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Tento dokument predstavuje Národný pohotovostĺrý plán pre prípad podozrenia a výskyľu
niektoýh transmisívnych spongifoľmných encefalopatií (TsE) v Slovenskej republike (ďalej
len,,Pohotovostý plán").

Na účelytohto dokumentu sa použijúaplatia pojmy a deÍinície uvedené v nariadení
Euľópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999l200L ktoľým sa stanovujú pravidlá prevencie,
kontroly a eľadikácie niektorych prenosných spongiformných encefalopatií v platnom zneni.
Pohotovostný plán je rozdelený do 14 sekcií.
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DEFINÍcrn ĺ poučBľrno TsE

DeÍinície

Tľansmisívne spongifoľmné encefalopatie (ďalej

len ,rTsE") sú všetky prenosné

(transmisívne) spongiformné encefalopatie s výnimkou tých, ktoré sa vyskýujú u človeka.

Bovinná spongifoľmná encefalopatia (ďalej len ,,BSE")
BSE je fatálĺa neľvová choroba dospelého HD. Patologické zmeny, epizootológia a spôsob
prenosu tohto ochorenia naznačujú,že BSE je jednou zo spongiformných encefalopátií
zapnčinených pľiónmi. Experimentálne bola BSE prenesená na HD parenterálnou a orálnou
cestou pľostľedníctvom nervového tkaniva z postihnutých jedincov. Klinický priebeh je
rozmanitý, choroba môže prebiehať až niekol'ko rokov. V pokročilom štádiu ochorenia
zviera vykazuje nervové poruchy a progľesívne zhoľšovanie celkového stavu ažihyn.
V januáľi 2011 Euľópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal stanovisko k prípadnej

epidemiologickej alebo molekulámej súvislosti medzj TSE u zvierat a l'udí. V tomto
stanovisku EFSA potvrdil, že atypická forma BSE u hovädzieho dobytka L - typ má potenciál
byť zoonotická a že jej virulencia u človeka môže bý výrazne vyššiaako u klasickej BSE.
Diskriminačnétestovania umožňujú rozlišovať medzi klasickou formou BSE a atypickými
formami BSE L - typu a BSE H - typu.

Klusavka (Scrapie) (ďalej len ,,scľapieoo)
Scrapie je choroba zaradená medzi TSE postihujúce ovce

a kozy. Scrapie môže bý

pľenesená z jedného zvieraťa na druhé pľostredníctvom kontaminovaného pľostredia, krmiva
alebo zbahnice najahňa' Manifestač''e nĺnĺ"tépnznaky choroby sa bbvykle objavujú
uzvierat vo veku od 2 do 5 rokov nasledovne: opakovaným škľiabanimtela, šúchanímsi tela
o predmety, zmenami v správaní - depresiou, podráždenosťou, agľesivitou, chvením a
nekoordinovanými pohybmi.
Choľoba končíúhynom zvieraťa. Známa existencia pľirodzenéhovýskytu scrapie v populácii
domácich oviec počas uplynulých 2 a pol stoľočiaa neúspech mnohých expeľimentov
doki.zať epidemiologickú spojitosť medzi scrapie a spongifoľmnými encefalopatiami u l'udí
poskytujú významný dôkaz nízkeho ľizika pre l'udí.

Klusavka (Scľapie) - atypická foľma scľapie (ďalej len ,, atypická scrapieú.)
V roku 1998 bol v Nórsku zaznamenaĺý výský choroby scrapie u oviec označenej ako
Nor98, ktorá sa svojím priebehom odlišovala od dovtedy známych foriem scľapie, nazáklade
čoho bola označená ako ,,atypická" forma scľapie. od roku 2002, keď bol v EU zavedený
aktívny monitoring TSE u malých prežúvavcov, boli aj v ďalších kľajinách diagnostikované
nové pľípadyatypických foriem scrapie, ktoré sa odlišovali od pôvodnej foľmy Nor98.
V súvislosti s touto situáciou bolo potrebné zaviesť jednotné pravidlá pľe definovanie ľôznych
foriem TSE u malých prežúvavcov.
V súčasnostiprebieha neustály výskum nových foľiem TSE v populácií malých prežúvavcov.

t.2

Zvieraťom podozľivým z nakazenia TSE

Rozumie sa živé,zabité alebo uhynuté zviera, ktoré vykazuje alebo vykazovalo nervové
poruchy, alebo pľogresívne zhoršovanie celkového stavu spojené s narušením centrálneho
neľvovéhosystómu auktorého infoľmácie získanénazákIade klinického vyšetrenia, ľeakcie
na liečbu, vyšetrenia post mortem alebo laboratórne vyšetľeniaante alebo post moľtem
nedovol'ujú stanoviť alteľnatívnudiagnózu.

J

Podozrenie na BSE vzĺiká u HD, u ktorého bol výsledok rýchleho testu špecifickéhopre BSE
pozitívny.
Podozrenie na TSE vzniká u ovce a kozy, u ktoľej bol výsledok rýchleho testu špecifického
pľe TSE pozitívny.

1.3

História a šírenieTSE

Choroba bovinná spongiformná encefalopatia (ďalej len ,,BSE") bola u hovädzieho dobytka
(ďalej len ,,HD") zistená v roku 1986 vo Veľkej Británii. V nasledujúcich rokoch bol zistený
jej výský aj u iných druhov zvierat. Nový variant Creutzfeldt - Jakobovej choroby (ďalej len
,,CJD") u l'udí bol popísaný v ľoku 1996. Yzhľadom na mieru rizika niektorých TSE
pľe zdravie l'udí azvietat, bolo potrebné pľijať a dodrŽiavať špecifické pravidlá na
prevenciu, monitoring, kontľolu, zvládnutie a eľadikáciu týchto ochoľení.
Svetová organizácia pľe zdravie zvierat (ďalej len ,,oIE'o) na zálklade aĺalýzy nz1ka (BsE)
odporučila pľostľedníctvom Európskej komisie (EK) v roku 2013 niektoým členským štátom,
vrátane SR, podať na preskúmanie žiadosťo pľehodnotenie štatutu kĺajiny vo vzťahu k riziku
BSE a následne o pľeľadenie kľajiny do skupiny kľajínso zanedbateľným rizikom BSE.

oIE v máji201'4 na svojom ľokovaní prijala rezolúciu č. 18, v ktorej uznala, že SR spĺňa

všetky požiadavky pľe dosiahnutie štatutu krajiny so zanedbatelhým rizikom BSE.
Vykonávacím ľozhodnutím Komisie č.2O14l732lE|J, bol SR dňom 22.IO.2OI4 SR uznaný
štatut zaĺedbateľĺóhorizika BSE.

Plnením podmienok dohľadu nad BSE a výsledkov kontrol v zmysle požiadaviek oIE a EK,
si SR udržala štatut zanedbatelhého ľizika BSE do súčasnosti.
oIE v maji20ĺ5 zmenilo kapitolu o BSE v Zákonníku zdravia suchozemských zvierat, podľa
ktoľej ,,Na účelyBznävania štatutu podľa ĺizika BSE sa z BSE vylučuje atypická forma BSE
ako choroba, ktorá sa údajne vyskytuje spontánne vo všetkých populáciách hovädzieho
dobýka vo vel'mi nizkej miere".
Nariadením (EU) 2016111396 zo día 18.2016 bola zmenená príloha II knaľiadeniu (ES)
č.9991200I, podľa ktorej do kľitéľiípre uznéxanie štatutov BSE sa atypická forma BSE
ĺezahÍila.
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ZÁKoNNE PRÁYOMOCI

Kompetentné orgány štátnej spľávy vo veterinárnej oblasti SR (ďalej len ,,orgány veterináľnej
správy") mají zákoĺlrlé právomoci na zabezpečenie účinných,pľeventívnych, monitoľovacích
a eľadikačných opatrení a uplatňovanie pohotovostného plánu pre TSE.

2.l Pľávny ľámec pre kontľolu a eľadikáciu TsE je

obsiahnu{ý v tychto

dokumentoch:
o Zákon č. 3912007 Z. z' o veterinárnej staľostlivosti v zĺeni neskorších predpisov
(ďalej len ,, zákon č.3912007 Z.z.")
o Zákon č. 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v zneni neskoľšíchpľedpisov (ďalej len ,,zákon č.79l20I5 Z. z. o odpadoch")
o Rozhodnutie Rady (EHS) č,.901424 z26. jina 1990 o výdavkoch na veterinárnom
úseku v platnom zneni (ďalej len ,,rozhodnutie (EHS) č.901424")
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o
o
o

o

Naľiadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (Es) č. 999l200t z 22. mája 200t,
ktorjm sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a erad1kácie niektoých TSE
v platnom zĺeni (ďalej len ,,nariadenie (ES) č.9991200I*)
Naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (Es) č. 85312004 ktorým sa
ustanovujú osobitné hygienické pľedpisy pre potraviny živočíšneho
pôvodu
v platnom zneĺi (ďalej len,'nariadenie (ES) č.85312004")
Nariadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (Es) č. 106912009 z 2I. októbra
2009, ktorým sa ustanovují zdravotne predpisy týkajúce sa vedľajšíchživočíšnych
produktov a odvodených produktov neuľčenýchna l'udsku spotrebu a ktorym sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 177412002 v platnom zneni (ďalej len ,,nariadenie (ES)
č.106912009")

Nariadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (Es) č. 62512017

z t5.

marca 2017
na zabezpečeĺie
uplatňovania potľavinového a krmivového práva a pľavidiel pre zdravie zvierat a
dobré životĺrépodmienky zvierat, pľe zdravie ľastlín a pre prípravky na ochranu
ľastlín, o zmene nariadení Európskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (Es)
č.39612005, (Es) č. 106912009, (ES) č. II07l2009, (EU) č. n5In0I2, (EU)
č.6521201L (EU) 2016/429 a (EU) 2}L6l2}3l,nariadení Rady (ES) č. I/2OO5 a (ES)
č. 109912009 a smeľníc Rady 98/58/ES, I999l74lBs,2007l43lES, 2008/119/ES a
2008lI20lES a o zrušenínariadení Euľópskeho parlamenfu a Rady (Es) č. 85412004
a (ES) č. 88212004, smerníc Rady 89/608iEHs, 89l662lBHs, 9Ol425lEHs,
911496/EHS, 96l23lES, 96193/ES a 97/78lES a rozhodnutia Rady 921438/EHS
v platnom zneni (ďalej len,,nariadenie (EU) č.62512017*)
Nariadenie Komisie (EL) č.14212011 z 2l.februára 2OII, ktoľjm sa vykonáva
naľiadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106912009, ktoľým sa ustanowjú
zdravotné predpisy týkajúce sa vedl'ajších živočíšnych
produktov a odvodených
produktov neurčených na l'udskú spotrebu a ktoľým sa vykonáva smernica Rady
(ES) č. 97l78lEs, pokiaľ ide ourčitévzorky apredmety vyňaté spod povinnosti
veteľinárnych kontrol na hľaniciach podľa danej smernice v platĺrom zneni (ďalej len
,,naľiadenie (EU) č. I42I20II")
Gľant Komisie (EU), ktoľým sa schval'ujú národné programy a súvisiace finančné
prostriedky pre rok 2021
Nariadenie Rady (Es) č. 109912009 o ochrane zvieratpočas usĺnľcovania v platnom
zneni (ďalej len,,naľiadenie (ES) č. 1099 l 2009*)
Nariadenie vlády Slovenskej ľepubliky č.43212012 Z, z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na ochranu zvierat počas usmľcovania v zneni neskoršíchpredpisov
(ďalej len,,nariadenie vlády sP.č.432l2OI2 Z. z.")
Vyhláška MPRV sR č. 1812012 Z. z. z 13. januára2Ol2 o identifikácii a registrácii
oviec a kôz v zneni vyhlášky MPRV SR č. 49l20I5 Z. z., č. 102l2OI7 Z. z. (ďalej Ien
,,vyhláška č. I8l20I2 Z.z!')
Vyhlášta MPRV sR č. 2012012 Z. z, z 13.decembra2OI2, ktorou sa ustanovujú
podľobnosti o identifikácii a ľegistrácii hovädzieho dobytka v zneni Vyhlášky MPRV
sR č. 50/20 15 Z. z., I05l20I7 Z. z. (ďalej len ,,vyhláška č. 2O|2OI2 Z. z!,)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodáľstva SR č. 20612007 Z.z. zo04. apnla2OO7,
o klasifikácii jatočne opľacovaných tiel HD, jatočne opľacovaných tiel oviec,
o odboľnej príprave a osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len,' vyhláška MP SR
o úľadnýchkontrolách a iných uradných činnostiach vykonávaných

o

.
o

o
o
o
o

č.20612007 Z.z;')

o Schéma štátnej pomoci na úhľaduškôd spôsobených
v

dôsledku nariadeného opatrenia

č.XAI2612008,

usmrtením zvierat

ktoľá je zverejnená
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na internetovej stránke

