
Aktualizácia zo dňa 6.9.2013 

Schmallenberg vírus (SBV) 

 

Schmallenberg vírus je nový typ vírusu, ktorý nemeckí vedci objavili v druhej polovici roku 

2011 na území Holštainska v severozápadnej časti Nemecka. V súčasnosti sa vyskytuje 

takmer v celej západnej a strednej Európe. Choroba bola zatiaľ popísaná u hovädzieho 

dobytka, oviec a kôz. Na hospodárske zvieratá sa prenáša komármi a pakomárikmi. Klinické 

príznaky choroby sa vyznačujú najmä zníženou dojivosťou (až do 50% denného pôdoja), 

horúčkou, nechutenstvom a zníženou kondíciou zvierat. Príznaky choroby odznievajú 

väčšinou do 3-4 dní. Úmrtnosť zvierat je menšia ako 10%. Najväčšie ekonomické straty 

spočívajú (okrem dočasne zníženej dojivosti) v predčasných pôrodoch a rodení sa mŕtvych a  

rôznym spôsobom degenerovaných plodov. Najväčší počet porúch pôrodnosti bol pozorovaný 

u oviec, kde percento patologických pôrodov môže v niektorých chovoch dosiahnuť až 50%. 

V súčasnosti nebol potvrdený prenos choroby na ľudí, ani prenos choroby zo zvieraťa 

na zviera bez prítomnosti vektora (komára, pakomárika).  V súčasnosti ešte nie je 

dostupná vakcína proti Schmallenberg vírusu.  

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vás informuje, že z Európskej 

Komisie k nám bol zaslaný zoznam tretích krajín ktoré zaviedli obmedzenia dovozu zvierat 

a výrobkov z EÚ na ich územie týkajúce sa Schmallenberg vírusu. V prílohe uvádzame už 

spomínaný zoznam, ktorý bol aktualizovaný ku dňu 04.09.2013. Tento zoznam sa bude 

pravidelne aktualizovať.  

V súvislosti aj s týmto ochorením Ruská federácia od 20.03.2012 zaviedla zákaz dovozu 

živých kopytníkov (hovädzí dobytok, malé prežúvavce, ošípané) zo štátov Európskej únie do 

Ruskej federácie, okrem chovných zvierat ktoré sú v karanténe v exportujúcej krajine pod 

kontrolou veterinárnych odborníkov z Ruskej federácie.  Od 01.05.2013 ruská kompetentná 

autorita zmenila podmienky vývozu domácich a voľne žijúcich prežúvavcov z územia EÚ do 

Ruskej federácie. Preto v prípade záujmu o vývoz tovaru zo Slovenskej republiky do tretích 

krajín, resp. vývozu z iných členských krajín EÚ do tretích krajín doporučujeme kontaktovať 

príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy, resp. Štátnu veterinárnu a potravinovú 

správu Slovenskej republiky, aby ste predišli možným nepríjemnostiam. 

  

Informácie uverejnené v tejto tabuľke sú poskytnuté z rôznych zdrojov, preto ich 

aktuálnosť a platnosť je potrebné preveriť. Majú informatívny charakter. 

 

Tretia 

krajina 

Dátum 

účinnosti/ 

trvanie 

opatrení 

Produkty Komentár 

Alžírsko neudané Živé prežúvavce 

z Belgicka, 

Nemecka, 

Francúzska, 

Holandska a Veľkej 

Británie 

Nie je oficiálne zverejnené 

Argentína neudané Nové dovozné 

podmienky pre HD 

a sperma býkov a 

embryá 

Sperma a embryá HD a byvolov musí 

sprevádzať zdravotný certifikát vydaný 

kompetentnou autoritou, a musí spĺňať: 

1. Pochádza z členských štátov EÚ, 

kde SVB nikdy nebolo zistené 

alebo, 



2. bolo získané pred 01.06.2011, 

alebo 

3. Z inseminačných staníc bez 

výskytu 30 dní pred a po vývoze, 

s negatívnymi výsledkami 

sérologickych testov podľa 

odporúčaní OIE 

Okrem toho, pre embryá HD a byvolov by 

sa mala použiť sperma v súlade s vyššie 

uvedenými požiadavkami. 

