvrdení atypickej scľapie uvedené v časti C. tohto
Pohotovostného plánu.

usmrtenie a úplná likvidácia len vnímarnŕch zvieľat

B.2.1 U všetkých oviec pľítomných v hospodárstve sa vykoná genotypizácia
pľiónového pľoteínu, po ktoľej nasleduje okamžité usmľtenie a úplná
likvidácia všetkých zvierat, embryí a vajíčok zistených na základe šetrenia
s vÝnimkou:
- plemenných baranov s genotypom ARR/ARR

oviec, nositeliek aspoň jednej alely ARR, ktoré sú určené výlučne na zabitie
na l'udskú spotrebu

- plemenných bahníc, nositeliek aspoň jednej alely ARR ažiaďĺej alely VRQ
a pokiaľ sú v čase šetrenia plemenné bahnice gľavidné, následne vrhnutých
jahniat, ak ich genotyp spĺňa požiadavky uľčené plemenným bahniciam (v tejto
zarážke)'

V prípade jahniat akozliat mladších ako tľi mesiace, ak sa zabijaji na l'udsku spotrebu
najneskôr vo veku tri mesiace, sa genotypizácia nevykonáva.

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov usmľtené na účely likvidácie (na základe qýsledkov
genotypizácie) sa musia testovat' na TSE na základe výberu náhodnej vzorky v súlade
s tabul'kou v Prílohe III kapitole a časti II bode 5 naľiadenia (ES) č,.9991200l.

8.2.2 nahradenie usmľtenia a úplnej likvidácie všetkých zvierat zistených na základe
šetrenia ich zabitím na l'udskú spotrebu pľi splnení podmienok:
- zvieratá sa zabijtl na l'udskú spotrebu na území SR
- všetky zvieratá staršie ako 18 mesiacov zabité na l'udskú spotrebu musia bý

testované na TSE.

odloženie genotypizácie a následné usmrtenie a úplnú likvidáciu (bodu B.2.1) alebo
zabitie na l'udskú spotrebu (bodu B. 2.2) zvierat zistených na zátkllade šetľenia
s výnimkou najviac o tri mesiace

- vprípadoch, keď sa krátko pred začiatkom obdobia bahnenia potvrdí indexový
pľípad, ak sú bahnice, kozy aich novorodené mláďatá počas celého obdobia
chované oddelene od oviec akôz z iných hospodáľstiev.

Počas tohto najviac tľojmesačného obdobia odloženia vykonávania uvedených úkonov
musí byť v hospodárstve uplatňované podmienky sprísnenóho, intenzívneho monitoľingu
TsE vrátane testovania (s výnimkou oviec s genotypom ARR/ARR) všetkých
nasledujúcich zvierat staľších ako 18 mesiacov na TSE:

a) zvieratá, ktoré boli v hospodárstve chované v čase potvrdenia prípadu TSE
a ktoré boli zabité na l'udskú spotrebu a

b) zvieratá, ktoré uh1muli alebo boli usmľtené v hospodárstve' ktoľé však neboli
usmľtené v rámci kampane na eradikáciu ochoľenia.
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Po usmľtení a úplnej likvidácii všetkých zvierat alebo zabití všetkých zvierat na l'udskú
spotľebu sa na hospodáľstvo uplatňujú podmienky a postupy spľísneného, intenzívneho
monitoringu:

1. testovanie zvlerat staľších ako 18 mesiacov na TSE (s qinimkou oviec
s genotypom ARR/ARR):
- ktoré boli v hospodárstve chované v čase potvrdenia prípadu TSE a ktoré

boli zabité na ľudskú spotľebu,
- ktoré uhynuli alebo boli usmĺtené v hospodáľstve, ktoľé však neboli

usmľtené v rámci kampane na eradikáciu ochoľenia
2. obmedzujúcich opatrení týkajúcich sa umiestňovania zvierat, možností

použivania len určitých plemenných baranov azárodočných produktov oviec a
premi e stňo v ania zv ier at) :

- umiestňovanie zvieratdo tohto hospodárstva na základe genotypu,
- podmienky pre používanie ÍLa základe genotypu vybranej skupiny

plemenných baranov a zárodočných produktov oviec,
_ podmienkypremiestĺiovania zvierat.

