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1.

Trvanie plánu prieskumu kataľálnej horučky oviec

12' Pľílohy

a

1

1.

Cielo plánu pľieskumu

Ciel'om plánu prieskumu (surveillance) katarálnej horučky oviec (modľý jazyk

_

arLB.

bluetongue' ďalej len ,,BT") v Slovenskej ľepublike (ďalej len ,,SR") pľe rok 2021 (ďa\ej len ,,plán
pľieskumu") je implementovať nariadenie Komisie (ES) č. 126612001 o vykonávacích predpisoch
pre smeľnicu Rady 2000l75lBs, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie
pľesunov uľčitýchdruhov zvierat vnímavých na katarálnu horučku - modrý jazyk v zneni
neskorších pľedpisov. Pri plnení podmienok stanovených vo vyššie uvedenom nariadení SR môže
deklarovať, že monitorované chovy sú bez výskytu BT a tým zabezpečíchovateľom hovädzieho
dobýka (ďalej len ,,HDoo) a oviec atiež pri ďalších druhoch domácich a voľne žijúcich
preŽúvavcoch zjednodušenie podmienok pri ich premiestňovaní v ľámci EU.

2. Zákonné pľávomoci

o

Zákon č.3912007 Z.z. o veteľinárnej staľostlivostiv zneni neskoľšíchpredpisov (ďalej len
,,zákon č). 39 /2007 Z. z!')
o Nariadenie vlády SR č. 23812012 Z.z. v znení neskoľšíchpredpisov, ktorým sa ustanovujú
opatrenia na kontľolu a eradikáciu zhubnej kataľálnej horučky oviec (ďalej len
vlády SR
',nariadenie
é.23812012 Z. z;')
o Nariadenie Komisie (ES) č. 126612007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch
pľe smernicu Rady 2000l75lBs' pokiaľ ide o kontľolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie
presunov uľčitýchdruhov zvierat náchylných na kataľálnu horučku _ modľý jazyk v zneni
neskoľšíchpľedpisov (ďalej len,,nariadenie Komisie (ES) č. 1266 12001 ")

3. Vymedzenie pojmov
Na účelytohto programu sa použijúpojmy uvedené vnaľiadeníKomisie (ES)

a

príslušnýchprávnych predpisov, ktoľétvoria právny podklad tohto progľamu.

č.126612007

4. Finan čnézabezpečenie
Finančnézabezpečenie plánu pľieskumu je ľealizované na základe platnej legislatívy

zo štátneho rozpočtu SR prostľedníctvom Štetnej veterináľnej a potľavinovej správy SR (ďalej len
,,SVPS SR") v zmysle Plánu veterinárnej pľevencie a ochrany štátneho uzemia na rok 202l (ďa|ej
len,,VPO na rok 202I").

5. Kataľálna hoľúčkaoviec (Bluetongue)
ochorenie BT je tľansmisívnaorbivírusová choroba oviec domácich a tiež ďalších druhov
domácich a voľne žijúcichprežúvavcov. Prirodzený hostiteľský okruh BT je ľelatívne široký, sú
to predovšetk1ýľn ovce domáce, HD, kozy domáce, niektoľédruhy voľne žijúcichprežúvavcov
z čeľadejeleňovitých, viaceré druhy afľických antilop a ďalšie druhy párnokopýníkov. Iné skupiny
zvierat a človek nie sú vnímavéna túto choľobu.

5.1

Históľia a výskyt ochorenia

BT pochádza z JužĺejAfriky. Vírus BT (ďalej len ,,BTV") oviec mal globálne rozšíľeniemedzi
40o _ 50o severnej šírkya 35o juŽnej šírky,ale v posledných ľokoch sa vírus šíricez stredozemné
moľe do severnej časti Euľópy, najmä cez Gľécko, Španielsko,Taliansko, Portugalsko
a Francúzsko, kde sa prírodné podmienky zdqubý'optimálne pre šírenie sa vírusu.
V ľoku 2006 bol potvrdený výský BT vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku, Bulhaľsku,
Maroku a Taliansku. V ľoku 2007 bo| potvrdený výskyt BT na uzemí Euľópy v Nemecku,
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Belgicku, Holandsku, Luxembuľsku, Dánsku, Spojenom Kľáľovstve, Švajčiaľsku,Španielsku,
Portugalsku a v Českej republike. V roku 2008 b_ol potvrdený výskyt'BT ; Euľópe v Ňemecku,
pelg|cku' Holandsku, Luxembursku' Dánsku, Spojenom Kráľovstve, Fľancúzsku, Švajčiaľsku'