Austrália 14.05.2012 

neudané 

Nové certifikačné 

požiadavky na 

sperma a embryá 

HD, oviec a kôz z 

EÚ 

Až do vyvinutia a schválenej overenej 

ELISA metódy alebo kým bude 

uspokojivé množstvo dôkazov že je 

nepravdepodobné že SBV bude prítomné 

v sperme a/alebo embryách v hladine na 

úrovni aby sa dal preniesť vírus sa 

vkladajú nasledujúce podmienky do 

veterinárneho certifikátu pre import 

spermy a embryí HD, oviec a kôz 

z Európy získané po 01.06.2011: 

Pred vývozom zásielky spermy/embryí 

darca musí byť certifikovaný na SBV 

takto: 

Pre spermu/embryo získané po 01.06.2011 

vírus neutralizačným testom na protilátky 

na SBV z odobratej vzorky krvi 

Buď 

Medzi 14. a 60. dňom po poslednom 

získaní spermy/embryí od darcu pre túto 

zásielku s negatívnym výsledkom 

Alebo 

Medzi 14. a 60. dňom pred prvým 

získaním spermy/embryí od darcu pre túto 

zásielku s pozitívnym výsledkom. 

Bielorusko 23.03.2012 

neudané 

HD,  

malé prežúvavce a 

ošípané 

Dočasne pozastavený dovoz pre HD, malé 

prežúvavce a ošípané z EÚ na základe 

nových prípadov ochorenia SBV 

v členských štátoch EÚ. 

Chovné zvieratá sa môžu dovážať, ale 

musia byť v karanténe v krajine vývozu, 

a musia byť pod dozorom bieloruských 

špecialistov. 
Bosna 

a Hercegovi

na 

20.03.2012 

neudané 

Ďalšie požiadavky na 

živé prežúvavce 

a spermu 

z infikovaných krajín 

Živé prežúvavce a sperma musia byť 

sprevádzané ďalším vyhlásením úradného 

veterinárneho lekára o tom, že: 

Buď – boli chránené pred vektormi 

v prevádzkárni najmenej 60 dní pred 

odoslaním a počas prepravy do miesta 

určenia. 

Buď – boli chránené pred vektormi 



v prevádzkárni najmenej 28 dní pred 

odoslaním a počas prepravy do miesta 

určenia, a bol vykonaný počas tejto doby 

sérologický test na protilátky SBV  

s negatívnym výsledkom vykonaný 

najmenej 28 dní po umiestnení zvierat do 

zariadenia, ktoré je chránené proti 

vektorom. 

Buď – boli chránené pred vektormi 

v prevádzkárni najmenej 14 dní pred 

odoslaním a počas prepravy do miesta 

určenia, a bol vykonaný počas tejto doby 

test na identifikáciu pôvodcu SBV  

s negatívnym výsledkom vykonaný 

najmenej 14 dní po umiestnení zvierat do 

zariadenia, ktoré je chránené proti 

vektorom. 

Pre spermu, darcovské zviera: 

Buď – bolo držané v zariadeniach 

chránených pred vektormi po dobu 

najmenej 60 dní, 

Buď – bolo vyšetrené serologicky na SBV 

s negatívnym výsledkom aspoň každých 

60 dní počas celého obdobia odberu 

a medzi 21 a 60 dní po poslednom odbere 

pre zásielku.  

Buď – bolo vyšetrené testom na 

identifikáciu pôvodcu SBV na krvných 

vzorkách odobratých pri začatí a ukončení 

a to aspoň každých 7 dní (test izolácie 

vírusu), alebo najmenej raz za 28 dní (RT-

PCR test) pri odbere spermy s negatívnym 

výsledkom. 

Brazília 27.02.2012 

neudané 

Genetický materiál 

z prežúvavcov z  

infikovaných 

členských štátov EÚ 

Dovoz pozastavený z krajín ktoré 

oznámili alebo oznámia výskyt ochorenia. 