Podmienky a postupy sprísneného, intenzívneho monitoľingu sa uplatňujú počas dvoch
ľokov od dátumu ukončenia všetkÝch nariadenÝch opatrení po potvrdení chorobv TSE
definované.
Podmienky sprísneného intenzívneho monitoringu sa na hospodárstvo budú naďalej
uplatňovať:

a. do dňa dosiahnutia statusu ARR/ARR u všetkých oviec v hospodárstve, ak
sa v hospodárstve nechovajú žiadne kozy alebo

b. počas obdobia dvoch rokov od dátumu ukončenia všetkÝch opatrení
(nariadených RVPS na eradikáciu) ak sa v priebehu tohto dvojročného obdobia
(okľem atypickej scrapie) nezistí žiadny prípad TSE.

c. Ak sa počas tohto dvojročného obdobia potvrdí prípad atypickej scrapie'
na hospodárstvo sa vzťahujtl opatľenia intenzívneho, sprísneného monitoringu
uľčeného po potvľdení atypickej scrapie uvedené v časti C. tohto
Pohotovostného plánu.

c. Postupy v prípade, keď je potvľdená atypická scrapie

V prípade potvľdenia atypickej scľapie, platia pľe hospodáľstvo počas obdobia dvoch
nasledujúcich ľokov od dátumu zistenia posledného prípadu atypickej scrapie opatrenia
spľísneného, intenzívneho monitoringu TSE, podľa ktoýh sa testujú na TSE všetky ovce
akozy staľšie ako 18 mesiacov:

a) ktoré boli zabité na l'udsku spotrebu a
b) ktoľé uhynuli alebo boli usmľtené v hospodárstve.

6. Usmrtenie zvierat kohorty HD pľi BSE a usmľtenie oviec akôzpľi TSE_scľapie

Podľa článku 13 kapitoly IV a kapitoly A Prílohy VII nariadenia (ES) č. 99912OOI v súlade
s nariadenými opatreniami podľa bodu 3. 3 tohto plánu po potvrdení výskytu BSE podľa
rozhodnutia Národného centra pľe tlmenie chorôb sa pristupi k usmľtenil zvierat'

Pri usmrcovani zvierat v rámci eradikácie BSE sa musia dodržiavať požiadavky ustanovenó
v nariadení Rady (ES) 109912009, v nariadeni vlády SR č. 432l2OI2 Z. z. av Štandaľdnom
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opeľačnom postupe na usmľcovanie zvierat (ďalej len ,,ŠoP"), súčasťou ktorého je akčný
p1án.

Preďzačatim usĺnrcovania sa pripraví akčný plán podľa návodu v Šop.
Pri usmľcovani zvierat a súvisiacich úkonoch sa zvieratá ušetria akejkoľvek bolesti, strachu
alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť. Použitá metóda usÍnľcovania nesmie vzhľadom na typ
ĺélkazy po škodiť mozo g.
Pľi usmľcovani zvierat sa odporuča použiť tieto metódy usmľcovania' ktoľé sa vykonajú
podľa ŠoP.

A. Smrtiaca injekcia
B. Elektľický pľúd použifý v dvoch fázach
C. Kombinovaná metóda _ omráčenie injekčnou aplikáciou a usmľtenie elektľicky

Smĺtiaca injekcia sa používa pri usmľcovaní:
1. malého počtu zvierat (napľ. na pastve)
2. zvierat neschopných pohybu, ktoré sa usmĺcujú na mieste
3. rabiátnych zvierat, ktoré sa omľáčia pomocou anestetika cez narkotizační pušku
a letálnou dávkou podanou injekčne priamo, kde zviera leži' alebo je omľáčenie
pomocou narkotizačnej pušky doplnené elektrickou metódou usmrtenia.
(kombinovaná metóda)
Pri aplikácii smľtiacej injekcie musí bý' zvjera znehybnené, aby sa zaručila
bezpečnosť vykonávajúceho personálu. Smľtiacu injekciu aplikuje iba veterinárny
lekár v súlade so zákonom o lieku.