Španielsku, Poľtugalsku, Švédsku,Taliansku, Česki1' ľepublike a v Maďarsku.
do dnešnéhodňa nebolo zaznamenané ani jedno ohnisko výskytu BT v chove, ayšak
v súvislosti s výskýom ochorenia v susedných štátoch _ Českej republike (ďalej len
',ČR.,;
a Maďaľskej ľepublike (ďalej len ,,Maďaľskoo') čast' SR spadá do ľeštrikčných(zakŕaaných)
zón
okolo ohnísk nákazy, ktoré prepukli v týchto štátoch.
12.09. 2008 boli v súvislosti s výskytom BT na i:zemi Maďarska vyhlásené v SR mimoľiadne
núdzovéopatrenia avymedzená časťúzemia SR bola vyhlásená zakÍzanol zónou BT (zrušenéboli
12.01.2009)
vľoku 2008 boli na izemí SR zaznamenané 2 pripady BT vkaľanténe pri dovozoch ziných
členských kľajínEU
12.01. 2009 boli vsúvislosti svýskytom BT na Í:zemíMaďarska aČR vyhlásené v SR
mimoľiadne nidzové opatľenia avymedzené časti uzemia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT
(zrušené boli 27 . 10. 2009)
27 . 10. 2009 boli v súvislosti potvrdením ďalšieho ohniska BT na uzemi ČR vyhlásené v SR
mimoriadne núdzovéopatľenia a vymedzené časti uzemia SR boli vyhlásené zakázanouzónou BT.
dňa 13.1.2010 bola zrušenázakäzanázónavovzťahuk ohnisku BT v Maďarskej republike
dňa 13.1 .2010 bola zrušenázakázanázónavo vzt'ahu k ohnisku BT v Maďaľskej republike (zo dňa
I2.9.2008) a tým v okľesoch, ktoľéspadali do tejto zakázanej zóny BT sa uŽ neuplatňujú reštrikčné,
obmedzujúce opatľenia.
1.12.2011 bola zrušenázakázanázónav súvislosti so zrušením ohniska BT v Českej republike a
týmto dňom sa na celom Í;zemi SR už neuplatňujú reštľikčné,
obmedzujúce opatľenia s súvislosti

V sR

-

-

-

-

-

sBT

-

10.1I.20I4 boli v súvislosti s výskytom BT na i;zemi Maďarska vyhlásenó v SR mimoriadne
nudzové opatľenia avymeďzené časti uzemia SR boli vyhlásené zakázanou zónou BT (zrušené boli
23. 11.20rs)
- 23.11.2015 boli vsúvislosti svýskytom BT na uzemí Maďarska aRakúska vyhlásene v SR
mimoriadne núdzovéopatrenia a celé územie SR bolo vyhlásené zakázanouzónou BT
- Mimoriadne núdzovéopatrenia boli uplatňované v zmysle nariadenia vlády
č.23812012 Z. z. a v súlade s naľiadením Komisie (ES) č. 126612007lLs.
- vroku 2018 Slovenská republika požiadala ozrušenie zakázanej zóĺy a30. apľíla 2018 bola
zakázaĺá zóna o dstránená.
5.2 Etiológiao epizootológia a patogenéza

Pôvodcom choroby BT je BTV, čeľaď Reoviridae, rod oľbiviľus. Momentálne poznáme
24 serotrypov tohto vírusu s rozličnou patogenitou' ktoľéboli identifikované vírus neutľ aiizačĺým

testom.

Nákazu prenášajú pakomáriky zrodu Cuĺicoides, v jednotlivých geogľafických zónach ľozdielne
druhy. Pakomáľiky sanakazia cicaním krvi od nakazených zvierát. Ťakto Áakazené pakomáriky
ostávajú infikované po celý svoj život. Hlavnú úlohu pri šíreníochorenia majú ekologické
a klimatické faktory _ najmä teplo, vlhkost' a druh pôdy, ktore zaručujútomuto
hmyzu pro:ziti".
V našich zemepisných šírkach sa pľeto BT šírinajmä v uľčitomročnom období - poiu, neskoľej
jari, leta a skorej jesene.
Nákaza sa neprenáša kontaktom, ani surovinami získan;ými z infikovaných zvierat. Je moŽný
transplacentárny pľenos' prenos semenom alebo krvnou cestou.

Vzhľadom na súčasnývyvoj ochoľenia BT v Európe a s ním súvisiace obmedzenia EÚ, ktoré
sa týkajú obchodovania s vnímavými zvieratami na BT je možnépredpoklad at',
že toto ochorenie
môže predstavovat'v nasledujúcich ľokoch problém aj v SR.

a

J

odolnost''víľusu voči fyzikalnym a chemiclrym vplyvom:
teplota: inaktivácia pri 50'C/3 hod.; 60'C/15 min.

pH:

5.3

citlivý na pH <6.0 and >8.0

Klinické symptómy

Pri podozľení na výský BT je potrebné urobiť klinické vyšetrenie všetkých vnímavých zvierat
BT, ako sú vysoká horučka, nechutenstvo, depresia.
je
Inkubačná doba ochorenia
variabilná, záleži najmä od virulencie epizootického kmeňa
a vnímavosti zvierat.pÍzkainkubačnej doby sa pohybuje v rozmedzi 5-2O dní, zvyčajne 6-10 dní.
so Zameľaním na pnznaky charakteristické pre