Dovozné povolenia vydané predtým sú 

zrušené 

 31.07.2012 

neudané 

Genetický materiál 

z prežúvavcov z  

infikovaných 

členských štátov EÚ 

Boli stanovené podmienky, ktoré umožnia 

dovoz genetického materiálu prežúvavcov 

pochádzajúcich z krajín kde bol 

zaznamenaný výskyt SBV 

 1. Sperma 

 1.1. Bola získaná pred 1.7.2011, alebo 

1.2. Na inseminačnej stanici nebol 

zaznamenaný prípad SBV najmenej 

30 dní pred prvým odberom spermy 

určenej na export a najmenej 30 dní 

po poslednom odbere spermy určenej 

na export, a 

1.3. U donorov, ktorých sperma je 



určená na export boli vykonané dva 

sérologické testy s negatívnymi 

výsledkami na SBV, keď prvá vzorka 

bola odobratá v deň odberu spermy 

určenej na export a druhá vzorka 

medzi 21 a 60 dňom po poslednom 

odbere spermy určenej na export. 

 

2.Embryá 

2.1. Boli získané pred 1.7.2011, alebo 

2.2. V mieste pôvodu donorov rovnako     

ako v zariadení na získanie a zber    

embryí nebol zaznamenaný prípad 

SBV najmenej 30 pred prvým 

odberom embryí určených na export 

a aspoň 30 dní po poslednom odbere 

embryí určených na export, a 

2.3. U donorov, ktorých embryá sú určené 

na export boli vykonané dva 

sérologické testy s negatívnymi 

výsledkami na SBV, keď prvá vzorka 

bola odobratá v deň odberu embryí 

určených ne export a druhá vzorka 

medzi 21 a 60 dňom po poslednom 

odbere embryí určených na export. 

 2.4. Sperma používaná na produkciu 

embryí určených na export musí 

spĺňať vyššie uvedené podmienky 

Dovoz živých zvierat z krajín kde bol 

zaznamenaný výskyt SBV zostáva naďalej 

pozastavený. 

 

 05.03.2013 Genetický materiál 

z prežúvavcov z  

infikovaných 

členských štátov EÚ 

1. Sperma 

I. Sperma pochádza z krajiny, v ktorej 

nebol zaznamenaný žiadny prípad 

ochorenia SBV, alebo, 

 

II. Bola získaná pred 1.6.2011, alebo 

 

III. Na inseminačnej stanici nebol 

zaznamenaný prípad SBV najmenej 30 dní 

pred prvým odberom spermy určenej na 

export a najmenej 30 dní po poslednom 

odbere spermy určenej na export, a 

 

IV. U donorov, ktorých sperma je určená 

na export boli vykonané dva krvné testy 

s negatívnymi výsledkami na pôvodcu 

ochorenia, keď prvá vzorka bola odobratá 

prvý deň odberu spermy určenej na export 



a druhá vzorka medzi 21. a 60. dňom po 

poslednom odbere spermy určenej na 

export. 

 

2. Embryá 

I. Embryá pochádzajú z krajiny, v ktorej 

nebol zaznamenaný žiadny prípad 

ochorenia SBV, alebo, 

 

II. Boli získané pred 1.6.2011, alebo 
 

III. V mieste pôvodu donorov rovnako ako 

v zariadení na získanie a zber embryí 

určených na export nebol zaznamenaný 

prípad SBV najmenej 30 pred prvým 

odberom embrya a aspoň 30 dní po 

poslednom odbere embryí určených na 

export, a 

 

IV. U donorov, ktorých embryá sú určené 

na export boli vykonané dva krvné testy 

s negatívnymi výsledkami pôvodcu 

ochorenia, keď prvá vzorka bola odobratá 

prvý deň odberu embrya určenej ne export 

a druhá vzorka medzi 21. a 60. dňom po 

poslednom odbere embryí určených 

na export. 

 

V. Sperma používaná na produkciu 

embryí na export musí spĺňať vyššie 

uvedené podmienky pre export spermy. 

Kanada 27.04.2012 

neudané 

Sperma HD, 

bizónov, vodných 

byvolov, oviec a kôz, 

ako aj embryá HD 

a bizónov získané od 

01.06.2011 

Zvieratá musia mať negatívny test na SBV 

predtým ako ich sperma alebo embryá 

môžu vstúpiť do Kanady z krajín EÚ. 