o
o

o
o
o
o
o
o

2.2

MP SR

http://www.land.gov.slďslďindex.php?navlD:16l&id:528
(ďalej len ,,schéma štátnej
pomoci")
Zátkon č. 54312007 Z. z. z25. októbra 2007 o pôsobnosti orgánov štátnej spľávy
pri poskýovaní podpory v pôdohospodáľstve a rozvoji vidieka v zneni neskorších
predpisov (ďalej Ieĺ,,zákon č. 54312007 Z. r.")
Nariadenie vlády sR č. 36912007 Z. z. z 8. augusta 2007 o niektoých podporných
opatreniach v pôdohospodárstve v zneni neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,nariadenie
vlády č. 36912007 Z. z;')
Sadzobník laboratóľnej diagnostiky vydaný ŠvpsSR, platný od L1.202I
Nariadenie vlády sR č. 10712008 Z, z. z 12. marca 2008 o úhĺadeza vykonanie
štátrrych veterináľnych činnostísúkľomnýmiveterináľnymi lekármi vplatrcm zrení
(ďalej len ,,nariadenie vlády č,. I07 /2008 Z. z.)
Metodický pokyn č.412003 verzia č. 2 ŠVPSSR zo dňa 19. II.2OO9 č.2555l2OO9370 na odber vzoriek na laboľatóľnu diagnostiku TSE a na ochľanné opatrenia
v laboratóľiách pre pľácu s materiálom TSE (ďalej len ,,metodický pokyn Švpssn
č.412003")
Usmeľnenie ŠvpssR č. 16221212012-264 z 16.7.2012 dodržiavanie požiadaviek
pľi odstľaňovaní uhynutých zvierat a potvľdzovanie zsĺierat na odpisovanie v CEHZ
Náľodný pľogram eradikácie niektoľých tľansmisívnychspongifoľmných
encefalopatií (TSE) v Slovenskej ľepublike pľe rok 202I (ďalej len,,Progľam TSE")
Metodický pokyn vydaný pľe aktuálny ľok ŠvpsSR, na výkon Národného
programu eradikácie niektoých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE)
pre TSE").
v Slovenskej ľepublike pre ľok 202I (ďalej len
',MP

Hlásenie o podozľení z výskytu TSE

orgán veteľinámej spľávy _ ľegionálna veterinárna a potľavinová správa (ďalej len ,,RVPS'')
nariadi pľi podozrení z výskytu TSE opatrenia na zabtáĺenie šírenia choroby, najmä:
_ zákaz pľemiestnenia zvierat,

_
_

-_

obmedzenie uvádz ania na trh produktov Živočíšnehopôvodu,

izo|áciuzvierat,
usmrtenie zvierat,
odstľánenie a likvidáciu tiel uhynutých a utľatenýchzvierat.

V

$ 37 ods. 2 zäkona č. 3912007 Z. z. stl stanovené povinnosti pre vlastníkov, držiteľov,
sprostľedkovateľov, dovozcov, príjemcov zvierat alebo pľe iné fyzické osoby alebo právnické
osoby, ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, živočíšnymi
produktmi, kľmivami alebo živočíšnymi
vedľaj šímiproduktami'
Nariadenie (Es) č. 85312004 ktoľjm sa ustanovujú osobitlré hygienické predpisy
pôvodu v prílohe II. oddiele 2 bode 3 stanovuje pľevádzkovateľovi
pre potľaviny živočíšneho
(zodpovednému pracovníkovi) na bitúnku povinnosť bezodkladne oznámiť úradnému
veteľinárnemu lekárovi (veteľináľnemu inšpektoľovi RVPS) akukol'vek pochybnosť, týkajúcu
sa zdtavia zvletaťa (takéto podozrivé zviera musí byť prevedené do izolačnéhokoteľca).
V prípade podozrenia alebo potvrdenia TSE a nariadenia opatľení po potvrdení choroby
pozitívnyn laboratórnym vyšetľenímje cieľom naľiadených opatľeníeľadikovať chorobu.

6

2.3

Opatľenia pľi podozľení

V prípade vyslovenia podozrenia na TSE, veteľinárny inšpektor RVPS vykoná do 24 hodín
veteľinárnu kontrolu na mieste v podozrivom hospodárstve a epizootologické šetrenie
pľi podozrení na TSE (príloha 4) a nariadi opatrenia podľa $ 14 ods. 2 písm. a) zálkona
č.3912001 Z. z. Následne príslušná RVPS nariadi predbežnéopatrenia podl'a $ 8 ods. 3 písm'
e) a vzmysle $ 17 ods. 3 zákonač).3912007 Z.z., článku 12nariadenia (ES) č.9991200I
a

pľílohy č. 5 tohto pohotovostného plánu (opeľačnýmanuál pre TSE).

2.4

Opatľenia po potvľdení výskytu choľoby TSE

Pokiaľ je výský TSE úradne potvľdený' veterináľny inšpektor vykoná epizootologické
šetľeniepo potvľdení BSE (príloha 4) a RVPS naľiadi opatrenia podľa $ 8 ods. 3 písm. e) a
$ 17 ods. 3 zákona č. 3912007 Z. z., článku 13 a pľílohy VII kapitoly B nariadenia (ES)
č.9991200I a prílohy č. 5 tohto pohotovostného plánu (operačný manuál pre TSE).

2,5

Systém hlásenia choroby

Podľa $ 18 ods. 1 písm. a) zákoĺa č.3912007 Z. z.hlavný veteľináľny lekár hlási do 24 hodín
pri1mo Európskej Komisii (ďalej len ,,EKo') a členským štátom Euľópskej Unie (ďalej len
,,EfJ") kaŽdý indexový (pľimámy) prípad TSE a podľa ods. 2 hlási v prvom pracovnom dni
každéhotýŽdÍn(každýnasledujúci) prípad TSE EK a všetkým členským štátom EÚ.
V zmysle článku 6 ods. 2 nanadenia (ES) č. 999/200t, každý členský štát pľostredníctvom
Stáleho veterinárneho výboru informuje EK a ostatné členskéštáty EU o výskyte TSE inej
než BSE.

2.6

Asistencia polície

Podľa $ 16 zákona č. 3912007 Z. z. sú príslušnícipolicajného zboru povinní poskýnúť
súčinnosťpn zabránení šíľeniachoroby a pri jej eradikácii, ak o to oľgán veterináľnij správy,
veteľinárny inšpektor alebo úradný veterinámy lekár požiada.

SEKCIA
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FINANčNýI, zĺnnzPEČENIE

Finančnézabezpečenie eradikácie TSE je realizované na základe platnej legislatívy ztýchto
zdľojov:

3.1 Z

ľozpočtuMinisteľstva pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka

,rministerstvott)

SR (ďalej

len

sú poskytované dotácie chovateľom

e

o
o

o

podľa zákona č. 54312007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní
podpory v pôdohospodárstve a ľozvoji vidieka zo ďŕr- 25. októbľa 2007 v zĺeni
neskorších pľedpisov
podľa naľiadenia vlády sR č). 26412009 Z. z. zo 17 . jtna 2009 o podporných opatreniach
v pôdohospodárstve s účinnosťouod 1. jnla2009
podľa $ 45 zákona č. 3912007 Z. z., ktoý upravuje úhľaduškody vlastníkovi zvierat
v dôsledku nariadených opatrení pri výskýe chorôb zvierat
v súlade so schémou štátnej pomoci.
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3.2 z ľozpočtuEurópskej únie
So zreteľom na Zmhlvu o založeni Európskeho spoločenstva
o rozhodnutia Rady 90l424lEHS v platnom zneni
o podľa Grantu Komisie, ktorým sa schval'ujú národné pľogramy a súvisiace finančné
pľostriedky pre pľíslušnýrok.

3.3 Personál

aj zamestnancov
zamestnaných na dobu určitu pre zabezpečenie plnenia úloh v krízových situáciách, sú kľyté
zo štátlreho ľozpočtuSR.
Mzdové náklady zamestnancov orgánov veterinárnej správy, ako

3.4 Mateľiálne vybavenie

a spotrebný mateľiál

RvPs

Náklady na mateiálne vybavenie a spotrebný mateiáI sú kĺýézrozpočtových zdrojov
RVPS.
3.5 Usmrtenie, odstľánenie kadáverov a kontaminovaného mateľiálu, sanitácia
Vzniknuté náklady hradí majiteľ zvierat a následne v zmysle $ 45 zákona č. 3912007 Z. z.
možno majiteľovi zvieratposkytnúť podporu (dotáciu) podľa osobitného predpisu ako úhradu
nákladov a strát spôsobených nariadenými opatľeniami pľíslušnouRVPS. Túto podporu
p o

skytuj e mini steľstv o na základe ži ado sti maj iteľa zv ler at.

3.6 Vyplatenie odškodnenia
Majiteľovi/chovateľovi zvierat, ktoľémuvznikla škoda pľi eradikácii choroby TSE z dôvodu
nariadených opatrení pľíslušnouRVPS, možno poskýnúťpodporu podľa $ 45 zákona
č:3912007 Z. z. nazáklade písomnej žiadosti podanej na ministerstvo.

SEKCIA

4.1

4

HIERARCHIA KONTROLNYCH ORGANOV

Zodpovednosť za kontľolu TSE na izemi SR má minister ministeľstva. Výkonom
kontľoly je poverený hlavný veterináľny lekár'

4.2. Hlavný veteľináľny lekáľ splnomocňuje veterinámeho inšpektoľa ŠVPSSR (ďalej

len
,,národné centrum"), aby vypracoval a aktlalizoval pohotovostný plán pre prípad
podozrenia a výskýu TSE.

4.3

Ministerstvo schvaľuje a reviduje národný pohotovostný pläĺ,ktorý pľedkladá Švps
SR.

4,4

V prípade výskytu TSE bude splnomocnený veterinámy inšpektoľ ŠvpSSR ľiadiť
všetky činnosti v súlade s pľíkazmi hlavného veterinárneho lekára.

4.5

Regionálne centrá pľe tlmenie chorôb (ďalej len ,,regionálne centľá'') sú zodpovedné
za kontrolu TSE v ľámci svojho izemia.
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Minister pôdohospodárstva a rozv oja vidieka SR

t
Hlavný veterináľny lekár SR

t

Národné centľum pľe TSE (veterináľny inšpektoľ Švľs;SR a NRL pre TSE

regionálne centľá pre tlmenie chorôb <-..+ odbor kľízovéhoriadenia okresného úradu

sEKcIA

5

rozhodnutia

NÁRODNB

cnľľnuM PRE TLMENIE cHoRÔB

5.1 Hlavný veteľinárny lekáľ s podporou

o
o

o
.
o
o

.
.
o
o
o
o

(podľa závažnosti a rozsahu) na základe

SR _ hlavného veterinárneho lekára.

nĺĺrodnéhocentra je zodpovedný za:

riadenie regionálnych centier pre tlmenie chorôb
styk s diagnostickými laboratóriami
zabezpečenie realizácie pohotovostného plánu

zabezpečenie výcvikových programov
výcvikové progľamy
zabezpečenie osvetových kampaní

a

nominovanie pracovníkov pľe verejné

riadenie ostatných orgánov v pľípadepotvrdenia choroby
styk s médiami
informovanie Svetovej organizácie pre zdľavie zvierut(ďalej len,,oIEo').
informovanie a styk s EK
informovanie kompetentĺrej autority členskéhoštátu v prípade' že zviera (zvieratá)
z kohorty je (sú) nainemi iného štáfu
informovanie kompetentnej autoľity iného členskéhoštátu EU v prípade, že bola TSE
potvrdená u zvieraťa (zvierat), ktoľéboli dovezené zizemiatohto členskéhoštátu EU
mobilná jednotka na uslnľcovanie zvierat.

5,2

Hlavný veterináľny lekár je oprávnený v naliehavých prípadoch priamo riadiť každého
veterinárneho lekára, ktoý vykonáva odborné veteľináme činnosti na územíSR.

5.3

Národné centrum je vvbavené:

o
o
o

potrebným zaiadenim a materiálom ku komunikácii _ telefon, mail, počítača iné
mapami a iným materiálom potľebným na riadenie eradikácie prípadu TSE
mobilná jednotka na usmrcovanie zvierat.
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SEKcIA

6

KoNTRoLA NA REGIoNÁLNEJ Únovľr

6.1

Za kontľolu výskyttl TSE na regionálnej úrovni je zodpovedný regionálny veteľinámy
lekár v spolupľáci s veteľináľnym inšpektorom pre zdravie zvierat, ktorý pľacuje ako
inšpektor (obvykle inšpektor pre zdravie zvierat), ktoľý je prostredníctvom regionálneho
veterinámeho lekára zodpovedný priamo hlavnému veterináľnemu lekáľovi SR.
Umiestnenie centľa je také, aby sa personál, ktoý pracuje mimo centra mohol ľahko dostať
do každéhohospodárstva v rámci oblasti, ktoru má pod kontrolou a vľátiť sa v pľiebehu dňa
(obvykle je to sídlo RVPS alebo niektoré z jeho pracovísk).
Existuje 40 RvPs aich centier, ktoré sledujú akontrolujízdravotný stav zvierat nasvojom
územi. Mapa znánorÍujeizemie, ktoré pokľývakaždéregionálne centľum (pľílohač. 3).