Pri akútnej forme BT sa pozorujú opuchy hlavy, zvýšené slinenie, výtok Z nosu prekrvenie sliznice
dutiny ústnej, deskvamácia epitelu, nekrózy aerozie, opuch acyanóza jazyka. občas sazist'uje

geneľalizovaná hypeľémia kože, zápal korunky a pododermatitída, zvieratá krívajú,stoja na jednom
mieste alebo sa pohybujú na karpálnych kĺboch. U jahniat sa pozorujú hnačky. Zvíeratá ľýchle
strácajú na hmotnosti. U gľavidných oviec sa pozorujú aboľty. Relatívne častésú pneumónie.

Pri subakútnej forme BT sa zist'ujú podobné pnznaky ako pľi akútnej forme choľoby, priebeh je
však podstatne miernejší, niŽšia je aj mortalita. Yyrazný je výský aboľtov, kongenitálnych
abnormalít (ataxia, hydrocefalus, aľtrogrwoza a pod.). Vyskýuje sa najmä u oviec v zamoľených
oblastiach.

Subklinická forma

BT sa vyskýuje obvykle

hypertermia a leukopénia.

u

HD. Po uplynutí inkubačnej doby sa zist'uje len

Virémia pľetrváva u oviec do 14. dňa po nakazeni, avšak u HD to môže bý až 90 dní.
6. Diagnostika
Diagnostika BT v súlade s diagnostickým manuálom o.I.E. pozostávaz
- klinického vyšetrenia,
- séľologickéhovyšetľenia'
- virologického vyšetľenia.
Laboratórnu diagnostiku v rámci plánr1 pľieskumu vykonáva Štátny veteľinárny ústav Dolný
Kubín laboľatórium Zvo|en (ďalej len ,,VÚ Zvolen") ako Náľodné referenčnélaboľatórium (ďalej
len NRL") pre BT. Laboratórna diagnostika v rámci plánu prieskumu BT pozostáva z:
- sérologického pľieskumu,
- entomologického prieskumu.

Vzorky zaslané na laboratórne vyšetľenieBT musia byt' sprevádzané platnou
na laboratórne vyšetrenie na

BT vydanou ŠvpsSR (pľíloha č. 1).

žiadankou

7. Pľieskum kataľálnej horúčkyoviec
7.1 Hlavné ciele

Hlavným cieľom prieskumu BT je plnenie nasledujúcich ustanovení:
1. prieskum ochorenia v zónach bez výskýu BT, pľípadne včasná detekcia vírusu v týchto zónach
2. prieskum slúŽi aj na deklaľáciu, že kľajina je bez výskýu tohto ochorenia
3. vymedzenie obdobia bez sezónneho výskýu vektoľov a uľčeniedruhov vektorov.
Zltromažďovanie údajov o odhade rizika je dôležité pre:
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posúdenie výskýu ďalebo pravdepodobnosti šíľeniavírusu v zónach bez výskytu BT,
pľípadne v infikovaných zónach,
zvýšenie prevencie proti zavlečeniu tohto ochoľenia do oblastí bez výskytu BT,
implementáciu prijatých opatrení, ktoré obsahujú obmedzenia pri pľemiestňovaní zvierat
cez inťrkovanéa neinfikované oblasti.

Za organizáciu sérologického,viľologického, entomologického a klinického _regionálnyčh
prieskumu je
zodpovedna ŠvpsSR, ktorá riadi a kontroluje výkon činnosti príslušných

veteľinárnych a potľavinových správ (ďalej len,,RVPS").
RVPS zodpovedaji za serologický monitoring (v rámci svojej pôsobnosti) prostredníctvom
poverených súkromných úradných veteľinárnych lekárov a t2 vybraných RVPS zodpovedá za
r ealizácíu entomolo gi ckého monitoringu. (tabul'ka č. 2)
Za |aboratómu diagnostiku súvisiacu so sérologickým, virologickým a entomologickým
prieskumom je zodpovedné NRL pľe BT _ VU Zvolen.
7,2 Zák|adné nástľoje

Progľam monitorovania BT sa vykonáva v zmysle
č. 126612007 a pozostáva z:
o pasívnehoklinickéhopozorovania'
o aktívneho laboratómeho pozorovania
s

Prílohy I nariadenia Komisie (ES)

vyuŽitím troch hlavných nástrojov:
aktívnY - sérologický a virologický pľieskum domácich preŽúvavcov (hlavne HD)
aktívnY - entomologický prieskum
pasívny - klinický prieskum.

o
o
o

7.3 Geogľafická jednotka

o

Geografickou jednotkou na účelyplánu prieskumu BT je definované územie jednej RVPS