Genetický materiál zhromaždený do 1. 

júna 2011 nie je predmetom ďalších 

požiadaviek. 
Chile 10.04.2012 

neudané 

Pozastavenie dovozu 

živých HD, oviec 

a kôz z infikovaných 

krajín. 

Rezolúcia EX. Nº 1.999 z 10.04.2012: 

Dočasné pozastavenie dovozu živého HD, 

oviec a kôz z krajín infikovaných SBV, až 

kým veterinárny servis infikovaných 

krajín potvrdí že neexistuje žiadne ďalšie 

ohnisko nákazy a riziková analýza ktorú 

vykonáva "Servicio Agrícola y Ganadero" 

of Chile predstavuje zanedbateľné riziko 

prenosu SBV týmito zásielkami. 

 

Notifikovaný text (CHK/432) ustanovuje  

preventívne opatrenia pre inseminačné 

stanice v krajinách, kde bol vírus choroby 



SBV zaznamenaný a ktoré exportujú 

spermu hovädzieho dobytka do Čile. 
Čína 16.05.2012 

neudané 

Sperma a embryá 

HD a oviec získané 

po 01.06.2011 

z Belgicka, 

Nemecka, 

Španielska, 

Francúzska, 

Talianska, 

Luxemburska, 

Holandska a Veľkej 

Británie 

Vyhláška č.67 – Čína dočasne zakazuje 

dovoz spermy HD, embryá HD, spermu 

oviec a embryá oviec získaných po 

01.06.2011 z krajín, kde bol nález tejto 

choroby. 

Costa Rica neudané Sperma HD odobratá 

po 21.11.2011 

Neexistuje žiadne právne oznámenie o 

opatreniach týkajúcich sa SBV. 

Egypt 30.01.2012 

neudané 

Živý HD, hovädzie 

mäso a mliečne 

výrobky z Belgicka, 

Nemecka, 

Francúzska, 

Holandska a Veľkej 

Británie 

Nie je oficiálne publikované. 

Dodanie nových licencií od týchto 5 krajín 

mešká. Z praktického hľadiska je dovoz 

blokovaný. 

 15.02.2012 

neudané 

Živé zvieratá a ich 

produkty a sperma, 

okrem sušeného 

mlieka, 

z infikovaných krajín 

Rozhodnutie vedeckého výboru GOVS: 

Dočasne pozastavia dovoz živých zvierat, 

ich produkciu a spermu, dovoz tepelne 

ošetreného sušeného mlieka je povolený 

(z krajín ktoré oznámili prítomnosť SBV 

do získania úplného objasnenia situácie 

z OIE). 

 06.03.2012 

neudané 

Živé zvieratá a ich 

sperma sú zakázané, 

mlieko a mliečne 

výrobky a mäso je 

povolené (s 

podmienkami) 

Rozhodnutie vedeckého výboru GOVS: 

Dovoz živých zvierat pre okamžité zabitie, 

gravidných chovných jalovíc, spermy nie 

je povolené (z krajín EÚ, kde bol 

zaznamenaný SBV). 

Povolený je dovoz mlieka a mliečnych 

produktov z Európy s veterinárnym 

certifikátom potvrdzujúcim že stáda 

a farmy sú bez výskytu SBV, a produkty 

boli dostatočne tepelne ošetrené. Povolený 

je dovoz vykosteného mäsa 

s veterinárnym certifikátom 

potvrdzujúcim že mäso je zo zvierat 

a fariem bez výskytu SBV. 

 05.05.2012 

neudané 

Mlieko a mliečne 

produkty a mäso 

GOVS povolila import mlieka 

a mliečnych produktov a mäsa z EU 

sprevádzaným veterinárnymi certifikátmi, 

ktoré obsahujú zmienku „ produkty 

neobsahujú žiadne infekčné alebo 

epidemiologické ochorenie“. Komisie 



rozumie že „staré“ veterinárne certifikáty 

sa môžu znova používať (pred zavedením 

SBV opatrenia), a navrhuje že členský 

štátom EÚ aby vykonali kontrolu trhu 

a informovali Komisiu ak nastane nejaký 

problém. 