6.2

Regionálne centrá sú vybavené potrebnými zariadeniami

a

zásobami, aby mohli

okamžite zasiahnuť v prípade podozrenia a potvrdenia pľípadu TSE.

Zoznam formulárov a písomnostípoužívanýchcentrami je v prílohe č. 4.
Povinnosti reeionálneho centra:
o styk s národným centľom
C zabezpečenie šetrenia v spolupľáci so skupinou odbomíkov pre TSE ( príloha č.2)
o udržiavanie spojenia s Náľodným ľeferenčnýmlaboratóľiom pľe TSE (ďalej len ,,NRL
pre TSE") v súvislosti s odberom a transpoľtom vzoľiek
o tľanspoľt vzoriek do diagnostického laboratória
o výkon úradných kontrol nad hospodáľstvom a nad všetkými pľácami v hospodárstve
vráúaĺeohodnotenia škôd, usmľtenia a odstránenia usmĺtených zvierat v prípade
eradikácie TSE.

6.3

o
o
o
o
o
o
o

.

o

Regionálnecentľum zodpovedáza:

naľiadenie opatrení v prípade podozrenia na výský TSE
naľiadenie opatľenív prípade potvľdenia TSE

úradnúkontrolu nad dezinfekciou a čistenímpriestorov, mateľiálu a dopľavných
pľostriedkov
úľadnúkontrolu nad hospodárstvom v zmysle nariadených opatľení
úradnúkontrolu dodržiavaĺia obmedzenia premiestňovania
úradnúkontrolu nad usmrcovaním a odstraňovaním usmľtených zvierat
udržiavanie spojenia s políciou, pľevádzkovateľmi pohavinárskych podnikov (bitunky'
rozrábky, výrobne...) a spľacovateľskými závodmi (kafi léľiami)
usporiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pľe úspešnúeradikáciu prípadov TSE
implementovanie naľiadených opatľenía ochranu životného prostľedia.

6.4 Regionálne centľum má takéto zloženie

o
o
o
o

epizootologický tím
administľatívny tím
eľadikačnýtim, ktorého členom je aj veteľinárny inšpektoľ ochrany zvierat
kontrolný tím

6.5 Regionálne centľum bude v
6.6 Regionálne centľum bude

kontakte s národným centrom.

plne podporovať skupinu odborníkov pľe TSE pľi ich šetľení
uľčilasprávna stratégia eradikácie prípadu TSE.

a bude s ňou v kontakte, aby sa
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sEKcIÄ 7 sKUPINA oDBoRNÍrov PRE TSE

7.1

Skupina odbomíkov pre TSE (ďalej len ,,skupina odborníkov") spodľobnými
znalosťami o TSE je vývorená v spolupráci s Národným centľom a NRL pľe TSE
(príloha č. 2).

7.2

.

o

.
o

Skupina odborníkov má nasledujúce povinnosti:
v prípade potvrdenia prípadu TSE na základe požiadaĺiaspľacovať v súčinnosti
s ľegionálnym centľom epizootologické šetrenie a na záĺklade šetrenia vykonanom
epizootologickým tímom ľegionálneho centra a po zhodnoteni izLka poskýnúťodbomé
postupy
v priebehu eradikácie pľípadu TSE sa zaoberať konkrétnyni problémami, tak ako sa
objavia a poskýovať rady vedúcemu ľegionálneho centra
dopíňaťsi odboľné znalosti pri zvládnutí naliehavých prípadov TSE v rámci SR
arozvijať novó stľatégie kontľoly a techniky, ak je to potrebné
školiť a poskýovať odborné ľady ostatnému personálu.

7.3

Skupina odboľníkov pľe TSE poskytuje pomoc ľegionálnemu centľu pri vypracovaní
epizootologickej správ y z pnpadu TSE, ktorá obsahuj e minimálne
o situáciu v hospodáľstve s pozitívnym prípadom TSE
o počet a kategórie zvieratv hospodárstve a ich spôsob chovu
o stanovenie a výber zvierat do kohoľty pri BSE
o určenie skupín zvierat u malých prežúvavcochna vyšetľenie rla genotypizáciu
:

pri klasickej scrapie

o počet klinicky postihnutý ch zvierat
e umiestnenie hospodárstva a jeho vzťah s ostatnými hospodárstvami
. pľemies!ňQvanie (zvierat, krmív, podstielky, hnoja a živočíšnychpľoduktov)

o

z hospodárstva a do hospodáľstva
šetrenie pôvodu kľmiva.

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

o
o

možnom pôvode TSE
podmienkach k vývoreniu kohorty
hospodárstvach' v ktorých je možný výský zvierat spadajúcich do kohoľty pľi BSE
opatľeniach aich kontrole, ktoré sa musia vykonať za účelomtlmenia choroby ajej
eradikácie.

7.4

Skupina odborníkov nie je zodpovedná za lsmrtenie aodstraňovanie usmrtených
zvierat a iné rutinné opatrenia v hospodárstvach. Tieto úlohy sú povinnosťou

r
o

regionálneho centra.

SEKCIA

8.1 SR

8

ĽUDSKÉ' ZDROJE

má dostatok l'udských zdrojov

vráúane laboľatórneho peľsonálu, zaiadenia
a infraštruktury nazabezpečenie rjchlej a efektívnej eradikácie prípadov TSE.

8,2

Regionálne centrum vedie zoznam veteľináľnych lekárov
pľacovníkov, ktorí môžu byť pľivolaní v prípade potvrdenia TSE.

a

administratívnych
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SEKCIA

9.1

9

SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

opeľačnýmanuálu pre TSE je v prílohe č. 5.

SEKCIA 10 DIAGNOSTICKE LABORAToRIÁ
10.1 Národné ľeferenčnélaboratórium pre TSE
Pod Dráhami 918
960 86 Zvolen

NRL

G\.IRL pre

TSE)

pľe TSE plní funkcie a úlohy podľa článku 100 nariadenia (EU) č. 62512017

Exisfuje systém priamej komunikácie medzi NRL pre TSE, hlavným veterinámym lekárom,
náľodným centrom, skupinou odborníkov a regionálnyľr centrom.
10.1.1 Referenčnélaboratórium spoločenstva pľe TSE je konzorcium medzi subjektom
IZSPLVA a ISS (ďalej len,,referenčné laboratóľium spo1očenstva"):
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

(ZSPLVA)

Via Bolognal4S
10154 Turín
Taliansko

Istituto Supeľioľe di Sanitä (ISS)
Viale Regina Elena299
00161 Rím
Taliansko

Referenčnélaboratóľium spoločenstva plní funkcie
(EU) č. 62512017.

SEKCIA 11 rnŕcvrrovn

a

úlohy podľa článku 92 nanadenia

ľnocnĺivry

11.1 Pre veterinárnych inšpektoľov,uradných veterinárnych lekárov, technických asistentov
a administľatívny pomocný peľsonál orgánov veteľinárnej správy je zavedený jednotný
pľogľam školenípre eradikáciu prípadu TSE'

je organizované v rámci pľogľamu kuľzov o epidemických ochoreniach v celej EU a zahÍňa
patogenénl', klinickú a laboratórnu diagnostiku, epidemiológiu, monitoľing a všeobecné
a špeciÍickékontrolné opatľenia.

Tľéningovécvičenia pre veterináľnych inšpektorov a ostatných zamestnancov organizuje
skupina odboľníkov pre TSE.
Tréningový program zahÍila".
o diagnostiku TSE

I2

.
.

o
o
o

o
o
o
o
o
o

postupy v hospodáľstvach s podozrivyrni a potvrdenými prípadmi TSE
epizootologické šetrenie
sledovanie a surveillance
postupy v národnom centľe
postupy v regionálnych centrách
ochľanu zvierat v čase usmľtenia v hospodárstvach s ľeštľikčnýmiopatreniami
tvorbu a uchovávanie zánĺamov na všetkých stupňoch
komunikäciua hlásenia v rámci organizačnej štruktury
funkcie regionálnych centier a skupiny odboľníkov pľe TSE
účinnýrozhodovacíproces
notifikáciu a postupy publicity.

Úradné školenia sa uskutočňujú pľavidelne za účelompodporovania infoľmovanosti
a spôsobilosti a s cieľom zabezpečiť,aby novým pracovníkom správy boli na začiatku ich
kariéry poskýnuté teoretické a praktické vedomosti o TSE a všetkým pracovníkom aby boli

poskýnuté aktuálne infoľmácie v súvislosti s pľoblematikou TSE.

11.2 okľem takýchto pľavidelne sa uskutočňovaných úradných školení,sa uskutočňujú
v päťročnýchintervaloch simulačné cvičenia. pohotovostné cvičenia v reálnom čase,
ktoré simulujú, pokiaľ možno čo najľealistickejšie postupy eľadikácie prípadov TSE.
Efektívnosťkaždého pohotovostného cvičenia je v reálnom čase vyhodnotená, je pľipravená
správa a skúsenosti sa využivajúna zdokonalenie plánovania následných výcvikových

progľamov.

SEKCIA 12 PUBLICITA

/

INF'ORMOVANIE VEREJNOSTI O TSE

l2.1

Zabezpečiť ľozsiahlu informovanosť o riziku TSE, o jeho ekonomických dôsledkoch
a klinických príznakoch a takto podporiť okamžitéhlásenie prvých podozrení pľítomnosti
choroby a prijatie potrebných opatrení.
a) Prednášky o TSE sú určenépre odbomú veľejnosť a sú k dispozícii vo forme tlačených
mateľiálov, videi na elektronických nosičoch, na portále ŠvpsSR kde je popísané
klinické ochorenie, jeho epizootológia, postupy hlásenia, opatľenia na tlmenie
uplatňované v EÚ, vrátane vyplácania kompenzácií a informácie o nrákazovej situácii
v EÚ, susedných štátoch, ostatných členských štátoch EÚ a kľajinách s ktorými EU
obchoduje.
b) Doškoľovacie kurzy sú poskytované podľa bodu a) veterinárnym lekárom v pľaxi
zameraných na pľežúvavce,veterináľnym inšpektorom, pracovníkom zamestnaných
na bitunkoch a osobám, ktoré inými spôsobmi môžu prísťdo kontaktu s prežúvavcami.

c) lnfoľmačnékampane sú určenépre chovateľov, prevádzkovateľov zbeľných stredísk
zvierat, prevádzkovateľov bitunkov, inseminátorov a prepravcov zvierat, ktorí
navštevujú chovy a v priebehu svojej pľáce sú v pravidelnom kontakte s vnímavými
zvieratami. V kampaniach sa zdôrazÍruje riziko TSE, klinické symptómy TSE a nutĺrosť
okamžitého hlásenia, ak je podozrenie z tejto choroby a na možnosť kompenzácií.
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SEKCIA 13 PLATNoSŤ

Pohotovostlrý plán platí od 01.01.2021.
Týmto sa rušíNáľodný pohotovostný plĺĺnpre prípad podozrenia a výskytu niektorých
tľansmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pľe rok 2020
z decembra 2019.

sEKcIA 14 PRÍLoHY
1) Národné centľum pre tlmenie

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

choľôb zvierat
Skupina odborníkov pre TSE
Mapa zĺázorÍrujilcaízemie, ktoľépokrývajú ľegionálne centrá pľe tlmenie chorôb
Zoznam formuláľov avzory tlačíva písomnostipouživaýchregionálnymi centľami
operačný manuálpre TSE
Regionálne centrápre tlmenie choľôb
Vybavenie regionálnych centier pre tlmenie choľôb
Vybavenie veterináľneho inšpektora vykonávajúceho šetrenie v hospodaľstve
s prípadom TSE.