7.4 Sérologický pľieskum

od

1.1.2017 je nastavený nový monitoring. Vypočítavasa tak, aby sa s95%o pľavdepodobnost'ou

odhalila pľevalencia 5 % BT v populácii HD. Monitoring sa bude v roku zozl vyŔonávať v 78
vybraných chovoch a v kaŽdom znich bude vybraných 15 kusov sentinelových zviérat, ktoľým sa
počas obdobia s výskýom vektoľa odoberá 1 kľát mesačne krv na sérologicŕévyšetľenie.
obaobie
s výskýom vektora a obdobie bez výskytu vektora uroí ŠVPS SR v súlade s Pľílohou
V nariadenia
Komisie č.126612007.
V geografických jednotkách stanovených na účelymonitoringu BT sa uplatňuje cielený séľologický
prieskum BT.
7

.4.1 Cielený sérologický prieskum

Cielený prieskum, sa vykonáva vyšetľenímadekvátneho mnoŽstva vzoľiek v celej SR ktorá
susedí so štátmi, ktoľénemajú štatútbez výskýu BT.
Cielený séľologický prieskum pozostáva v SR z vopľed vypracovaného programu ŠvpssR
pľe príslušnýkalendárny rok, v ktoľom sa sérologicky testuje HD na BT. Éroýam je
zameraný
na zistenie prítomnosti voči BTV prostredníctvom cielenéhó sérologického a
ak si to okolnosti
uyžadujil aj virologického pľieskumu a s odhadom na ľiziko prítoňosti infekcie BT na
celom
územíSR.

5

7.4,2 Charakteristika vzoľky na séľologickýpľieskum

V SR bolo vybľaných78 chovov av každom znich 15 kusov zvierat (HD), ktorým sa počas
obdobia s výskýom vektora 1 kÍát mesačne odobeľá krv na sérologické vyšetľenie. Sérologické
vyšetrenie nadôkazpľotilátok vykonáva NRL na BT v VU Zvolen.
Monitoring v rilmci regiónu kooľdinuje pľíslušnáRVPS v rozsahu

VPo

a v súlade s

pre rok

202L

Do počtu odobľatých vzoriek na prítomnosť BTV nesmú byt' zahĺnutézvieratá, ktoľéboli
vakcinované pľoti danému vírusu.
Test" kto{Í má

bť použitý:

Zékladĺýsérologický test pre monitoring je kompetetívna ELISA (C-ELISA). C-ELISA
najvyššiucitlivosť a preto je najvlrodnejším testom pouŽívaným pre prieskum.

test má

V tabul'ke č. 1 je uvedená metodika a počty vyšetľených vzoľiek zo zvierat v súvislosti s BT
monitoringom, impoľtom, vyšetrenímzvierat pred presunom a pri zdravotných problémoch
v období od 1.1 .2020 do 22.|1.2020 v SR
Tabul'ka č. ĺ'
Vyšetrenézvieratá

Sérologickévyšetrenia

ELISA

Virologické vyšetľenia

PCR

sentinelové
pred presunom
import
zdravotné problémy
prevencia

8087
56
32
J

6
2

109

0

spolu

8287

86

7.5 Entomologický

1

7

61

pľieskum

Entomologický monitoľing pozostáva z ročnéhopľogramu aktívneho zachytávania vektorov
pomocou lapačov v chovoch HD, ktorý je zameraný na zhromažďovanie infoľmácií o dokázaných
a potenciálnych druhoch vektorov, ich šírenía sezónnych profiloch na celom ,hzemi SR.
Entomologický prieskum Sa vSR v roku 202I bude vykonávať v12 chovoch vpôsobností
vybľatých RVPS. V prípade nepľiaznivej epizootologickej situácie môŽe ŠvpsSR rozhodnúť
o rozšíľeníentomologického monitoringu.
Chaľakteristika entomolo sického orieskumu

Entomologický prieskum je založený na ,,záchyte vektoľď'. Na tieto účelysú najvhodnejšie
lapače hmyzu nabázeultrafialového *;í". šííSšR ,";J"ľuje lapače ľovnomeme na územie SR
na účelyentomologického pľieskumu a v pľípadepotreby nariaďuje premiestnenie týchto lapačov
do iného chovu podľa požiadavky vo vzťahu k aktuálnej nákazovej situácii.

Pokiaľ ŠVPSSR nenariadi iný interval odbeľov vzoriek hmyzu zlapačov, odbeľy sú realizované
podľa stanovených kritérií.