 10.07.2012 

neudané 

Živé zvieratá Povoľuje sa dovoz živých zvierat z krajín 

EÚ, najmä z krajín kde bol zaznamenaný 

Schmallenberg vírus (SBV) za 

nasledujúcich podmienok: 

1. Zvieratá určené na vývoz nemôžu 

pochádzať zo stád alebo z oblastí 

infikovaných alebo podozrivých na 

infekciu SBV. 

2. Zvieratá musia byť testované na 

SBV použitím PCR testu 

s negatívnym výsledkom. 

 

Ekvádor 20.04.2012 

Trvanie 

závisí na 

vedeckom 

alebo 

epidemiolo

gickom 

vývoji 

Živé zvieratá 

a genetický materiál 

(sperma a embryá) 

HD, oviec a kôz 

a bizónov 

pochádzajúce 

z Belgicka, 

Nemecka, 

Španielska, 

Francúzska, 

Talianska, 

Luxemburska, 

Holandska a Veľkej 

Británie 

Rezolúcia č. 0058 z 20.04.2012, z 

„Agrocsalidad“: Dočasné pozastavenie 

dovozu živých zvierat a genetického 

materiálu od vnímavých druhov zvierat. 

Zoznam infikovaných krajín môže byť 

preskúmaná  v závislosti od 

epidemiologického vývoja. 

Japonsko 21.02.2012 

neudané 

Požiadavky na dovoz 

spermy a embryí HD 

Vo veterinárnom certifikáte musí byť 

uvedené, že darca embrya bol bez 

klinických príznakov podozrivých na 

SBV, alebo ak darca má klinické príznaky 

SBV musí byť darca vyšetrený 

s negatívnym výsledkom na SBV. 

 30.07.2012 

neudané 

Sperma HD 

(Nemecko, 

Holandsko, 

a Taliansko) 

Býk, darca musí byť podrobený 

nasledujúcej skúške na SBV (iba pre 

spermu získanú po 01.04.2011) 

1. PCR alebo vírus izolačný test zo 

séra z každého odberného dňa 

spermy pre túto zásielku 

s negatívnym výsledkom,  

Alebo 

2. Sérum neutralizačný test, ELISA 

alebo IFA zo séra 

zhromažďovaného medzi 21 a 60 

dňom po získaní spermy pre túto 



zásielku s negatívnym výsledkom. 

Alebo 

3. Sérum neutralizačný test, ELISA 

alebo IFA zo séra 

zhromažďovaného medzi 21 a 60 

dňom pred získaním spermy pre 

túto zásielku s pozitívnym 

výsledkom. 

Metóda, dátum vzorkovania, výsledok a 

meno a adresa skúšobného laboratória 

musí byť uvedené na osvedčení o 

zdravotnej nezávadnosti. 

Jordánsko neudané Živé prežúvavce Pozastavené dovozné povolenie pre živé 

prežúvavce. 

Kazachstan 

 

Nie je 

uvedené 

Živé prežúvavce Pozastavené dovozné povolenie na živé 

prežúvavce. 

 01.02.2012 

neurčito 

Zákaz dovozu živých 

prežúvavcov, ich 

mäso a genetický 

materiál z Belgicka, 

Nemecka, Holandska 

a Francúzska  

Dočasný zákaz dovozu HD a malých 

prežúvavcov a ich genetického materiálu 

z Belgicka, Nemecka, Francúzska 

a Holandska. 

Dovozné povolenia pozastavené na živé 

prežúvavce, mäso a ich genetický 

materiál. 

Kórea neuvedené Sperma HD Export sa nezačal, Kórea zamrazila 

dovozné schvaľovacie konanie pre 

Francúzsko a Holandsko (napr. 

oneskorenie inšpekčnej činnosti) 

Kuvajt 02.02.2012 

neudané 

Embryá HD a živý 

HD 

Veterinárne certifikáty pre embryá a živý 

HD boli upravené: 

Embryá: Bezpečnostné opatrenia 

uplatniteľné pre Akabane vírus by mali 

byť dodržané. 

Po ďalšom výskume sa opatrenia majú 

preskúmať a spresniť. 