Usmľtenie elektrickým prudom bez vykľvenia sa použiva pri usmrcovaní väčšieho počtu
zvierat. Tento spôsob sa vykoná podľa popísaného postupu v Šop.
V rámci epizootologického šetrenia bude potrebné odobrať ďalšie vzorky tkanív v zmysle
metodického pokynu Švps SR č. 412003 bezprostredne po usmľtení. Inštrukcie v takýchto
prípadoch poskyne skupina odborníkov.

7. Likvidácia/odstľaňovanieusmrtených zvierat

Na základe naľiadených opatľení musia bý usmľtené zvieratá zlikvidované podľa pľílohy VII
nariadenia (ES) č. 9991200I a v súlade s naľiadením č. 1069l2009lBs. Kadávery zvierat,
ktoré sú zaradené do materiálu kategóľie 1 musia bý bezpečne zlikvidované odstránené
a spracované predpísaným spôsobom v schválenom spracovateľskom závode na materiál
kategórie1.

Konkrétne opatľenia:
a. dopravné prostriedky použité na zber a prepraw kadáveľov musia bý utesnené, zakyté

a označené,
b. každý dopľavný prostľiedok musí bý po vykládke dôkladne očistený a dezinfikovaný,
c. dopľavné prostriedky sa na ceste z hospodárstva na miesto určenia spracovania likvidácie

nebudú zastavovať a budú doďržiavať schválenú prepravnú trasu.

15. Povinnosti ľiadeniao zabezpečovania a výkonu spľávnych postupov, ktoré musia
byt' v sR uplatňované po potvľdení choľoby TsE u HD, oviec akôz
vo všetkých pľípadoch

RvPs predloží na Švľs SR vypracované epizootologické šetrenie.

30



RvPs na zá,klade epizootologického šetľenia pozitívneho
posfupov na eľadikáciu v hospodáľstve a požiada písomne
k ďalšiemu postupu.

prípadu
Švps

TSE zašle návrh
SR o stanovisko

RvPs zašle na Švps SR písomne žiadost'na vykonanie genotypizácie vybranej skupiny
zvierat ak sa jedná o klasickú foľmu scrapie. Pľílohou k tejto žiadosti bude na zákIade
šetľenia zozfiam určených zvierut s ich identifikačnými ušnými číslami podľa CEHZ,
s určením plemena, pohlavia a veku zvieruťa a infoľmácie o celkovom počte zvierat a o
počtoch zvierat podľa vekových kategóľií v hospodáľstve.

V pľípade, kedy je možné vylúčiť BSE a atypickú formu scrapie sa v SR po genotypizácii
oviec postupuje presne podľa Prílohy VII, zásaď vyľaďovania zvierat a obmedzení
pre zvierutá (presunov, zaraďovania do produkcie a i.) podľa zistených genotypov
s osobitným upozornením na vyraďovanie a obmedzenia pľe zvieratás genotypom ARQ/ARQ
z dôvodu častého výskyru bhoto genotypu u pozitívnych pľípadov TSE u oviec v SR.

Švps SR po pľeskúmaní poskýnutých informáciiv doručenej žiadosti a mateľiálov v pľílohe
k žiadosti zašle RVPS písomné stanovisko.