1. Vobdobí vyhlásenia SR za

zónu bez sezónneho výskýu vektorov vzmysleprílohy
V nariadenia Komisie (ES) č. 126612007 a podľa prílohy I ods. 4 nariadenia Komisie (ES)
č. |26612007 musia bý lapače funkčnépo celú noc a minimálne:
- jednu noc za týŽdei počas mesiaca pľed pľedpokladaným začiatkom a počas mesiaca pred
pľedpokladaným koncom obdobia bez sezónneho výskýu vektorov,
jednu
noc Zamesiac počas obdobia bez sezónneho výskýu vektorov.
2. V ostatnom období roka musia bý'lapače funkčnécelú jednu noc v každom týždni mesiaca.
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Yzorkahmyzu na entomologické vyšetľenie v ľárnci entomologického prieskumu sa zasiela do NRL
VU Zvolen na identifikáciu uľčitýchdruhov rcdu Culicoides.
Cieľom entomologického prieskumu je:
určit'dynamiku populácie pakomárikov v pľiebehu roka,
poskýnúťdodatočnéinformácie o príslušnostidruhov roďu Culicoides.

-

NflI

ĺz \/rT

Zvolen

fpsŕnrlqniq

n}rsolr.

noo^í

uľcr z t,-i,r^i .,-^-t,., -^ slo'|^.'-Á

'í't-:^

Celkový počet zozbieraných Culicoides spp. a z nich.
o počet C' imicola, ak existuje
o počet C' obsoĺetus Complex, ak existuje
o počet C. pulicaris Complex, ak existuje
o počet C' nubeculosus complex, ak existuje
o počet C. dewuffii, ak existuje
7.6 odbero balenie a zasielanie vzoľiek na vyšetrenie v ľámci monitoľingu

7,6.l V

BT

rámci séľologickéhoprieskumu

odoberá sa natívna krv, v objeme minimálne 2 ml. odobratá krv sa do doby transpoľtu skladuje
v chladničke (pľi 4'C). Do NRL VU Zvo|enje moŽné vzorky kľvi dopľavii zvoziou linkou VÚ
Zvo|eĺ, poslom, alebo osobne. K vzorkám krvi musí bý'priložená vyplnená žiadanka (príloha č. 1
plánu prieskumu BT).
Ikv je potrebné odobľať a odoslat' do NRL VÚ Zvolen v priebehu prvých troch týždňov v danom
meslaq.

7,6.2 V ľámci virologického pľieskumu
Ak je na zélkl'ade klinického alebo sérologického vyšetrenia zvieratvyslovené podozrenie na BT a je
indikované virologické vyšetrenie, odoberá sa krv do hemosky s antikoagulačnou látkou EDTA.
odoberá sa krv v množstve minimálne 2 ml. odobľatúkrv je potrebné bezpľostľedne po odbere
dôkladne premiešat', skladovat'v chladničke (pri 4"C), nezmrazovat'a do NRĹ VU ZvobÄdopľaviť
osobne, poslom, aleho zvoznou linkou VU Zvolen. K vzoľkám krvi musí bý' piiložená vyplnená
iiľ!ýz $ríloha č. 1 plánu prieskumu BT). Hemosky s EDTA dodá po teiefonickej objécinávke
VU Zvolen, je možnétiež použiťuzatváratel'né plastové skúmavky s EĎľe pouŽívané v humánnej

hematológii.

7.6.3 V ľámci entomologického pľieskumu
Entomologický prieskum sa vykonáva prostľedníctvom lapačov na báze ultraťlalového
svetla.
Lapač sauvádza do činnosti jednu hodinu pred' zäpadom slnka avypína sa 1 hodinu po východe
s]nka, Počas doby odchytu je potrebné zaznamďnat' maximálnu íminimálnu teplotu
vzĺluchu.
lapača sa pľeleje cez husto tkanú textíliu auložísa do plastového kelímku so
9|.4
70oÁ
alkoholom' Kelímky musia by do doby transpoľťu uloženév tme, mimo dosahu slnečných
lúč;;
(pri izbovej teplote). Transpoľt do NRL YIJ Zvolen zabezpečízvozná linka
VU Zvolen. K vzoľke
musí bý piložená vyplnená žiadanka (pľíloha č.1 plánu prieskumu BT). Distľibúciu
kelímkov so
70Yo alkoholom pre jednotlivé RVPS zabezpečiVU Zvolen.
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Tabul'ka č.2
Zoznam R

ktoré

RVPS
Senec
Senica
Nové Mesto/Váhom

Žilina
Zvolen

Prešov
Košice-okolie
Michalovce
Poprad
Rimavská Sobota
Nitra
Komárno
7.7

ko
entomolo
Faľma
Fiľst Farm Mast

monito

RoD Skali

ca, farma Vľádište
PD Bošáca
farma Kľasňany' RD Terchová
farma Budča
Agrolent s.r.o. farma Malý Šariš
farma Malá Vieska

AGROFINANCE,
PD Svábovce

s.ľ.o.