I4

Pľílohač. 1
Náľodné centľum pre tlmenie chorôb zvierat
Jeho zľiadenie naľiad'uje hlavný veteľinárny lekáľ ŠvpSSR iba v prípade potvrdenia TSE a
na zálklade jej záv únosti a ľozsahu.
Štátna veteľináľna a potľavinová spľáva SR

Botanická 17
84312 Bratislava

Tel. : +4212 602 57 2I2,fax : +4212 602 57 242
E-mail : bires@svssr.sk, cvo.SVFA@svps.sk
Vedúci centra: prof. MVDr. Jozef Bíľeš,DrSc.
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Pľílohač.2
Skupina odborníkov pľe TSE:
MVDr. Dominika Boďová - Šwssn
MVDľ. ZuzaĺaBajsová - Švpssn
MVDr. Valerián Kvokačka - RVPS Prešov
MVDr. Milan Cikľai _ RVPS Banská Bystrica
MVDľ. Maľtin Mikuláš _ RVPS Liptovský Mikuláš
MVDr. Silvia Horváthová _ RVPS Košice - okolie
MVDľ. Maľtin Mojžiš- ŠvpuDolný Kubín
Ing' Daniela Korýĺáľová _ NRL pre TSE

1,6

Príloha č.3

Mapa znánorňujúca územie, ktoľépokľývajúľegionálne centľá pre TSE

Bľatislava
2
Senec
J
Dunajská Streda
4 Galanta
5
Trnava
6
Senica
7
Komáľno
8
Nové Zámky
9
Levice
10 Nitra
11 Topoľčany
I2 Šaľa
13 Nové Mesto nad Váhom
1

14
15
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22
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Trenčín
Púchov
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31

Lučenec
Rimavská Sobota
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Maľtin
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32
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Dolný Kubín
Rožňava
Spišská Nová Ves
Košice _ mesto
Košice _ okolie
Trebišov
Michalovce
Popľad
Stará Ľubovňa
Pľešov
Vľanov nad Topľou
Bardejov
Svidník

27
28
29
30

Humenné

ztt

36r

r

Í9r
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Pľílohač.4
Zoznam foľmuláľov a vzoľov tlačíva písomností používanýchľegionálnymi centľami
Názov foľmuláľa a písomností
a) Epizootologické šetrenie pľi podozrení na BSE
b) Pľedbežnéopatľenia pri podozrení BSE
c) Epizootologické šetľenie po potvrdení BSE
d) opatrenia po potvľdeníBsE
e) Potvrdenie o klinicke'i pľehliadke zvieraťa - podozľenie na BSE
záznam o usmľtenízvierut
eľadikácii BSE
pľiebežĺe1
azáverečnej dezinfekcii
s) radný záznam o
h) Zrušenie nariadených opatrení pľi BSE po splnení
i) Zénerečná spľáva o pľiebehu a eľadikácii BSE
j) Epizootoloeické šetrenie pľi výskyte scľapie
k) Predbežné opatrenia pri podozrení na scľapie
l) opatľenia po potvrdení klasickei formy scľapie
m) Potvrdenie o klinickei pľehliadke zvieraťa - podozľenie na TSE
n) opatľenia na genotypizércilv chove s klasickou scrapie
o) opatrenia na zabitie zvierut po genotypizäcii v chove s klasickou scľapie
p) opatrenia po potvľdeníatypickei formy scrapie
ľ) Uradný zánnmo usmľtení zvierutpri eľadikácii TSE
s) UradnÝ záznamo
a
dezinfekcii
t) Zrušenie nariadených opatľení pri scľapie po splnení
u) Záverečná správa o priebehu a eradikácii TSE
v) Ziadanka na veterinárne laboľatóľne wšetrenie TSE
Dokumenty sú uveľejnené na www.svssr.sk

>

poľtál

>

pľípisy 260
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>>

Pohotovostný plán
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Pľíloha č. 5
operačný manuál pre TSE

1.

Svstém hlásenia choľobv

Na základe $ 37 ods. 2 písm. a) bod I. zákona č. 3912007 Z. z. je vlastník, držiteľzvierat

povinný bezodkladne hlásiť oľgánu veteľináľnej správy každépodozľenie na chorobu uvedenú
v $ 17 a choroby uvedené v prílohe č. 4, úhyn zvieruťa s podozrením na tieto choroby
a umožniť jeho vyšetrenie.
Na základe $ 37 ods. 2. písm. a) bod 3 zákona č,. 3912007 Z. z. je vlastník, držiteľzvierat
povinný zabezpečiťprevenciu" kontrolu a eradikáciu choľôb zvierat podľa $ 46 a preukázať
výsledky vyšetľenípríslušnémuorgánu veteľiniĺľnejsprávy.

V

pľípade porušenia pľávnych predpisov sa vlastník, držiteľdopustí podľa zákona

č.3912007 Z. z. podľa $ 48 priestupku a $ 50 spľávneho deliktu.
Podľa $ 18 ods. 1 písm. a) zákona3912007 Z. z.hlavný veteľinárny lekáľ hlási do 24hodiĺ
priamo EK, oIE a členskýn štátom každý indexový (primáľny) prípad BSE a podľa $ 18 ods.
2hlási v pľvom pracovnom dnikaždého týždia (sekundáľne) prípady BSEraEK a všetkým
členským štátom.
V zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 999l200L, kaŽdý členský štát prostredníctvom
Stáleho veterinĺíľnehovýboru informuje EK a ostatné členskéštáty o výskýe TSE inej než
BSE.
2.

2.1

Epizootologické šetrenie

Postup šetľenia
Uradný veterinámy lekár _ veterinárny inšpektor (ďalej len ,,veterinámy inšpektor")
príslušnejRVPS:
a) nariadi chovateľovi/držiteľovi zvieratvykonať súpis všetkých prežúvavcovv hospodárstve
podľa ich individuálnych identifikačných čísiel
b) vykoná epizootologické šetľenie pľípadu TSE
c) vykoná podrobné klinické vyšetrenie všetkých pľežúvavcovv hospodárstve
d) pri výkone šetľenia v hospodárstve s podozrením na TSE, musí mať so sebou vybavenie
podľa opeľačnéhomanuálu pre TSE (pľíloha č. 8).
e) nariadi aby mlieko a mliečne vyrobky, ak sú určenéna kŕmenie prežúvavcoma pochádzajil
z oviec akôz z hospodáľstva s podozrivým zvieraťom, sa môžu použivať od dátumu, keď
sa predpokladá prítomnosť TSE, až ďo sprístupnenia výsledkov potvrdzujúcich vyšetľení,
iba v ľámci tohto hospodárstva.
Ak je na hospodárstve podozľenie na TSE u HD, oviec alebo kôz pre všetky ostatné HD, ovce
a kozy z daného hospodárstva plati úradnéobmedzenie poh}ĺbu až dovtedy, kj/m nebudú
k dispozícii výsledky konÍirmačnýcha diskľiminačných vyšetrení.

V

čase, keď sa vyšetrovanie začne a v prípade, že klinicképnznaky svedčia na TSE, musí bý
okamžite infoľmovaná príslušná RVPS a národné centrum, aby sa mohli urobiť prípravy
pľe zvládnutie ochoľenia.
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2.2

Naľiadenie opatľenípľe pľemiestňovanie zvierat

Po príchode do hospodáľstva musí veterinárny inšpektor vlastníkovi alebo dľžiteľovizvieľat
nariadiť opatrenia podľa $ 14 ods. 2 zákonač.3912007 Z. z.:
- všetky pľežúvavcev hospodáľstve musia byť umiestnené vo svojich pľiestoroch, prípadne
premiestnené na miesto, kde môžu bý izolované,

-

Žiadne pľežúvavcenesmú vstupiť na hospodárstvo alebo opustiť hospodáľstvo'

nakladanie s krmivom v prípade klasickej scľapie _ obmedziť použitie mlieka a mliečnych
výľobkov na kŕmenie na pľíslušnomhospodaľstve.

Vlastnílďdržiteľzvierat musí bý usmeľnený, že aj po výkone epizootologického šetrenia, je
naďalej povinný viesť evidenciu všetkých preŽúvavcov podľa kategórií a ušných čísiel
v hospodárstve. okamžita iradnä kontrola sa týka iba hospodárstva, v ktorom je vyslovené
podozrenia na TSE.

Ak existuje

oťrciálne podozľenie na TSE u HD, oviec a kôz na hospodárstve, na všetok
ostatlrý HD, ovce akozy z tohto hospodárstva sa vzťahtýe úradnéobmedzenie
pľemiestňovania až do ziskania výsledkov konťtrmačných (potvrdzujúcich) vyšetľení.
Ak sa preukáže, Že je pravdepodobné, Že hospodárstvo, kde sa zviera nachádzalo v čase
podozrenia na TSE, nie je hospodárstvom, kde by sa zviera mohlo ĺakaziť TSE, príslušná
RVPS môže rozhodnúťo tom, že ilradné obmedzenie premiestňovania sa bude vzťahovaťlen
na zviera podozľivé z TSE.

Pokiaľ veteľináľny inšpektor príslušnej RVPS rozhodne, že možnosť ochoľenia z TSE nemôŽe
bý vylúčená, je zviera (pokiaľ je ešte nažive) usmrtené a jeho mozog a všetky ostatné
tkanivá, ktoľéurčíveterinárny inšpektoľ, sú odobľaté a odoslané do NRL TsE k vyšetreniu
v súlade s vyšetrovacími metódami stanovenými v čl. 20 a v prílohe X kapitola C nariadenia
(ES) č. 9991200I.
Všetky časti tela podozľivého zvieraťa sa musia uchovať pod úľadnoukontrolou, kým sa
nepotvrdí negatívna ďiagnóza alebo sa musí zlikvidovať v súlade s nariadením (ES)
č.106912009.
Vyššie uvedené opatľenia zostanú v platnosti, kým sa úradne nevylúčiTSE
Hospodárstvo, v ktorom je podozrenie na TSE, musí byť uzavľetéa strážené,čo zabezpeči
vlastník/držiteľzvierat, aby sa zabránilo možnému presunu' prípadne odcudzeniu zvierat,
ktoré sú v hospodárstve' Toto opatľenie trvá až do ďalšieho písomnéhoopatľenia príslušnej

RVPS.

2.3

Epizootologickéšetľenie

Epizootologické šetľenie by malo byť vykonané za účelomzistenia:
obdobia, počas ktorého sa mohlo ochorenie TSE vyskýovať v hospodárstve,
možnéhopôvodu TSE v hospodárstve a identifikovania iných hospodáľstiev so zvieratami,
ktoré sa mohli nakaziť alebo kontaminovať zrcvnakého zdroja, pľedovšetkým krmiva
potomstva infikovaného zvieruťa ajeho prípadného pľemiestnenia namiesto terajšieho
výskytu a zistenia dátum tohto pľemiestnenia
stanovenia kohorty u HD v zmysle naľiadenia (ES) č. 99912004, ,,kohorta" zĺamenä
skupinu hovädzieho dobytka, ktorej súčasťousú:

-
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a) zvieratá naľodené v tom istom stáde ako postihnutý jedinec HD a v pľiebehu
12 mesiacov pľedchádzajicich narodeniu postihnutého jedinca HD alebo nasledujúcich
po jeho naľodení a

b) zvieratá, ktoľévpľiebehu akéhokoľvek obdobia počas pľvéhoroku svojho života boli
chované spolu s postihnutým jedincom HD v priebehu prvého roku jeho života
za účelomzistenia pľemiestnenia zvierat z príslušnéhohospodárstva, ak sú zahmlté
do kohorty.

2.4

Klinickévyšetľenie

v hospodárstve si úradný veterinárny lekár oblečie
ochľanný odev a obuv a zabezpeči osobnú dezinfekciu. ochrana pľi práci je zabezpečená tak,
ako je stanovená pre bitunky _ spracovateľské závody.
Pred klinickým vyšetrenímzvierat

Veterinámy inšpektor pred vyšetľenímmusí porovnať zoznamy jednotlivých druhov
a kategórií zvierat v hospodáľstve podľa ich identifikačných čísielz CEHZ s fyzickým

(skutočným) stavom zvierut v hospodárstve:
- hovädzi dobýok: býky, kravy, výkrmový dobytok, mladý chovný dobytok, vysokoteľné
jalovice, teľatá,
- ovce: bahnice, baraĺy,jarky, jahničky, baránky, jahttatá,
- kozy: capy, kozy, kozľatá.

Je potrebné urobiť podľobnéklinické vyšetľenie všetkých zvierat podozrivých z ochorenia
TSE, ako aj iných pľíznakovochorenia, nervové poruchy, alebo progresívne zhoľšovania
celkového staw spojené s narušením centľálneho nervového systému.
Pasúce sa zvieratá by mali bý podl'a možností vyšetľenéna mieste, kde sa zvyč,ajne
zdržiavají.
na

2.s

odber vzoľiek

odber vzoriek určených na vyšetľenieprítomnosti TSE musí bŕ vykonaný podľa
posledného, aktuálneho vydania Manuálu štandardov na diagnostické testy a uakcíny
Medzináľodného uľadu pre nákazy (oIE). Vzorky musia bý ozĺačeĺé
tak, aby identifikovali
pľíslušnézviera. odbeľ vzoľiek zabezpeči veterináľny inšpektoľRVPS alebo pľacovník NRL
TSE.
Na vyšetľenie TSE sa zasiela:
a) celá hlava z uhynutého zvierďa (s kožou a ušnými známkami) pri podozľenína TSE,
oddelenie hlavy v hlavovom uJbe z uhynutého zvieraťa musí bý' vykonané tak, aby došlo čo
k najmenšiemu množstvu odľezkov mäsa a ďalších tkanív zvieruťa a aby bolo zabľánbné výtoku
telových tekutín do vonkajšieho prostľedia.

