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MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE 

 

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) druhý bod a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o ve-

terinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmto mimoriadnym núdzovým opatre-

ním s platnosťou a účinnosťou od  7. 5. 2014  

N A R I A Ď U J E M 

Všetkým chovateľom (vlastníkom a držiteľom) oviec a kôz na pastve, ktorí uvádzajú na  

trh  nepasterizované surové  ovčie mlieko a kozie mlieko alebo výrobky z neho alebo 

dodávajú surové ovčie mlieko alebo surové kozie mlieko na výrobu mliečnych výrobkov, 

ktorej proces  nezahŕňa žiadne tepelné ošetrenie pasterizáciou 

1. bezodkladne zabezpečiť laboratórne vyšetrenie  bazénovej vzorky surového ovčieho 

mlieka a surového kozieho mlieka na dôkaz vírusu kliešťovej encefalitídy metódou 

PCR na Veterinárnom a potravinovom ústave Dolný Kubín, 

2. v prípade potvrdenia prítomnosti RNA vírusu kliešťovej encefalitídy vo vzorke pod-

ľa bodu prvého neuvádzať na trh surové ovčie mlieko alebo surové kozie mlieko 

a výrobky z neho bez pasterizácie podľa Prílohy III, oddiel IX, kapitola II, bod 

II písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa 

ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu  (Mimo-

riadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení. 

 

Odôvodnenie: 

Na základe hlásenia orgánu verejného zdravotníctva o epidémii kliešťovej encefalitídy bol 

faktorom prenosu konzumovaný ovčí syr zo surového ovčieho mlieka a v jednej 

z vyšetrených vzoriek od dodávateľov suspektného surového ovčieho mlieka sa laboratórnym 

vyšetrením potvrdila prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy. Vzhľadom na tieto zis-

tenia  a na odvrátenie vážneho nebezpečenstva pre zdravie ľudí, ktoré predstavuje zoonóza – 

kliešťová encefalitída, nariadil Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky vyššie uvedené 

opatrenia. 

Na nariaďovanie mimoriadnych núdzových opatrení sa podľa § 52 ods. 1 písm. h) a n) zákona 

č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nevzťahujú vše-

obecné predpisy o správnom konaní.  

 

                                                                    

                                                                Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. 
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