Roľnícka spoločnosť Bottovo
Stanica býkov LuŽianky
AgrodruŽstvo Kameničná

CEHZ

Kľai

100 032
100 330
300 558

Bľatislava
Trnava
Trenčín

30r 94s
r04 953
103 566

104 r95
430s20
403 s51
402 562
30s 009
316 8r2

Zilina

Banská Bystrica
Prešov
Košice
Košice
Pľešov
Banská Bystrica
Nitra
Nitra

Klinický pľieskum

BT je choroba povinná hláseniu. Klinický prieskum zabezpečuje ľýchlu detekciu prítomnosti BTV.
Chaľakteristika pasívneho klinického monitorinzu
o vykonáva sa najmä u oviec' ale je možného vykonať v indikovaných prípadoch aj u iných
preŽúvavcov,
. je založený na stálej kontľole zdravotného stavu vnímavých druhov zvierut a na klinickom
vyšetrení podozrivých zvierat; nevyhnutná je spolupráca chovateľa s veterinárnymi lekáľmi,
o indikácia je celoľočná, najmä však počas najväčšejaktivity vektoľa,
o pozostáva z formálneho a sústavného systému zameraného na zistenie a prešetrenie podozrení
na BT vrátane včasnéhovýstražného systému na oznamovanie podozrivých pľípadov.Vlastníci
alebo drŽitelia zvierat ako aj veterinámi lekári musia bezodkladne ohlásiť akékoľvekpodozrenie
na BT príslušnémuzodpovednému orgánu. Všetky pľípady podozrenia na BT sa musia
okamžite prešetriť,
. orgány veterinámej správy zabezpečujúinformovanosť súkľomnýchveterinárnych lekárov
achovateľov pľostredníctvom internetovej stľánky www.svssr.sk. pľípadneškoleniami,
publikáciami ako aj priamym kontaktom.

8. Pľemiestňovanie zvierat
opatrenia zahŕňajúcereštrikcie pri pľemiestňovaní zvierut cez infikované a neinfikované oblasti
sa riadia nariadením Komisie (ES) č. 122612007. Na základe epizootologickej situácie v súvislosti
s BT na uzemi SR, prípadne v susedných štátoch, môže hlavný veteľinárny lekáľ nariadiť
mimoriadne núdzovéopatrenia na špeciálny režim premiestňovania pľe celé uzemie SR, alebo jeho
časť.

9. Systém hlásenia choľoby
Na základe $ 37 ods. 2 písm. a) zákonač.3912007 Z. z. je vlastník, držiteľzvierat povinný bez
meškania hlásit' orgánu veterinámej správy každépodozľenie na chorobu a uhynutie zvieraťa
8

umožniťjeho vyšetrenie. V prípade porušenia zákona, sa vlastník , držiteľdopustí priestupku
podľa $ 48 pľedmetného zákona a podľa $ 50 spľávneho deliktu.
a

10. Kontľolnémechanizmy
Základnou podmienkou pri plnení programu je identifikácia aregistrácia HD, oviec akôz
v zneni $ 19 zákona č,. 3912007 Z. z., podľa ktorého zvieratá musia bý' identifikované a ich
identifikačnéúdaje sa musia viesť v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej
len,,CEHZ").
Podrobnosti o identifikácii HD sú uvedené vo vyhláške MP SR č. 10512017 Z. z., ktoľou sa
ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobyka a podľobnosti o identifikácii
oviec a kôz vo vyhláške MP SR č.l02l20I7 Z. z. o identiťrkácii a registľácii oviec akôz.
V súlade s týmito vyhláškami sú zvieratá identifikované jedinečným číslom.
Všetky chovy HD, oviec

a

kôz musia bý'ľegistľovanév databáze CEHZ'

11. Tľvanie plánu pľieskumu kataľálnej hoľúčkyoviec
Plán prieskumu je uplatňovaný na celom izemí SR od 10.04.2008 spľognózou jeho trvania
ľoku 2022, prípadne podľa vyvoja epidemiologickej situácie na Slovensku a v susedných
kľajinách. Plán pľieskumu sa V roku202l bude vykonávať celoročne.
V prípade laboratórneho potvrdenia výskytu BT na i:zemi SR bude plán prieskumu nahľadený
do

programom eradikácie BT.

Plán prieskumu je uplatňovaný na celom uzemi SR. Hlavn1im pľincípom plánu prieskumu je
prevenciou a epidemiologickým a entomologickým monitoringom znižiťriziko inťekcie BT
naúzemíSR, redukovať ekonomické straty spôsobené obmedzeniami pri presunoch zvierat
azamedziť ekonomickým stľatám, ktoré by boli spôsobené ochorením BT.
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12. Pľílohy
Pľíloha č.l Žladanka na veteľináme laboratórne vyšetrenie katarálnej horučky oviec
Pľílohač. 2 Farmy HD zaradené do serologického monitoringu ochorenia modrého jazyka v rámci