Dobytok na produkciu mlieka – nesmie 

pochádzať z infikovaného alebo 

podozrivého na SBV hospodárstva, 

a zvieratá musia byť vyšetrené s PCR 

testom 7 dní po prevoze do prevádzky 

chránenej pred vektormi, alebo musí byť 

vyšetrený 2x serologicky v 28 dňových 

intervaloch v karanténe s negatívnym 

výsledkom.   

Libanon 02.02.2012 

neudané 

Živý HD a malé 

prežúvavce 

z Belgicka, 

Nemecka, 

Francúzska, 

Holandska a Veľkej 

Británie 

Nie je oficiálne zverejnený – Dočasné 

pozastavenie dovozu živého HD a malých 

prežúvavcov. Dočasné dovozné 

podmienky dohodnuté s jedným členským 

štátom. 



 14.05.2012 

neudané 

Živé HD, ovce a 

kozy 

Číslo rozhodnutia 432/1 Ministerstva 

poľnohospodárstva - Podmienky dovozu 

zvierat z krajín, kde boli zistené prípady 

SBV.  

Import hospodárskych zvierat 

a negravidných samíc na zabitie alebo 

chov a produkciu (hovädzí dobytok, ovce 

a kozy) z krajín, kde boli zistené prípady 

SBV je dovolený za predpokladu, že 

zdravotné osvedčenie vydané príslušným 

veterinárnym orgánom v krajine pôvodu, 

potvrdzuje, že žiadne zviera v zásielke nie 

je  infikované SBV. 

Importovať dobytok, ovce a kozy 

a gravidné samice z týchto krajín je 

dovolené za predpokladu, že každé zviera 

má individuálny zdravotný certifikát 

(obsahuje sériové číslo zvieraťa) z 

akreditovaného laboratória potvrdzujúce, 

že zviera nie je infikovaný SBV. 

Mexiko 15.01.2012 

neudané 

Sperma 

prežúvavcov, oocyty 

a embryá z Belgicka, 

Nemecka, Holandska 

a Francúzska 

Zákaz dovozu genetického materiálu 

oviec, HD a kôz z Holandska, Belgicka, 

Nemecka a Francúzska. 

Holandsko, Belgicko, Nemecko, 

Francúzsko boli požiadané aby zaslali 

epidemiologické informácie. 

 21.08.2012 

neudané 

Zrušenie zákazu 

dovozu 

Neaplikujú sa žiadne požiadavky súvisiace 

s SBV  

Maroko 22.02.2012 

neudané 

Sperma HD  

( z Belgicka) 

Sperma získaná od januára 2012 musí 

sprevádzať veterinárny certifikát 

vystavený kompetentnou autoritou, 

v ktorom potvrdzuje že bol vykonaný test 

na SBV s negatívnym výsledkom. 

(pochádzal z Belgicka) 

 25.02.2012 

neudané 

Živý HD (z 

Nemecka) 

Sperma (všetkých 

prežúvavcov?) 

(z Nemecka) 

Zvieratá: Zásielky HD, ktoré sú 

pripravené na priamy dovoz do Maroka 

(zvieratá v zberných strediskách): Po 

dovoze do Maroka musí zvieratá 

sprevádzať ďalšie zdravotné potvrdenie 

vydané schválenou veterinárnou autoritou, 

ktorá potvrdzuje že: 

zvieratá pochádzajú z chovov kde neboli 

zistené žiadne prípady SBV (infekcia 

alebo ochorenie) počas predchádzajúcich 

3 mesiacov pred ich odoslaním do 

Maroka. 

Od 05.03.2012: Všetky HD z Nemecka do 

Maroka musí sprevádzať ďalšie zdravotné 

potvrdenie vydané schválenou 

veterinárnou autoritou, ktorá potvrdzuje 



že: 

Zvieratá pochádzajú z chovov kde neboli 

zistené žiadne prípady SBV (infekcia 

alebo ochorenie) počas predchádzajúcich 

3 mesiacov pred ich odoslaním do 

Maroka. 