RvPs po odbeľe vzoriek od oviec na genotypizáciu a po doľučení výsledkov vyšetľení
(z vykonanej genotypizácie) z laboratória, ktoré vykonalo genotypizáciu, spracuje sumárny
zoznam vybraných zvierat (oviec) podľa identifikačných ušných čísiel, s uvedením plemena,
pohlavia a veku zvieraťa v mesiacoch a ich genotypom (u samíc uvedie aj počet bahnení
a počet potomstva).

9, Ďalšieepizootologickéšetľenie

Ďašie epizootologické šetrenia musia byt'vykonané pľi každom ďalšom potvrdenom
prípade TSE u zvieraťa už v inÍikovanom hospodáľstve.

RvPs pľedloží na Švľs SR ďalšie epizootologické šetrenie.

10. čistenie a dezinfekcia

Čistenie a dezinfekcia sa musia začať hneď po usmľtení epizootologickým šetrením určených
zvierat na usmľtenie a po ich odstránení z hospodárstva. Veterináľny inšpektor RVPS naľiadi
tieto činnosti v hospodárstve a následne vykoná úradnú kontrolu nad dodľžaním naľiadených
opatrení vo všetkýchfazach operácií čistenia a dezinfekcie.

11. Sledovaniepremiestňovania

V celej SR sa použiva štandaľdizovaný systém možného sledovania na základe povinných
hlásení do systému CEHZ a vystavovania spľievodných dokladov na premiestnenie zvierat
príslušnou RVPS.

12. Opatrenia pri potvrdení TSE na bitúnku
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Pľi potvrdení TSE RVPS nariadi opatrenia pľe prevádzkovateľa potľavinárskeho podniku
(ďalej len ,,PPP") v zmysle $ 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 3912007 Z. z. apodľa prílohy III
nariadenia (Es) č. 999l200I

. nariadi likvidáciu všetkých živočíšnych produktov,vrĺltane kože, kopýt, vnútorností
zo zvierat, u ktorých bola potvľdená TSE, ktoré boli pozastavené do doručenia
výsledkov laboratóľneho vyšetrenia

o naľiadi likvidáciu živočíšnych pľoduktov vrátane kože z jedného zvieraťa
pred a dvoch zvierat nasledujúcich po pozitívnom kuse na BSE

o naľiadi ich likvidáciu v schválenom spľacovateľskom závode na spľacovanie
materiálu kategórie 1

o naľiadi očisfu adezinfekciu priestorov azariadení kde boli živočíšne vedľajšie
produkty (ďalej len ,,vŽP") zpozitivneho zvieraťa skladované alebo bolo s nimi
manipulované

o podľa okolností a podmienok môže RVPS v ľámci opatľení naťradiť aj iné
nevyhnutné opatrenia'

13. Laboratórnadiagnostika

Vyšetrenie vzoriek v rámci monitoľingu TSE vykonáva NRL pľe TSE. Uradné vzorky sa
vyšetrujú podľa prílohy č' X nariadenia (ES) č. 99912001, v ktoľej sú stanovené pľavidlá pľe
odoberanie vzoriek a laboľatóľne skušky.

13.1 Pľe vyšetľenie vzoľiek na TSE je možné použito len metódy a testy podloa prílohy X
naľiadenia (ES) č. 9991200l'

NRL TSE vedie databi,zu, ktorá obsahuje nasledovné informácie:
a) registračné čísla všetkých hospodárstiev (fariem) zaradených do programu

(CEHZ) s uvedením plemena a počtu zvierat,
b) identiťrkačné čísla individuálnych zvlerat, od ktoých bola odobľatävzorka,
c) výsledky laboratórnych testov na TSE.

NRL pre TSE vedie a je zodpovedné za náľodnú databázu vykonaných genotypizácii.
Poskytuje údaje o vykonaných testov Švps SR a EU v zmysle nariadenia (ES) č. 999l20OI.
Vyšetrenie vzoriek na genotypizácilvykonáva NRL pre TSE VU Zvo\en a Štátny veterinámy
a potravinový ústav Dolný Kubín (VPU Dolný Kubín).