Šetľnéoddelenie hlavy zvieratá je možnéspľaviťtak, aby sa dala vzoľka na vyšetrenie zvieraťa
odobrať cez foľamen magnum bez porušenia vel'kých kľčnýchvén, aľtérií,pažerétkaa tľachei
a minimálnej kontaminácie prostredia krvou a obsahom tráviaceho tľaktu, spôsoĹom vedenia ľezu
v dorzálnej časti hlavy medzi hlavu a prÚm kľčnýmstavcom (atlas) _ pľičomoddeľovací ľez
najlepšie mäsiaľskym nožom sa vedie po tľacheu, veľkékľčnécievy a pďžerŕk, hlava sa zaIomi
smeľom ventrálnym čo najviac avzorka sa dá pohodlne odobrať.

b) často mozgového kmeňa s neporušenou oblasťou
miechyu HD

oBEX

spolu s časťoupľedíženej
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c) časťmozgového kmeňa s neporušenou oblasťou
miechy a malého mozgu (mozoček) u oviec akôz.

oBEX

spolu s časťoupredĺženej

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

-

-

oddelenú hlavu umiestnime v obľátenej polohe (temennou kosťou smeľom dolu)
manuálne uvolhíme časťmiechy, ktoľá vyčnieva z obnaženého tylového otvoru od mozgovej
pleny a odstľánime pľípadnékrvĺénazetiny
vsunieme špeciálnu odberovú lyžičkudo priestoru medzi miechou a pevnou plenou v uhle asi
45 " a zasunieme 7-8 cm smeľom dolu a súčasnedopredu
ľotáciou lyžičkyuvolhíme postľannévetvy nervových zväzkov
naľovnaním lyžičkydo vodorovnej polohy a pohybom mieľne vpred oddelíme potľebnúčasť
mozgového kmeňa (obrázok I,2) a vyberieme vytiahnutím lyžičky
odobrďý materiál vložímedo prepravnej vzoľkovnice s uzáveľom, ktoľé poslqrtuje NRL

Zvo(eĺ
Vzorkv mozgového fkaniva mllsia hvť vvhľaté.tak sknľn nn sľnľfi qkn ie tn rnnžn6
pľe TSE

AB
obrázok

c

1.
a)

Mozgový lvneň po odstránení mozočku z
a) doľzólneho a b) laterálneho pohľadu.
odporúčaná úľoveňľezov :
A-A: úľoveňobex,
B-B : úľoveňpedunculus cerebellaris caudalis,
C-C: stľedný mozoq - úľoveňcolliculus ľostralis

b)

:

A
(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terľestrial Animals, oIE, 20I 8)

B

c

obrá.zok2.
Mozgovti hemisJéra HD z laterálnej
strany:
] - medulla oblongata na úrovni obexu,
2 - ceľebellum,
3 - pons na úľovnimozočku,
4 - stredný mozog na úroveni colliculus
ľostralis,
5 - tyloýý lalok,
6 - diencefalon na talanickej úľovni,
7 - frontálny lalok.

F

t"'

(web: Gross and histopathological pitfalls found in the examination of 3,338 cattle bratts
submitted to the BSE suľveillance pľogram in Brazil (scielo.br), 2018)

?2

2.6

Odosielanie mateľiálu a prepľava vzoľiek

Prepravu vzoriek určených do NRL pľe TSE na laboľatórne vyšetreĺie zabezpečípríslušná
RVPS alebo NRL pre TSE.
Vzorky na laboratóľne vyšetľenie sa odosielajú bezprostredne po ukončeníodberu
od určených zvierat.

V prípade zasielania celej hlavy na vyšetľenie sa hlava vložído nepriepustného obalu
a označi identiťrkačným číslozvierať a.

odobraté vzorky predĺženejmiechy sa vložia do prepravnej vzorkovnice s uzáveľom
(označenej číslomzvieraťa) a do tľansportného teľmoboxu s chladiacou vložkou uľčenéhoiba
pľe pľepravu mozgového tkaniva určenéhona vyšetrenie TSE.

KeľŽdil vzorku odoslanú do laboratória musí spreváĺdzať riadne vyplnená žiadaĺtka
na veterinárne laboratórne vyšetrenie TSE (príloha 4). Za irylú a čitatelhévyplnenie
žiadarky zodpoved á o dosielaj ú ci veteľin áľny inšp ektor p ľíslušnej RVPS.
V prípade podozrivých zvieľat je potrebné vyplniť samostatnú žiadanku ĺa každt vzorku
(každéjedno zviera) suvedením, že sajedná ozviera podozrivé zTSE. Identifikácia HD,
oviec a kôz (v zmysle evidencie v CEHZ) musí spĺňaťpožiadavku dôsledného vystopovania
veku, plemena a regiónu pôvodu zvieraťa. V pľípade podozrenia na TSE posfup konzultovať
s NRL pre TSE.
Národné refeľenčnélaboratórium pľe TSE v SR:
Pod Dráhami 918
960 86 Zvolen
Telefóďfax +42I 45 5320803-4 _ ústľedila,+42I 45 5332486
Mail : labtse@svuzv. sk, korytaľova@svuzv. sk a svuzv@swzv. sk.

NRL pľe TSE je spôsobilé vykonávať diagnostiku TSE u vnímavých zvierat (HD, oviec,kôz,
faľmových zvierat a voľne žijúcichzvieratáĺch) zo vzoiek nervového a lymfatického tkaniva

pomocou skľíningových imunochemických a konfiľmačnýchmetód podľa rozsahu akľeditácie
uvedeného v prílohe ,,osvedčenia o akreditácii č. 5-166" s platnosťou do 5.1 I.2025, v zmysle
prílohy X naľiadenia (ES) č. 9991200I a nariadenia (EU) č. 62512017 .

2.7

Hlásenie náľodnému centru

Po ukončení predbežnéhovyšetrovania a odobľatí úradných vzoľiek, veterinárny inšpektor
vyplní predbežné hlásenie azašle ho emailom a nahlási telefonicky náľodnému centru
na ŠVpsSR (email: jozef.bires@svps.sk a dominika.bodova@svps.sk).

2.8 činnost'v období do doľučenialaboľatórnych

výsledkov

Vlastnílďdľžiteľ,musí byť infoľmovaný o tom, že pokiaľ budú známe výsledky testov, môže
SVL navštevovať hospodárstvo a ošetriťv ňom choré zvieratá.
opatrenia uvedené vyššie(bod 2.1, 2.2) zostaniv platnosti, kým sa úradne nevylúčiTSE.
Hospodárstvo, vktorom je podozľenie na TSE, musí bý uzavreté astrážeĺé,čo zabezpeči
vlastnílďdržiteľ, aby sa zabrán1|o možnémupresunu' pľípadne odcudzeniu zvierat, ktoľésú
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v hospodáľstve. Toto opatrenie twá až do naľiadenia ďalšieho písomného opatrenia príslušnej

RVPS.

2.9

Výsledky laboľatórneho vyšetľenia

2.9.1 Negatívny výsledok

Ak

sú laboratórne výsledky konfirmačných testov negatívne, opatrenia nariadené RVPS môžu

byť okamžite písomne zrušené'

2.9.2 P otvľdenie pozitívneho výsledku

Ak výsledky vyšetrenia,konťrrmačnými testami potvrdia výskyt BSE alebo scrapie, posfupuje
sa ďalej podľa uvedeného v bode 3. opeľačnéhomanuálu pre TSE.

RVPS

z."iadi regionálne centrum a informuje

odborníkov.

3.

Potvrdenie oľípaduTSE

3.1

Hlásenie pľípaduTSE

ŠvpsSR, ktoľá aktivuje podľa potreby skupinu

EK

Každý členský štát EU pľavidelne informuje

prípadoch TSE.

a ostatné členskéštáty

EU o pozitívnych

Regionálne centľum pľipľavípre náľodné centrum podklady pre hlásenie, ktoré musia
obsahovať minimálne nasledovné podrobnosti
o dátum vzniku podozľenia na TSE
o dátum potvrdenia prípadu TSE
o laboratórne metódy a protokoly použitépre potvrdenie choľoby
o hospodárstvo, v ktorom je úradne potvrdené TSE (názov, CEHZ, adresa, súradnice)
:

o
o

počet preŽúvavcov každéhodruhu a kategórie v danom hospodárstve
počet potvrdených prípadov TSE.

Do 24 hodín od potvrdenia prípadu TSE (okrem atypickej foľmy scrapie) bude podané

hlásenie oIE.

Pľíslušnénárodné a regionálne veterináľne organizércie budú takisto upovedomené
o skutočnosti, že TSE bola úradne potvrdená. Podľa potľeby budú urobené vyhlásenia

pre média.

3.2

Regionálne centľum

Ak je úradne potvrdený pľípadTSE, regionálne centľum začne pracovať v čo najýchlejšom
čase a najúčinnejším
spôsobom.

V regionálnom centľe bude

k

dispozícii mapa izemia

s

vyznačením hospodárstiev

so zvieľatami, ktoré spadajú do kohoľty a označenim počtu kusov zvierat.
Veterináľny inšpektor, zodpovedný za chod ľegionálneho centra, oboznámi zamestnancov
regionálneho centra s dosiahnutými výsledkami a s prípadnými problémami.
Veterináľny inšpektor zodpovedný za chod' regionálneho centra, každý deň pošle písomné
hlásenie do národného centra s dosiahnutými výsledkami pri eradikácii BSE.
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3.3

1.

Opatľenia nasledujúce po potvrdení pľípaduTSE

Pokiaľ je výský TSE uľadne potvrdený,naťraďia sa bezodkladne nasledujúce opatrenia
a) všetky časti tela zvieraťa sa zlikvidujú v súlade s nariadením (ES) č. 106912009
s výnimkou mateľiálu uchovávaného pľe potreby záznamov v súlade s prílohou III
kapitola B nariadenia (ES) č.9991200I, ak ešte nebolo zviera zlikvidované
b) v prípade HD sa vykoná šetrenie v súlade s prílohou VII kapitola B ods. 1 písm. a)
nariadenia (Es) č. 9991200I na uľčenievšetkých rizikových zvieľat a uľčiasa
zvieratá v kohorte a ak sa jedená o kľavu potomstvo narodené v období dvoch rokov
pred klinickýmzačiatkom ochorenia alebo po ňom.
c) u oviec (kôz) sa vykoná šetrenie na uľčenie všetkých rizikových zvierat v súlade
s prílohou VII kapitola B ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 9991200I rodičia, pokiaľ
je možnéich identiÍikovaťa v prípade samíc všetky embryá, vajíčkaa posledné
potomstvo zvieraťa, u ktorého bola potvrdenánákaza.

2.

Až do zavedenia opatrení uvedených v odseku 1 písm. b) a c) je hospodárstvo, v ktoľom
sa zviera nachádzalo v dobe, keď bol výský TSE potvrdený, umiestnené pod úľadnú
kontrolu a celkové premiestňovanie zvierut vnímavých k TSE a produktov živočíšneho
pôvodu získaných ztýchto zvierat zhospodárstva alebo na hospodárstvo podlieha
povoleniu pľíslušnéhoľegionálneho centra, so zreteľom na zaistenie okamžitého
spätného vyhľadania a identifikácie príslušných zvierat a pľoduktov živočíšneho
pôvodu.

3.

Majitelia sí za stratu zvierut alebo zlikvidovaných produktov živočíšneho
pôvodu
v súlade s č1. 12 ods. 1 písm. a) a c) ods. 2 nariadenia (ES) č. 9991200I na zátklade
písomnej žiadosti (podanej na ministerstvo) majiteľa zvierut odškodnení po splnení a
zrušení nariadených opatrení.

4.

Vlastník alebo dľžiteľzvierat v zmysle $ 37 zákona č.39l20O7 Z. z. musí spolupracovať
s oľgĺĺnomveterinárnej správy a musí poskytnúť orgánom veterinárnej spľávy potrebnú
osobnú alebo vecnú pomoc a vhodné mateľiálne a technické podmienky pre výkonanie
veterinĺíľnychčinností.

3.4

Rozšíľenieobmedzení na pľemiestňovanie zvierat

Ak má veterinárny inšpektoľ dôkaz, že hospodárstvo, kde sa postihnuté zviera nachádzalo

v dobe, keď bol výský TSE potvrdený, pľavdepodobne nie je hospodárstvom, kde bolo zviera
vystavené TSE, môže príslušný úrad ľozhodnúť,že aj iné hospodárstva alebo len
hospodaľstvo, kde bolo zviera vystavené TSE, sr/je umiestnené pod uradnú kontrolu.

3.5

ocenenie vnímavých nĺieratv hospodárstvach

s

potvľdeným pľípadom BSE

Vlastníkovi alebo dľžiteľovihospodĺĺľstvasú naľiadené opatrenia podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
zákonač.3912007 Z. z.,v ktoľých sa mu nariadi:
a) vykonať súpis zvierat a zistenie váhy zvierat s ich identifikačnými číslami
na hospodárstve, ktoľébudú usmľtené
b) usmľtenie a odstránenie zvierat uvedených v odstavci 3.3 bod

l písm. a) až c).
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4.