Zvieratá boli chránené počas celého ich 

pobytu v zbernom stredisku alebo 

v karanténnej stanici proti pakomárikom, 

alebo iným vektorom prenášajúce toto 

ochorenie. 

Zvieratá boli (krv) testované do 7 dní po 

nadobudnutí platnosti dovozných opatrení 

v karanténnej stanici pre detekciu SBV 

pomocou PCR testu s negatívnym 

výsledkom. 

Sperma: k sperme získanej od septembra 

2011 sa pripojí ďalšie zdravotné 

potvrdenie vydané schválenou 

veterinárnou autoritou, ktoré potvrdzuje že 

bola testovaná za účelom zistenia SBV 

s negatívnym výsledkom pred odoslaním 

do Maroka. 

 25.02.2012 

a 

05.03.2012 

neudané 

Živý HD  

(z Belgicka, 

Nemecka, 

Francúzska, 

Talianska, 

Holandska a Veľkej 

Británie) 

 

Sperma (všetkých 

prežúvavcov?) 

z Belgicka, 

Nemecka, 

Francúzska, 

Talianska, 

Holandska a Veľkej 

Británie 

Podľa zástupcu ONSSA Nemecko, 

Belgicko, Francúzsko, Taliansko, 

Holandsko a Veľká Británia dostali list, 

ktorom im boli oznámené opatrenia 

 neudané HD, ovce, kozy a ich 

sperma 
Dodatočné potvrdenie (webstránka ONSS 

na www.onssa.gov.ma) - pozri "Import / 

Export" nasledujúce odkazy: 

- HD, ovce a kozy: 

http://www.onssa.gov.ma/onssa/fr/importa

tion_animaux_bovins.php 

 -Sperma:  

http://www.onssa.gov.ma/onssa/fr/imp_se

mences.php  

http://www.onssa.gov.ma/onssa/fr/importation_animaux_bovins.php
http://www.onssa.gov.ma/onssa/fr/importation_animaux_bovins.php
http://www.onssa.gov.ma/onssa/fr/imp_semences.php
http://www.onssa.gov.ma/onssa/fr/imp_semences.php


 

Omán 13.05.2012 

neudané 

Genetický materiál 

(embryá a sperma) 

z infikovaných krajín 

Oznámenie Ománu dňa 23.05.2012 do 

WTO SPS výboru. 

Ministerské nariadenie č. 119/2012 

Peru 04.04.2012 Sperma a embryá 

HD, oviec a kôz 

z infikovaných 

krajín. 

Sperma HD a oviec/kôz: 

1. Pochádza z krajiny v ktorej nikdy 

nebol registrovaný prípad SBV, 

alebo 

2. Toto bolo získané pred 

01.06.2011, alebo 

3. V inseminačnej stanici a to aspoň 

30 dní pred odberom  a aspoň 30 

dní po  poslednom odbere spermy 

určenej na export nebol 

zaznamenaný žiadny prípad SBV, 

a darcovia spermy určenej na 

export boli vyšetrení 2x 

sérologickým testom odporúčaným 

OIE, prvý zo vzorky odobratej 

prvý deň odberu spermy určeného 

na export a druhý zo vzorky 

odobratej medzi 21 a 60 dňami po 

odbere spermy určenej na export. 

Embryá HD a oviec/kôz: 

1. Pochádza z krajiny v ktorej nikdy 

nebol registrovaný prípad SBV, 

alebo 

2. Toto bolo získané pred 

01.06.2011, alebo 

3. žiadne prípady ochorenia neboli 

registrované u prítomných zvierat 

aspoň 30 dní pred odberom embryí 

a aspoň 30 dní po poslednom 

odbere embryí určených na export, 

žiadne prípady SBV neboli 

registrované, a  darcovia embryí 

určenej na export boli vyšetrení 2x 

sérologickým testom odporúčaným 

OIE, prvý zo vzorky odobratej 

prvý deň odberu embryí určených 

na export a druhý zo vzorky 

odobratej medzi 21 a 60 dňami po 

odbere embryí určených na export. 