13.2 oznamovanie a potvrdenie laboratórnych výsledkov vyšetľení
Negatívny výsledok vyšetrenia laboľatórium oznámi príslušnej RVPS telefonicky, v písomnej
foľme faxom alebo mailom.
Dubiózny alebo pozitívny výsledok vyšetľenia na TSE získaný ktoľoukolVek schválenou
metódou nahlási laboratórium okamžite na príslušnú RVPS, ktorá odobrala a odoslala vzoľku
a na ŠVPS SR (telefónom, faxom, e-mailom).

musl

NRL pre TSE všetky dubiózne, pozitívne a potvrdzujice výsledky vyšetľenia okamžite
oznámipríslušnej RVPS, ktorá odoslala vzoľku a na ŠVPS SR.

13.3 Nakladanie s vedloajšími živočíšnymi produktmi
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V zmysle nariadenia (ES) č. tO69l2OO9 musia bý všetky vŽr bezpečne likvidované
stanoveným spôsobom.
Vzorky CNS musia byt uschované do doby zistenia výsledkov vyšetrenia. V prípade
negatívneho výsledku je biologický materiái sepaľovaný a likvidovaný v určenom
spľacovateľskom závode ako špecifický ľizikový materiál (ďalej len ,,ŠRM"). Pozitívny
biologický materiál je likvidovaný spálením za stanovených podmienok. Jednoľazové
pľacovné pomôcky, plastový materiál a ochranné oblečenie sú likvidované spálením.
Nádobky obsahujúce vzorky biologického materiálu sú inaktivované v autokláve pri teplote
I34'C po dobu min. 20 minút a následne spálené. Tekutý odpad musí byť odoberaný
do zvláštnych nádob a dekontaminovaný roztokom lM p. a. hydľoxidom sodným (40g NaoH/
1000 ml Hzo) po dobu 2 hodín. Všetky chemikálie a dezinfekčné prostriedky musia bý
odstraňované podľa schváleného programu odpadového hospodárstva v zmysle zákona
č.7912015 Z. z. o odpadoch.

14. Dezinfekcia

Na dezinfekciu sa použijú registrované prípravky schválené Švps SR pľe tento účel

15. Zľušenie nariadených opatrení

Pred termínom plánovaného zrušenia nariadených opatrení v infikovanom chove (obdobia
eradikácie a sprísneného monitoringu) RVPS vykoná úľadnú kontrolu na mieste
vhospodárstve/chove az vykonanej úradnej kontľoly inšpektoľ RVPS, ktoý úradnú
kontrolu vykonal vypracuje úradný zánnam z veterináľnej kontľoly (musí bý vyplnený
v zmysle predlohy tlačiva a musí mať pridelené a v dokumente vyznačené číslo jednania
,,C. j." a vypísaný koľešpondujúci dátum vystavenia úradného záznaml).

V prípade, keď boli splnené všetky nariadené opatrenia z dôvodu podozrenia alebo výskytu
choroby TSE, RVPS zrušinanadené opatrenia v zmysle zákona39l2007 Z. z.

16. Aľchivácia záznamov

1. RVPS uchováva po dobu siedmich rokov evidenciu a výsledky o:
a) počte, druhoch akategorizácli zvierat, podliehajúcich obmedzeniampľemiestňovania
b) počte a výsledkoch klinických a epizootologických šetrení
c) počte a výsledkoch laboratómych vyšetrení
d) počte, identite a pôvode zvierat, od ktorých boli odobraté vzorky v rámci progľamov

monitoľingu a aj údaje o veku, plemene aanamnéze
e) genotypizác1i oviec na vnímavosť alebo ľezistenciu scrapie
Í) počte bľakovaných oviec z dôvodu chronického chľadnutia, vek, klinické pnznaky

každého laboratóme vyšetľenéh o zvieruť a
g) nariadené opatrenia
h) dokumenty o prepľave zvierat (sprievodné doklady)'

2. NRL pre TSE poverené vyšetrovaním musí sedem rokov uchovávať (aľchivovať) všetky
zánnamy vyšetľení v samostatných pracovných knihách, obzvlášť laboratórne protokoly
(pracovné zošity), paľafinové bločky a fotogľafie metódy Western blot.