Eradikácia BSE u HD

V prípade zistenia pozitívneho pľípaduna farme veteľinámy inšpektor RVPS vykoná
na príslušnomhospodáľstve

:

1. Šetrenie" ĺa zák|ade ktorého sa rozhodne, ktoré zvieratá budú zaradené do kohorty a
následne bezpečne utratené v súlade s ustanovením v ods. 6 a následne neškodne
zlikvidované/odstránené v schválenom spracovateľskom závode v zmysle nariadenia (ES)
č.106912009 pľi eradikácii BSE.
2. Dohľadanie zdrojov kľmívalebo iného zdroja. ktoré mohlo bť zdľojom infikovania
zvierut
o toto šetrenia sa uskutočnívo všetkých stádach, kde bolo pozitívne zvieta
chované/drŽané,hlavne za obdobie prvého ľoku života tohto pozitívneho zvieraťa,
o jedná sa o kľmivá, ktorých súčasťouje bielkovina živočíšnehopôvodu _ mliečne kŕmne
zmesi, doplnkové kŕmne zmesi (ďalej leÍ,,DKZ"). Jedná sa o miešarne kŕmnych zmesi,
ktoré majú povolenie na zapracovanie živočíšnych
bielkovín (napľ. rybia múčka,kľvné
produkty, živočíšne
tuky, želatína,dikalcium fosfát, ...) obchodné a distribučnésklady,
pľípľavovnekrmív a sklady u chovateľa.
2. Deťrnuje sa kohorta ako je uvedené v bode 2.3 tohto manuálu (príloha I naľiadenia (ES)
č,.999l200I).
Do potravinovej kohoľty patia zvieratä, ktoré v priebehu pľvéhoroka života pozitívneho
zvieraťa boli kŕmené rovnakým kľmivom ako pozitívne zviera. Rovnakým krmivom sa myslí
iba také krmivo, ktoré obsahuje živočíšnu
bielkovinu. Zatakéto kľmivo možno považovať:
o kľmivo, v ktorom na zálklade šetrenia pravdepodobne bola použitil spľacovaná živočíšna
bielkovina,rybiamúčka, živočíšnytuk alebo kľvnéprodukty, že|atina, dikalcium fostát
o mliečna náhľada, ktorá bola tukovaná živočíšnymtukom (mliečna nélhĺada,bezpoužitia
živočíšnychtukov, je z hl'adiska možnéhozdroja nakazenia BSE bezpľedmetná,
nakoľko mlieko jevo vzťahu k BSE neľizikovou potravinou a tým aj krmivom).

V zmysle kapitoly B prílohy VII nariadenia (ES) č. 99912001, pokiaľ bola BSE poťvľdená
u samice, musí sa určiťjej potomstvo narodené v období dvoch rokov pred alebo
po klinickom začiatku ochorenia na základe epizootolo gického šetrenia.

5.

Eľadikácia scrapie

V SR
a

sa po potvrdení TSE a pri eľadikácii choroby postupuje presne podľa Prílohy VII, III
X naľiadenia (ES) č.9991200I, ktoľésa priamo uplatňuje v SR.

5.1

opatrenia na faľme po potvľdení pľípaduTSE u oviec a kôz

5.1.1 Šetrenie

V prípade potvrdenia pozitívneho prípadu scrapie (klasickej alebo atypickej formy) musí
príslušná RVPS na hospodárstve posledného výskytu zvieraťa (ovcalkoza) vykonať
epizootologické šetľenie.
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Šetreníminšpektoľ RVPS určí,,infikované hospodárstvo" a identifikuje:

a) všetky preŽúvavce okrem oviec a kôz v hospodáľstve zvieraťa, u ktorého bola nákaza
TSE potvrdená (ďalej Ieĺ ,,pozitivne zviera")
b) rodičov pozitívneho zvieraťa a pokiaľ je to možné,v prípade samice všetky embryá,
vajíčkaa posledné potomstvo pozitívneho zvieraťa

c) všetky ďalšie ovce a kozy
uvedené v písmene b)

ĺa hospodárstve pozitívneho zvieraťa okrem

tých, ktoré sú

TSE a určenie ďalších hospodárstiev, v ktoľých sí zvieratá,
embryá a vajíčka,ktoré mohli bŕ infikované nositeľom TSE alebo zvierutá boli
vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju kontaminácie ako pozitívne zviera

d) možný pôvod choroby

e) pohyb potenciálne kontaminovaných kľmív, iných mateľiálov (napríklad tľus, alebo
tľusom a výlučkami z infikovaných zvierat kontaminovaná podostielka) alebo
akýchkol'vek iných prostľiedkov prenosu' ktorými mohol bý pôvodca TSE prenesený
do príslušnéhohospodáľstva alebo z príslušnéhohospodárstva.

Ak

existuje dôkaz, že hospodárstvo, na ktorom sa zviera zdržiavalo v čase podozľenia

na TSE, pravdepodobne nie je hospodárstvom, v ktorom mohlo

bý

zviera vystavené chorobe

TSE, príslušnýorgán môže rozhodnúť,že pod úľadnúkontrolu budú na základe šetrenia a
hospodárstva) alebo len hospodárstvo, na ktorom došlo k vystaveniu.

(súvisiace

Ak bolo

šetrením zistené, že sa mlieko a mliečne výľobky z uvedeného chow používajú
RVPS určípovinné obmedzujúce postupy na nakladanie s mliekom a
mliečnymi výľobkami pochádzajilcimi od zvierutv hospodárstve v čase od dátumu potvrdenia
pľípadu TSE a dáfumom ukončenia opatľení, ktoré sa majú vykonať v hospodárstve
(naľiadené opatrenia na eradikáciu uľčenýchzvierat).
na kŕmenie zvierat,

5.l.2. Eradikácia

opatrenia na farme pľi potvrdení prípadu TSE u oviec akôz
Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 9991200I v platlrom zneni (ďalej len ,,Príloha VII") uľčuje
presné postupy po potvrdení choroby TSE v prípadoch keď je:
A. potvľdená TSE u oviec akôz anie je možĺévylúčiťBSE
B. potvrdená je klasická scľapie _ je možnévylúčiťBSE a atypickú scľapie
C. potvrdená atypická scrapie.

RVPS pri vykonávaní epizootologických šetľenía ďalších posfupov po potvrdení choľoby

TSE spolupracuje so skupinou odboľníkov pre TSE a podľa pokynov tohoto Pohotovostného
plánu.

A.

Postupy v pľípade,keď je potvľdená TSE u oviec a kôz ak nie ie možnéwlúčit'

BSE

Bezodkladné usmľtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat, embryí a vajíčokzistených

na zálklade šetrenia podľa bodu

5.

1 .

1

písm. b) a c) tohto Pohotovostného plánu a
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.
o
o

zvieratáusmľtené staršie ako 18 mesiacov musia b)ť testované na TSE podľa Prílohy
III kapitoly a časti II bode 5 nariadenia (ES) č. 99912001 v určenom pľedpísanom
počte vzoriek aĺazélklade výberu náhodnej vzorky a v súlade s tabuľkou,
určísa genotyp priónového proteínu u maximálne 50 ks'
mlieko a mliečne vyrobky pochádzajilce z oviec a kôz, ktoré sa majú zlikvidovať,
z obdobia medzi dáfumom potvrdenia a dátumom úplnej likvidácie zvierat musia byť
zlikvidované v súlade s čl. 12 naľiadenia (ES) č. 106912009.

Po usmľtení a úplnej likvidácii všetkých zvierut sa na hospodárstve uplatňujú požiadavky
a

postupy sprísneného,intenzívneho monitoringu:
1. testovanie zvierat staľšíchako 18 mesiacov na TSE (s výnimkou oviec s genotypom

ARR/ARR):
- ktoré boli v hospodáľstve chované v čase potvrdenia prípadu TSE

-

zabité na l'udsku spotrebu

a

ktoľéboli

ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodáľstve, ktoľévšak neboli usmrtené
v ľámci kampane na eľadikáciu ochorenia

2. obmedzujúcich opatrení týkajúcich sa umiestňovania zvierat, možností používania
len určitých plemenných baľanov azárodočných produktov oviec a premiestňovania
zvrcrat.

Podmienky a postupy sprísneného,intenzívneho monitoringu sa uplatňujú aj počas dvoch
nasledujúcich rokov od dátumu ukončenia všetkých nariadených opatrení po potvľdení
choroby TSE.
Podmienky spľísnenéhointenzívneho monitoľingu sa ÍLa hospodárstvo budú naďalej
uplatňovať:
a. do dňa dosiahnutia statusu ARR/ARR u všetkých oviec v hospodáľstve, ak sa
v hospodárstve nechovajižiadne kozy alebo
b.
dvoch rokov od dátumu ukončenia všetkých opatrení (naľiadených
RVPS na eradikáciu) ak sa v pľiebehu tohto dvojľočnéhoobdobia (okľem atypickej
scrapie) nezistí Žiadny prípad TSE.

c.

ak sa počas tohto

dvojročnéhoobdobia potvrdí prípad atypickej scrapie,
na hospodárstvo sa vzťahujú opatľenia intenzívneho, sprísnenéhomonitoringu
uľčenéhopo potvrdení atypickej scrapie uvedené v časti C. tohto Pohotovostného
p1ánu.

B

Postupy v prípade, keď je potvrdená klasická scľapie u oviec akôz (ie možnó
vylúčit'BSEa atypickú scrapie)

a mliečne výľobky pochádzajilce zo zvierat, ktoré sa majú zlikvidovať alebo zabiť
ktoľésa nachádzali v hospodárstve meďzi dátumom potvrdenia prípadu TSE a dátumom
ukončenia naľiadených opatrení, ktoré sa majú vykonať v hospodáľstve, alebo mlieko
a mliečne vyrobky, ktoré boli ziskané z infikovaných črieďstád sa do zrušenia všetkých
obmedzujúcich opatrení vrátaneobdobia intenzívneho, sprísnenéhomonitoringu nesmú
použiťna kŕmenie prežúvavcovokĺem kŕmenia pľežúvavcovv rámci tohto inÍikovaného

Mlieko
a

hospodáľstva.

Následne lvádzanie takéhoto mlieka
na trh sa obmedzuje len na územie SR.

a

mliečnych vyrobkov ako krmiva pľe nepreŽúvavce
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obchodný doklad priložený k zásielke NŽp určenéna kŕmenie) takéhoto mlieka a mliečnych
výtobkov NŽD a obal musia bý jasne označenéslovami ."nesmie sa použiťna kŕmenie
pľežúvavcov".

V hospodárstvach, kde sa chovajú prežúvavce. je používanie a skladovanie krmív s obsahom
takéhoto mlieka a mliečnych výrobkov zakázané.
Volhe uloženékrmivo obsahujúce takéto mlieko a mliečne výľobky je možnéprepravovať
dopravnými prostriedkami, ktoré súčasnenepľeprawjú kľmivo pľe pľežúvavce.

SR pri svojom rozhodovaní o postupoch v ľámci eradikácie TSE v prípadoch, kedy je možné
vylúčiťBSE uprednostňuje nahradiť usmľtenie a úplnúlikvidáciu identifikovaných zvierat
podľa bodu 5.1.1 písm. b) ac) tohto Pohotovostĺrého plánu ichzabitim na l'udsku spotľebu
pri splnení a dodržiavanipožiadaviek podl'a:
o Prílohy VII nariadenia (ES) č.9991200I
o Národného programu eradikácie niektorých TSE v SR pre daný ľok
o Metodického pokynu ŠvpsSR na výkon národného programu eradikácie niektoých
TSE v SR pľe daný ľok.

V prípade, keď je možnévylúčiťBSE a atypickú scrapie a teda sa jedná o klasická scľapie
poskytuje Príloha VII nariadenia (ES) č. 99912001 tieto možnosti postupov pľi eradikácii
choroby TSE:

B.1. usmľtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat

B.1.1

bezodkladné usmľtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat zistených
šetrenia podľa bodu 5.1.1 písm. b) a c) a

ĺa základe

-

zvieratá usmľtenéstaršie ako 18 mesiacov musia byť testované na TSE podľa
Prílohy III kapitoly a časti II bode 5 nariadenia (ES) č). 999l2OO1 v určenom
predpísanom počte vzoriek a na zátklade výberu náhodnej vzorky a v súlade
s tabuľkou.
určísa genotyp priónového proteínu u maximálne 50 ks.
Jahintám akozľatám mladšímako tľi mesiace je možnéudeliť výnimku z okamžitého
usmĺtenia a úplnej likvidácie, ak sa tieto zabijají na ľudsku spotrebu najneskôr vo veku troch
mesiacov.

-

Po usmrtení a úplnej likvidácii všetkých zvierat sa na hospodárstvo uplatňujú podmienky
a postupy sprísneného,intenzívneho

monitoľingu:

1. testovanie zvierat staľšíchako 18 mesiacov na TSE (s výnimkou oviec s genotypom

ARR/ARR):
- ktoré boli v hospodáľstve chované v čase potvrdenia prípadu TSE

-

zabité na l'udskri spotrebu

a

ktoré boli

ktoľéuhynuli alebo boli usmľtenév hospodaľstve, ktoré však neboli usmľtené
v ľámci kampane na eradikáciu ochoľenia
2. obmedzujúcich opatrení týkajúcich sa umiestňovania zvierat, možností použivania
len určitých plemenných baranov azárodočných produktov oviec a premiestňovania
zvierat
- umiestňovanie zvieratdo tohto hospodáľstv a na zitk]'ade genotypu
_ podmienky pľe používaniena základe genotypu vybľanej skupiny plemenných
baranov a zárodočných produktov oviec
_ podmienkypremiestňovania zvierat.
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Podmienky a postupy spľísneného,intenzívneho monitoringu sa uplatňujú aj počas
nasledujúcich dvoch rokov od dátumu ukončenia všetkých nariadených opatrení

po potvľdení choroby TSE.