Náľodného monitoľovacieho pľogramu ochoľenia modľého jazykana ľok 2020 Qanuár - november)
Pľíloha č. 3 Dynamika populácie pakomárikov Culicoides na Slovensku' ktorá je sledovaná v rámci
entomologického prieskumu BT za|oženom na ,,záchýe vektoľa"
Príloha č. 4 Tabuľka s vyhodnotením entomologického monitoringu na Slovensku
Pľíloha č. 5 Entomologický monitoring - geogľafická distribúcia pascí na Slovensku
Príloha č. ó Seľologický monitoľing - geografická distribúcia fariem na Slovensku
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Pľíloha č.l Žiaďartka na veterináľne laboratórne vyšetľenie kataľálnej horučky oviec
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Pok1'ny na r1'pliĺanie žiadnnlq":

. Pl'Q kĺžĺlýchoľ (faľmrr) čitaĺslher1'plňte norťl äiadauku.
. Vždyur.eďte uázor', adresu n kód fnľmy poclľa CEBZ_
'. Dôlvtl l'ĺ'šdrcnia: je potĺebué vžĺlyrnre* konlĺľénrydôrod v zmysle predtolry uĺ žiadaĺrke
!ždy ur.eďte lĺĺelĺfitrĺiĺi
íllšľi)ťŕslo.'u ol'iec a kôz podľa lYarr'oďenta Rad."* a EP č. ]]/2004
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Prĺloha č.2
Farmy HD zaradené do serologického monitoringu ochorenia modrého jazyka v rámci Národného
monitorovacieho pľogramu ochorenia modrého jazyka na rok 2020 fianuá r _ 22 november)

CEHZ

Názov farmy
Pol'nohospodárske druŽstvo Vajnory
PD Podunajské Biskupice
First Farms Agľa M s.r.o', farma Plavecký
Štvrtok
Rol'nícke druŽstvo podielníkov

Pol'nohospodárske druŽstvo Holice na ostrove
Pol'nohospodárske druŽstvo okoČ _ Sokolec

PD Kúty
RD PrietrŽka
Lančár
Pol'nohospodárske druŽstvo Zav ar
Porboka
PD Topol'nica farma Kajal
Agroo-coop Klátová Nová Ves, a.s.
PD Mestečko

Obec
Bratislava
Bratislava

Bratislava
Bratislava ll

105
90

300035

Plavecký Štvrtok

Malacky

92

300077

Most pri Bratislave

Senec
Dunaiská Streda
Dunaiská Streda
Senica
Skalica
Piešt'anv
Trnava
Galanta
Galanta
Partizánske
Púchov
Bánovce nad

105

1

00095

Holice

0

okoč

3001

1

200260 Kútv
200322 PrietrŽka
100213 Kočín- Lančár
200389 Brestovany
1

001 78

4001 61
1

00634

1

0081 5

Král'ov Brod
Kaial
BoŠany
Dohňany

200420

Rybany

PD Dubnica nad Váhom

400500

Klobušice

PD Bošáca farma BoŠáca

300558

BoŠáca

PD Dolná Súča

300858

Dolná Súča

Hospodársky dvor Lubina

400600

Lubina

Malinová

405812 Malinová
201138 Žemberovce
301 1 03 Nýrovce
201215 Šuriankv
201493 Jelenec
201270 Dubník
30'1360 Trnovec nad Váhom
301 36ô Oponice
301407 Behynce
1 00970
Sokolce

N

Farma -

a

Jelenec
Dubník
Jatov
VPP SPU s.r.o. O
PD ''RadoŠinka" farma
ce
PD Sokolce farma Sokolce
PD Pribeta farma č'2
AGROTOM s.r.o.
PD Hrnčiarske Zalužan farma Vel'ká Suchá
Hrušov
Obeckov
PD Žiar nad Hronom
Farma BoroŠs'r.o
PD Hrochot'
Podkoreňová Farma
druŽstvo Senohrad
PD Lieskovec
AGROS s.r.o. Gemerská Panica
POĽNOFARMA MoGBl s.r.o. Hrachovo

Počet vyš

200001

200003

PPD Rybanyfarma Rybany

Selec

okľes

400967

Pribeta

202325 TomáŠovce
402426 Hrnčiarska Ves
402864 Hrušov
302851 Obeckov
'102958

402920
202000
202106
302276
402885
1 06973

302670

Žiar nad Hronom
Nová Baňa
Hrochot'

Brezno
Senohrad
Lieskovec
Tornal'a
Hrachovo

I

Bebravou
llava

Nové Mesto nad
Váhom
Trenčín
Nové Mesto nad
Váhom
Prievidza
Levice
Levice
Nitra
Nitra
Nové Zámky
Šal'a
Topol'čanv
Topol'čany