17. Infoľmácie a údaje
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Tímy

r Skupina odboľníkov zhromažďuje všetky informácie o epidemiologickom šetrení
. a poskytuje ich regionálnemu a náľodnému centru.

V prípade, že existuje riziko TSE zasahujúce na územie iného členského štátu, národné
centrum infoľmuje o výskýe TSE kompetentnú autoľitu príslušného členského štátu.

o Informácie a údaje na ľegionálnej úrovni zhľomaŽďuje a vyhodnocuje každý
epizootologický tím v regionálnom centľe podľa úloh a správy sa pľedkladajú
vedúcemu regionálneho centľa, ktorý zodpovedná za:

- prípľavu informácií médiám
- prípravu informácií faxov
- orgaĺizäciu stretnutí _ súkľomní veterinárni lekári, chovatelia, spotľebitelia
- organizáciu denných porád, diskusií na úrovni regionálneho centra.

Vedúci regionálneho centľa je zodpovedný za denrlé správy zasielané do náľodného centra
o novom vývoji v oblasti.

Príloha č. 6

Regionálne centrá pľe tlmenie choľôb

Zloženie
Vedúci centľa

o epizootologický
o administratívny
o eradikačný
o kontrolný

Epizootologický tím:

záklaďĺé úlohy:
zaznamenávanie faktov
klinické vyšetľovanie
epizootologické šetrenie
pľíprava podrobnej správy o epizootologickej situácii
zhodnotenie epidemiologických údajov
návrh opatrení

Administľatívny tím:

zátkladné úlohy:
o administľatívnevymedzeniehospodárstva
. zaznamenávanie údajov o zvieratách
. vydávanie opatrení, písomností a tlačív, ich evidencia azakladanie

Eradikačný tím:

záklaďné úlohy:

a

a

a

a

a

a
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. oceňovaniezvierat
o usmľtenie zvieľat
o odber vzoriek
o odstľáneniazvierat, krmiva a materiálov
o čistenie a dezinfekcia zariadeni a priestorov
o kontrola dezinfekcie

Kontrolný tím:

základné úlohy:
o kontrola dodľžiavania naľiadených opatrení

Príloha č. 7

Vybavenie regionálnych centier pľe tlmenie choľôb

Centrá dočasne zriadené pľi RVPS majú k dispozícii:

o kopíľka, skeneľ, fax, PC, mobilné pripojenie na internet, notebook a pod.
o telefonne a faxové spojenie, aspoň jedna linka vyhradená pre komunikáciu s národným

centľom
. Systém zakladaniaúdajov - elektľonické spracovávanie
. maPY lúzemia spádovej oblasti
o ochĺanné odevy
o dezinfekčné prípravky, čistiace prípravky a mydlá
o pitevné a vzorkovacie súpravy, odberové súpravy materiálu k vyšetľeniu.

Pľíloha č. 8

Vybavenie veterináľneho inšpektoľa
s pľípadom TSE

vykonávajúceho šetrenie v hospodáľstve

Veterinárny inšpektor musí mať so sebou vybavenie:

o Vzorkovacie lyžičky - pľe HD, pľe ovce, kozy
o Vzorkovnice
o Etikety na označovanie vzoriek
. Žiadaĺlky
o Igelitové vrecká
. Pero, fix
o Chirurgické nožnice,nôž
o Pomôcky na fixáciu zvierat
o Pľípravok na usmľtenie zvierat
o Prípľavok na upokojenie zvierat
. IhlY, striekačky
o Prenosné chladničky s chladiacimi vložkami
o Pľacovné oblečenie a ochraĺrné prostriedky (ochľanný štít, ľespirátoľ).
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