8.1.2

nahľadenie bezodkladnóho usmľtenia a úplnej likvidácie všetkých zvierat zistených
na základe šetrenia ich zabitim na l'udskú spotľebu pľi splnení fýchto podmienok:
zvieratá sa môžu zabiť na l'udsku spotrebu len v pľevádzkaňach
pre
zabijanie domácich kopýníkov (ďalej len ,,bitunok") na územíSR a
všetky tieto zvieratá (zabité na l'udsku spotľebu) staľšie ako 18 mesiacov musia
bý testované na TSE.

-

schvá

-

Všetky zvieratá staršie ako 18 mesiacov ktoľéuhynuli alebo boli utratenó
opatrení musia bvt'testované na TSE.

v

nariadených

Po zabiti

všetkých uľčenýchzvierat na l'udskú spotrebu sa na hospodáľstvo uplatňujú
podmienky a postupy sprísneného,intenzívneho monitoľingu:
1. testovanie zvierat starších ako 18 mesiacov na TSE (s výnimkou oviec s genotypom
ARR/ARR):
- ktoľéboli v hospodárstve chované v čase potvrdenia prípadu TSE a ktoré boli

-

zabité na l'udskú spotľebu,

ktoré uhynuli alebo boli usmrtené v hospodáľstve, ktoľévšak neboli usmrtené
v rámci kampane na eradikáciu ochorenia
2. obmedzujúcich opatrení týkajúcich sa umiestňovania zvierat, možností používania
len uľčitýchplemenných baranov a zárodočných produktov oviec a podmienok
premi estňovani a zv ier at;

-

_

umiestňovanie zvierat do tohto hospodáľstvaĺazáklade genotypu,
podmienky pľe používaniena zéklade genotypu vybľanej skupiny plemenných
baranov a zárodočných produktov oviec.

Podmienky a postupy sprísneného, intenzívneho monitoringu sa uplatňujú počas ďalších
dvoch ľokov od dátumu ukončenia všetkých nariadených opatrení po potvrdení choľoby TSE.

Podmienky sprísneného intenzívneho monitoľingu sa

na

hospodárstvo budú naďalej

uplatňovať:
a. do dňa dosiahnutia statusu ARR/ARR u všetkých oviec v hospodárstve, ak sa
v hospodárstve nechovajúŽiadne kozy alebo
b. počas obdobia dvoch ľokov od dátumu ukončenia všetkých opatrení (nariadených
RVPS na eradikáciu) ak sa v priebehu tohto dvojročnéhoobdobia (okľem atypickej
scrapie) nezistí žiadny pľípad TSE.

c.

ak sa počas tohto

dvojľočnéhoobdobia potvrdí prípad atypickd

,

na hospodárstvo sa vzťaful}ú opatrenia intenzívneho, sprísnenéhomonitoringu určeného
po potvrdení atypickej scrapie uvedené v časti C. tohto Pohotovostného plánu.

B.2. usmľtenie a úplná likvidácia
8.2.1

len vnímavých zvieľat

U všetkých oviec prítomných v hospodárstve sa vykoná genotypizácia priónového

proteínu, po ktoľej nasleduje okamžitéusmrtenie a úplná likvidácia všetkých zvierat,
embryí a vajíčokzistených nazák|ade šetrenia s výnimkou:
plemeĺrných baranov s genotypom ARR/ARR

-
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-

oviec' nositeliek aspoň jednej alely ARR, ktoré sú určenévýlučne ĺa zabitie

na I'udsku spotrebu

plemenných bahníc, nositeliek aspoň jednej alely ARR ažiadnej alely VRQ
a pokiaľ sú v čase šetrenia plemenné bahnice gravidné, následne vrhnutých
jahniat, ak ich genotyp spĺňa požiadavky určenéplemenným bahniciam (v tójto
zarážke).

V prípade jahniat akozliat mladších ako tľi mesiace, ak sa zabijaj,h na l'udsku spotľebu

najneskôr vo veku tri mesiace, sa genotypizércianevykonáva.

Zvieratá staršie ako 18 mesiacov usmrtené na účelylikvidácie (na zákIade výsledkov
genotypizálcie) sa musia testovať na TSE ĺa základe výberu náhodnej vzorky v súlade
s tabul'kou v Prílohe III kapitole a časti II bode 5 naľiadenia (ES) č.9991200I.

B,2.2

nahradenie usmľtenia a úplnej likvidácie všetkých zvierat zistených na základe

-

zvieratá sa zabijtl na l'udskú spotrebu na územíSR
všetky zvieratá staršie ako 18 mesiacov zabité na l'udsku spotľebu musia
testované na TSE.

odloženie genotypizácie

bý

usmrtenie a úplnúlikvidáciu (bodu B.2.I) alebo zabitie
na l'udsku spotrebu (bodu B. 2.2) zvierat zistených na základe šetľenia s výnimkou najviac
o tľi mesiace v pľípadoch,keď sa kľátko pred, začiatkom obdobia bahnenia potvľdí indexový
prípad, ak sú bahnice, kozy aich novorodené mláďatá počas celého obdobia chované
oddelene od oviec akôz z iných hospodárstiev.
a následné

Počas tohto najviac tľojmesačnéhoobdobia odloženia vykonávania uvedených úkonov musí
uplatňované podmienky sprísneného, intenzívneho monitoľingu TSE
vrátane testovania (s výnimkou oviec s genotypom ARR/ARR) všetkých nasledujúcich
zvierat staršíchako 18 mesiacov na TSE:
a) zvieratát, ktoré boli v hospodárstve chované v čase potvľdenia prípadu TSE a ktoré boli
zabité na l'udskri spotrebu a
b) zvieratá' ktoľéuhynuli alebo boli usmľtenév hospodáľstve, ktoré však neboli usmrtené
v ľámci kampane na eľadikáciu ochoľenia.

bŕ v hospodárstve

Po usmľtenía úplnej likvidácii všetkých zvierat alebo zabití všetkých zvierat na l'udskri

spotľebu sa na hospodáľstvo uplatňujú podmienky a postupy sprísneného, intenzívneho
monitoľingu:
1. testovanie zvieľat starších ako 18 mesiacov na TSE (s výnimkou oviec s genotypom

ARR/ARR):
- ktoré boli v hospodárstve chované v čase potvľdenia prípadu TSE

-

zabité na l'udskú spotrebu,

a

ktoré boli

ktoré úynuli alebo boli usmrtené v hospodárstve, ktoré však neboli usmľtené
v ľámci kampane na eradikáciu ochorenia
2. obmedzujúcich opatrení fýkajúcich sa umiestňovania zvierat,možností používania
len uľčitýchplemenných baľanov azérodočnýchproduktov oviec a premiestňovania
zvierat):

-

_
_

umiestňovanie zvieratdo tohto hospodárstva na základe genotypu,
podmienky pre používaniena základe genotypu vybľanej skupiny plemenných
baľanov a zárodočných produktov oviec,
podmienkypremiestňovania zvierat.
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Podmienky

a posfupy spľísneného,intenzívneho monitoringu sa uplatňujú počas dvoch
ľokov od dátumu ukončenia všetkých nariadených opatrení po potvľdení choľoby TSE

definované.

sa na hospodárstvo budú naďalej
uplatňovať:
a. do dňa dosiahnutia statusu ARR/ARR u všetkých oviec v hospodárstve, ak sa
v hospodárstve nechovajúŽiadĺekozy alebo
b. počas obdobia dvoch rokov od dáfumu ukončenia všetkých opaffení (nariadených
RVPS na eradikáciu) ak sa v pľiebehu tohto dvojľočnéhoobdobia (okľem atypickej
scľapie) nezisti žiadĺypľípad TSE.
Podmienky sprísneného intenzívneho monitoringu

c.

ak sa počas tohto

dvojročnéhoobdobia potvrdí pľípadat}rpickej scrapie,
sprísnenéhomonitoringu
po
potvľdení
určeného
atypickej scrapie uvedené v časti C. tohto Pohotovostĺrélro
na hospodáľsfuo

sa vzťahujil opatľenia intenzívneho,

p1ánu.

C.

Postupy v pľípadeokeď je potvľdená afvpická scľapie

V prípade potvrdenia atypickej scrapie, platia pre hospodárstvo počas obdobia dvoch
nasledujúcich rokov od dátumu zistenia posledného prípadu atypickej scrapie opatrenia
sprísneného, intenzívneho monitoľingu TSE, podľa ktoých sa testujú na TSE všetky ovce
akozy staršie ako 18 mesiacov:
a) ktoré boli zabité na l'udskú spotľebu a
b) ktoré uhynuli alebo boli usmľtené v hospodárstve.

6.

Usmľtenie nĺierat kohoľty HD pľi BSE a usmrtenie oviec a kôz pľi scľapie

Podľa článku 13 kapitoly IV a kapitoly A Prílohy VII naľiadenia (ES) č. 9991200I v súlade
s nariadenými opatreniami podľa bodu 3. 3 tohto plánu po potvľdení výskytu BSE podľa
rozhodnutia Národného centra pre tlmenie choľôb sa pristupi k usmrteniu zvierat.

Pľi usmrcovani zvierat v rámci eradikácie BSE sa musia dodržiavať požiadavky ustanovené
v nariadení Rady (ES) IO9912OO9, v naľiadenívlády SR č. 4321201,2 Z. z. av Štandardnom
opeľačnomposfupe na usmľcovanie zvierat (ďalej len ,,ŠoP"),súčasťouktorého je akčný

p1án.

Predzačatim usĺnľcovania sa pľipraví akčný plán podľa návodu v Šop.
Pľi usmľcovani zvierat a súvisiacich úkonoch sa zvieratéĺušetria akejkoľvek bolesti, stľachu
alebo utrpenia, ktoľým sa dá vyhnúť.PouŽitá metóda usmľcovania nesmie vzhľadom na typ
nátkazy poškodiťmozo g.

Pri usmľcovani zvierat sa odporuča použiťtieto metódy usmrcovania, ktoré sa vykonajú
podľa ŠoP.
A. Smľtiaca injekcia
B. Elektrický prud použitý v dvoch fázach
C. Kombinovaná metóda - omráčenie injekčnou aplikáciou a usmľtenie elektricky
Smľtiaca injekcia sa používapri usmrcovaní:
1. malého počtu zvierat (napľ. na pastve)
2. zvierat neschopných pohybu, ktoré sa usmľcujú na mieste
3. rabiátnych zvierat' ktoré sa omľáčia pomocou anestetika cez naľkotizačnípušku
a letálnou dávkou podanou injekčne priamo, kde zviera |eži, alebo je omľáčenie
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pomocou naľkotizačnejpušky doplnené elektľickou metódou usmrtenia. (kombinovaná
metóda)
Pri aplikácii smľtiacej injekcie musí byť zviera znehybnené, aby sa zaručila bezpečnosť
vykonávajúceho personálu. Smľtiacu injekciu aplikuje iba veteľináľny lekár v súlade
so zákonom o lieku.
Usmrtenie elektrickým prudom bez vykrvenia sa používa pri usmľcovaníväčšiehopočtu
zvierat. Tento spôsob sa vykoná podľa popísaného postupu v Šop.
V rámci epizootologického šetrenia bude potrebné odobľať ďalšie vzorky tkanív v zmysle
metodického pokpu ŠvpsSR č. 4l2O03 bezprostľedne po usmľtení. Inštrukcie v takýóhto
prípadoch poskytne skupina odboľníkov.

7.

Likvidácia/odstľaňovanieusmrtenÝchzvieľat

Na základe nariadených opatrení musia bý usmrtené zvieratá zlikvidované podľa pľílohy VII
nariadenia (ES) č. 9991200I a v súlade s naľiadením (ES) č. 106912009. Kadávety zvierat,
ktoré sú zaradené do materiálu kategóľie 1 musia bý bezpečne zlikvidované odstľánené
a spľacované predpísaným spôsobom v schválenom spľacovateľskom závode na matenái
kategórie1.

Konkréĺre opatrenia:
a. dopravné prostriedky použiténa zber

a prepľavu kadáverov musia bý utesnené, zal<ryté
a označené,
b. kďždý dopľavný prostľiedok musí byť po vykládke dôkladne očistený a dezinÍikovaný,
c. dopľavné pľostriedky sa na ceste z hospodárstva na miesto uľčeniaspracovania a
likvidácie nebudú zastavovať a budú dodržiavať schválenú prepľavnú trasu.

8.