Komárno
Komárno
Lučenec
Poltár
Vel'ký KrtíŠ
Vel'ký Krtíš
Žiar nad Hronom

Žarnovica

111

120
105
122
60
90

120
120
90
90

109
90
105

113
120
75

105
90
90
109
'106

90
97
98
104
105

120
121
105
105
90
9'ĺ
90

Banská Bvstrica
Brezno

105

Krupina

121

Zvolen
Revúca
Rimavská Sobota

'105

120
90
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CEHZ

Názov farmy
PD Liptovský MikuláŠ
Liptovská Štiavnica
KAVALY - SKALITE
Rol'nícke druŽstvo Stará Bvstrica
ORAVA PPD NiŽná farma Doinĺc 2
PD MAGURA Rabča
Agrofin PD so sídlom Dolný Hričov
RD Terchová sídlo Nová Farma Krasňanv
Záborie

Obec

Počet vyš.
105

201 638

Liptovský MikuláŠ

Liptovský MikuláŠ

401854

Liptovská Štiavnica
Skalité
Stará Bvstrica
Podbiel
Rabča

RuŽomberok

90

Čadca
Čadca

120
123
109
96

41 361

6

201 553
301 903

808
301 943
301 945
1

01

301745

Záborie

Martin

BB0

Turčianske Teplice

AgrodruŽstvo Bystré

204005

Čierne nad Topl'ou

404042 Sečovská Polianka
03549

Námestovo

Žilina
Žilina

1

01

TvrdoŠín

DolnÝ Hričov
KrasňanV

AFG - FARMA

Roľnícko- obchodné druŽstvo Sečovská
Polianka
PD Štrba
PDP KeŽmarok
Gaboltov
AgrodruŽstvo Tarnov, farma Zlalé
AGRlFoP a.s. Stakčín

Okres

Turčianske
Teplice
Vranov nad
Topl'ou

Vranov nad
Topl'ou

105

120
105
109
91

109

Rol'nícka Spoločnost'''KYJoV''' s.r.o.
TOMAK s.r.o

Zlalé
103781 Snina
203490 Volica
403932 Cernina
403972 VvŠnýorlík
1 03566
Malý ŠariŠ
203579 Lada
1 03826
Kyiov
403834 Podolínec

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

Čerjaky

304835

Trebišov

'109

Ján Helmeczi

406741

Trebišov

105

DIEMIL s.r.o. VOLICA

PD KURIMKA Cernina farma Cernina

PoĽNoPRoDUKT s.r.o. farma VyŠnýorlík
Malý Šariš

Lada

DSP Silica
PD Vlachovo
Matex, s.r.o.

Zbudza
AgrodruŽstvo Gelnica

Pol'nohospodárske druŽstvo'Čingov" SmiŽanv
PD so sídlom v Períne
Budimír

PD Klatov
AT ABOV s.r.o

1

303361
1

03045

Štrba

KeŽmarok
Gaboltov

403'ĺ 13

TrebiŠov
Streda nad
Bodroqom

0451 I Silica
204524 Vlachovo
1 05546
Vel'ké Kapušany
1

Zbudza
Jaklovce
405112 SmiŽanv
104238 Perín - Chvm
204183 Budimĺr
204220 NiŽný Klátov
404165 Rozhanovce

304358
304'ĺ31

RoŽňava
RoŽňava

Michalovce
Michalovce
Gelnica
SoiŠská Nová Ves
KoŠice _ okolie
KoŠice - okolie
Košice - okolie
Košice - okolie

107

105
99
'105
91

120
105
'135

90
90
105
90

90

105
120
105
108
106

106
106
105
109
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PľÍloha3

Dynamika popu!ácie pakomáľikovculicoides na Sbverrsku v ro*u 2o2o (ianuár_ december}
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Príloha 4

Entomologick monitoring na Slovensku

január

C. obsoletus
complex
C. pulicaris
complex
C. nubeculosus
complex
G. unidentified

- december

2020 (dáta z 12 pascí)

May

June

July

August

Sept.

Oct.

Nov.

Dec

í01

196

172

12',,

130

34

2

0

2

í6

38

'|.2

24

40

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jan.

Feb.

March

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apri!
34
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Pľíloha č 5
Entomologick monitoring v SR - rok 2020 - geografická distribricia pascĺ

farma Kľas any
RD Terchová

Ceská republika

Poľsko

PD Švábovce

AGRo-LENT s.Í.o.

farma Ma[i Šariš

\íľálište

First FarÍm Mas
Stupava

FD Bošáca

Ukrajina

Rak sko
MKM Stred,

fuÍma Malá

Vi ska
AGRoFlNANCE

RD Budča

Stanica b kov

LuÍianky

s_ĺ'o-

Roľníďá spoločnosťa_s_
Botlovo

Maďarsko

'q.qrodnÉsNo
Káménĺčná
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Príloha č.6
Geografické rozmiestnenie fariem v SR zaraden; ch do serotogického monitoringu ochorenia modrého jazyka v roku 2020
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NR kraj:10 faĺiem
TN kľaj: 8 faľiem

BB kraj:12 fariem

KE kraj:12 fariem

ZAkraj:10fariem

Po kĺaj:14 fariem
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