Povinnosti riadenia. zabezpečovania a vÝkonu spľávnvch postupov. ktoľémusia
bvtt v
t'o potvrdení chorobv
u HD. oviec akôz
vo všetkÝch prípadoch

RVPS predložína ŠVpSSR vypracované epizootologické šetrenie do 10 dní od potvrdenia
pozitívneho prípadu TSE, zašle písomný návrh postupov na eľadikáciu v hospodárstve a
písomne požiada ŠVPSSR o stanovisko kďalšiemu_ poňpu.

RVPS

zašIe na

oviec, ak

sa

ŠvpsSR písomne žiadost' na vykonanie genotypizácie vybľanej skupiny

jedná o klasickri foľmu scrapie.

Prílohou k tejto žiadosti bude

na záklaďe šetľenia zoznam určených zvierat s ich
identifikačnými ušnými číslamipodľa CEHZ, s uľčenímplemena, pohlavia a veku zvieraťa a
informácie o celkovom počte zvierat a o počto ch zvierat podľa vekových kategórií
v hospodáľstve'
Vprípade" kedy je možnévylúčiťBSE a atypicku formu scrapie sa vSR po genotypizacii
oviec postupuje podľa Prílohy VII nariadenia (ES) č. 99912001, zésad vyraďovania ziierat a
obmedzení pre zvieratá (pľesunov, zaraďovania do produkcie a i.) podľa zistených genotypov
s osobitnyrn upozornením na vyľaďovanie a obmedzeniapre zvieratás genotypom ARQ/AŔQ
z dôvodu častéhovýskýu tohoto genotypu u pozitívnych prípa,dov TSE u oviec v SR.

ŠvpsSR po pľeskúmaníposkytnutých infoľm ácii v doručenej žiadosti a mateľiálov v pľílohe
k žiadosti zašle RVPS písomné stanovisko.
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RvPs po

odbere vzoriek od oviec na genotypizáciv a po doručenívýsledkov vyšetrení
z laboratóia, ktoré vykonalo geĺotypizálciu, spracuje sumámy
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).
(z vykonanej genotypizácie)

9.

Ďalšieepizootoloeickéšetľenie

Ďalšie epizootologické šetrenia musia bý vykonané pri každom ďalšom potvrdenom prípade
TSE u zvieruťaužv infikovanom hospodárstve.
RVPS predloŽina ŠVpSSR ďalšie epizootologické šetrenie.

10.

Čistenie a dezinfekcia

Čistenie a dezinfekcia sa musia začaťhneď po usmrtení epizootologickým šetrenímurčených
zvierut na usmrtenie a po ich odstľánení z hospodáľstva. Veterinámy inšpektor RVPS nariadi
tieto činnosti vhospodárstve anásledne vykoná úľadnúkontrolu nad dodržanímnaľiadených
opatrení vo všetkých fázach operácií čistenia a dezinfekcie.

11.

Sledovaniepľemiestňovania

V celej SR sa použiva štandardizovaný systém možnéhosledovania pohybu zvierat
nazáklade povinných hlásení do systému CEHZ avystavovania sprievodných dokladov
na pľemiesfirenie zvierat príslušnouRVPS.
12.

Pri potvrdení TSE RVPS naľiadi opatrenia pre prevádzkovateľa potľavináľskeho podniku
(ďalej len ,,PPP") v zmysle $ 8 ods. 3 písm. e) zákona č' 3912007 Z. z. apodľa prílohy III

nariadenia (ES) č. 999l200L

o
o

.
o
o

naľiadi likvidáciu všetkých živočíšnychproduktov, vrátane kože, kopýt, vnútorností
zo zvierat, u ktoých bola potvrdená TSE, ktoré boli pozastavené do doručenia
výsledkov laboľatóľneho vyšetrenia
pľoduktov vrátane kože zjedného zvieraťa pred a dvoch
nariadi likvidáciu živočíšnych
zvierutnasledujúcich po pozitívnom kuse na BSE
nariadi ich likvidáciu v schválenom spracovateľskom závode na spracovanie mateľiálu
kategóľie 1
nariadi očistu adezinfekciu priestorov azanadeni, kde boli vedľajšie živočíšne
produkty (ďalej len ,,YŽP") zpozitivneho zvieraťa skladované alebo bolo s nimi
manipulované
podľa okolností a podmienok môže RVPS v rámci opatrení nariadiť aj iné nevyhnutrré
opatľenia.

13.

Laboľatórna diagnostika

Vyšetľenie vzoriek v rámci monitoľingu TSE vykonáva NRL pľe TSE. Úradné vzoľky sa
vyšetrujú podľa prílohy č. X naľiadenia (ES) č. 9991200I, v ktorej sú stanovené pľavidlá
pre odobeľanie vzoľiek a laboratóľne slcušky.

34

13.1 Pre vyšetrenie vzoľiek na TSE je možnépoužit'len metódy a testy podl'a pľílohyX
nariadenia (Es) č. 99912001
NRL pľe TSE vedie databinu,ktorá obsahuje nasledovné infoľmácie:
a) registľačnéčíslavšetkých hospodárstiev (fariem) zaradených do progľamu (CEHZ)
počtu zvierat,
b) identifikačnéčíslaindividuálnychzvierat, od ktoých bola odobratá vzorka,
c) výsledky laboratóľnych testov na TSE.
s uvedením plemena a

Poskytuje údaje o vykonaných testov ŠvpssR a
v zmysle naľiadenia (Es) č. 9991200I
Vyšetrenie vzoriek na genotypizácitĺ oviec vykonáva NRL pre TSE YÚ Zvolen a Štátny
veteľináľny a potravinový ústav Dolný Kubín (VPU Dolný Kubín).

l3.2 oznamovanie

a potvľdenie laboľatóľnych výsledkov vyšetľení

Negatívny výsledok vyšetrenia
v písomnej forme mailom.

NRL pľe TSE

oznámi príslušnejRVPS telefonicky a

Dubiózny alebo pozitívny výsledok vyšetrenia na TSE získaný ktoľoukolVek schválenou
metódou nahlási NRL pre TSE okamžitenapríslušnúRVPS, ktorá odobraIaaodoslala vzorku
a na ŠVPSSR (telefonom, mailom).
rozhodnutím potvrdený konfirmačným vyšetľenímvzorky NRL pre TSE.

13.3 Nakladanie

s

vedloajšímiživočíšnymipľoduktmi

V zmysle naľiadenia (Es) č. 106912009 musia
stanoveným spôsobom.

bý

všetky vŽY bezpečne likvidované

Vzorky CNS musia byť uschované do doby zistenia výsledkov vyšetrenia. Vprípade
negatívneho výsledku je biologický materiál sepaľovaný a likvidovaný v určenom
spracovateľskom závode ako špecifický ľizikový mateľiál (ďalej len ,,ŠRM").Pozitívny
biologický materiál je likvidovaný spálením za stanovených podmienok. Jednorazové

pracovné pomôcky, plastový materiál a ochranné oblečenie sú likvidované spálením.
Nádobky obsahujúce vzorky biologického mateľiálu sú inaktivované v autokláve pri teplote
I34'C po dobu min. 20 minút a následne spálené. Tekutý odpad musí byť odoberaný
do zvlášĺrych nádob a dekontaminovaný roztokom lM p. a. hydroxidom sodným (40g NaoH/
1000 ml Hzo) po dobu 2 hodín. Všeiky chemikálie adezinfekčnépľostriáaty musiabyť
odstľaňované podľa schváleného programu odpadového hospodáľstva v zmysle zákona
č.79l20l5 Z. z. o odpadoch.

14.

Dezinfekcia

Na dezinfekciu sa použijúregistľovanéprípravky schválené Centrom pre chemické
Iátky a pľípravky (CCHLP) - www.ccsp.slďdatabio

15.

Zrušenie naľiadenÝch opatrení

Pred termínom plánovaného zrušenia nariadených opatľení v infikovanom chove (obdobia
eradikácie a sprísneného monitoľingu) RVPS vykoná úradnúkontrolu na mieste
v hospodárstve a z vykonanej úradnej kontľoly inšpektor RVPS, ktoý úľadnúkontrolu
vykonal vypracuje úľadnýzáznam z veteľinárnej kontroly (musí bý vyplnený v zmysle

35

predlohy tlačiva a musí mať pridelené a v dokumente vyznačenéčíslojednania
a

vypísaný koľešpondujúcidátum vystavenia úľadnéhozénnamu).

,,Č. j.o'

V prípade, keď boli splnené všetky naľiadené opatrenia z dôvodu podozrenia alebo výskytu
choľoby TsE, RVPS zrušínariadené opatrenia v zmysle $ 8 ods. 3 písm. e) zákona 3912007
Z. z.

16.
1.

Uchovávanie zánnamov

RVPS uchováva po dobu siedmich rokov evidenciu a výsledky o:
a) počte, druhoch akategorizáciizvierut, podliehajúcich obmedzeniampľemiestňovania
b) počte a výsledkoch klinických a epizootologických šetrení
c) počte a výsledkoch laboratómych vyšetrení
d) počte, identite a pôvode zvierat, od ktoýh boli odobľatévzorky v rámci pľogramov
monitoringu a aj údaje o veku, plemene aanamnéze
e) genotypizácii oviec na vnímavosť alebo rezistenciu scrapie
f) počte brakovaných oviec z dôvodu chľonickéhochradnutia, vek, klinické pnznaky
každéholaboratóme vyšetreného zvieruť a
g) naľiadenéopatrenia
h) dokumenty o prepľave zvierat (sprievodné doklady).

2. NRL pre TSE poverené vyšetľovanímmusí sedem rokov uchovávať všetky záznamy
vyšetrenív samostatných pracovných knihách, obzvlášť laboratórne protokoly (pľacovné
zošity), paľafinové bločky a fotografie metódy Western blot.

17.

Informácie a údaie

Skupina odbomíkov zbtomažďuje všetky informácie o epidemiologickom šetľenía poskýuje
ich ľegionálnemu a národnému centru.

V

prípade, že existuje ľiziko TSE zasahujúce na územie iného členského štátu, národné
centrum infoľmuje o výskýe TSE kompetentnú autorifu príslušnéhočlenskéhoštátu.

Infoľmácie a údaje na regionálnej urovni zhromažďuje a vyhodnocuje každý epizootologický
tím v regionálnom centľe podľa úloh a spľávy sa pľedkladajú vedúcemu ľegionálneho
centra, ktorý zodpovedná za:
pľípravuinfoľmácií médiám
prípravu informácií faxov
- organizitciu strefirutí - súkromní veterinárni lekári, chovatelia, spotrebitelia
- organizáciu denných poľád, diskusií na úrovni ľegionálneho centľa.
-

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

36

Príloha č.6
Regionálne centľá pľe tlmenie chorôb
Zloženiez
Vedúci centra
Tímy: epizootologický, administratívny, eľadikačný a kontrolný

Epizootologický tím - základné úlohy:

.
o
.
o
o
o

zznamenávanie faktov
klinickévyšetľovanie
epizootologickéšetľenie
prípľava podrobnej spľávy o epizootologickej situácii

zhodnotenieepidemiologickýchúdajov

návrh opatľení

Administľatívny tim - základné úlohy

o
.
o

:

administratívnevymedzeniehospodĺíľstva
zaznamenávanie údajov o zvierutách
vydávanie opatrení, písomností atIačiv, ich evidenciaazakladaĺie

Eradikačný tím - základné úlohy:
o oceňovaniezvierat
o usmľtenie zvierat
o odbervzoriek

o
o
o

odstráneniazvierat' kľmiva a mateľiálov
čistenie a deziĺfekcia zariadeni apriestorov
kontrola dezinfekcie

Kontľolný tím- zátkladné úlohy:

o

kontrola dodržiavania naiadených opatrení
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Pľíloha č.7
Vybavenie regionálnych centieľ pľe tlmenie chorôb
Centrá dočasne zriadené pri RVPS majú k dispozícii:

o

r
.

o
o
o
o

kopírka, skeneľ, fax, PC, mobilné pripojenie na inteľnet, notebook a pod.
telefónne a mailové spojenie, aspoň jedna linka vyhradená pľe komunikáciu s náľodným
centrom
systém zakladaniaúdajov - elektľonickéspľacovávanie
mapy izemia spádovej oblasti
ochranné odevy
dezinfekčné prípľavky, čistiace prípravky a mydlá
pitevné a vzorkovacie súpravy, odberové súpravy materiálu k vyšetreniu.

Príloha č.8

Vybavenie veteľinárneho inšpektoľavykonávajúceho šetrenie v hospodárstve
s

pľípadom TSE

Veteľinárny inšpektor musí mať so sebou vybavenie:

o
o
o

.

o
o
o
o
o
o
1
o

r

Vzorkovacie lyžičky- pľe HDo pre ovce, kozy
Vzorkovnice
Etikety na označovanie vzoľiek
Žiadanky
Igelitové vrecká
Peľo, fix
Chirurgické nožnice,nôŽ
Pomôcky na fixáciu zvierat
Prípľavok na usmľtenie zvieľat
Prípľavok na upokoj enie zvierat
|h1}, striekačky
Prenosné chladničky s chladiacimi vložkami
Pracovné oblečenie a ochľanné pľostľiedky (ochĺanný štít,respiľátoľ).
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