4. Sperma použitá na produkciu 

embryí na export musí spĺňať 

vyššie uvedené podmienky 

Ruská 

federácia 

17.01.2012 

neudané 

Živé malé 

prežúvavce, mäso, 

vedľajšie živočíšne 

produkty, sperma 

Dočasné obmedzenia dovozov živých 

malých prežúvavcov, mäsa, vedľajších 

živočíšnych produktov, spermy a embryí 

z Nemecka, Holandska a Belgicka do 



a embryá (z 

Belgicka, Nemecka, 

a Holandska) 

Ruskej Federácie (RF) 

 01.02.2012 

neudané 

Živé prežúvavce 

(HD, ovce a kozy), 

ich sperma a embryá 

(z Belgicka, 

Nemecka, 

Francúzska, 

Holandska a Veľkej 

Británie) 

Okrem predchádzajúcich opatrení 

Turecko neudané Živý HD Dovozné povolenie pozastavené na  

živý HD 

 13.03.2012 

neudané 

HD na chov a výkrm Zákaz bude ukončený ak vyvážajúce 

krajiny poskytnú záruky na základe 

odporúčaní OIE 

 neudané Rôzne Dovozné podmienky existujú pre:  

výkrmový HD a ovce /kozy  

chovný HD a ovce / kozy,  

jatočný HD a ovce / kozy. 

Ukrajina 01.02.2012 

neudané 

HD a malé 

prežúvavce a ich 

genetický materiál 

z Belgicka, 

Nemecka, 

Francúzska, 

Holandska, a Veľkej 

Británie 

Dočasný zákaz dovozu HD a malých 

prežúvavcov a ich genetického materiálu 

z Belgicka, Nemecka, Francúzska, 

Holandska a Veľkej Británie. 

 01.02.2012 

neudané 

HD a malé 

Prežúvavce z  

Belgicka, Nemecka 

a Holandska. 

 

Malé prežúvavce z  

Francúzska a Veľkej 

Británie. 

 

Dovoz HD a malých prežúvavcov 

z územia Belgicka, Nemecka, Holandska 

a malých prežúvavcov z územia 

Francúzska a Veľkej Británie od 

01.02.2012 nie je povolené. 

Dovoz ostatných komodít z týchto krajín 

sa má vykonávať v súlade s veterinárnymi 

požiadavkami pre dovoz výrobkov do 

Ukrajiny 

 25.07.2012 

neudané 

Chovný malý 

dobytok a hovädzí  

dobytok z Belgicka, 

Francúzska, 

Nemecka, Talianska, 

Luxemburska, 

Holandska a Veľkej 

Británie 

Povolenie importu malého dobytka  a HD 

do Ukrajiny z Belgicka, Francúzska, 

Nemecka, Talianska, Luxemburska, 

Holandska, Veľkej Británie ak 

v certifikáte je uvedené, že dobytok 

pochádza z fariem bez výskytu ochorenia, 

a výsledky ELISA a PCR sú negatívne. 

 10.04.2013 HD a malé 

prežúvavce a ich 

genetický materiál 

z Rakúska, Belgicka, 

Nemecka, 

Popis obsahu: S ohľadom na zistenia 

týkajúce sa choroby zvierat spôsobenej 

SBV a odporúčaniami OIE, dovoz malých 

prežúvavcov a hovädzieho dobytka a ich 

genetického materiálu (sperma a embryá) 



Francúzska, 

Talianska, 

Luxemburska 

Holandska, 

Španielska a Veľkej 

Británie 

je zakázaná z územia Rakúska, Belgicka, 

Francúzska, Nemecka, Talianska, 

Luxemburska, Holandska, Španielska a 

Spojeného kráľovstva.  

 

Výnimky z tohto zákazu sú nasledovné: 

1. Chovné, nie gravidné zvieratá, ktoré sú: 

 

1.1. vyšetrené s negatívnymi výsledkami 

pomocou metód ELISA a PCR, alebo 

 

1.2. ak zvieratá majú pozitívnu reakciu na 

ELISA a počas karantény v krajine 

pôvodu mali negatívnu reakciu na PCR. 

 

2. Chovné gravidných zvieratá vyšetrené 

pomocou metódy ELISA a PCR s 

negatívnym výsledkom. 

 

3. Genetický materiál (sperma a embryá): 

 

3.1. získaný pred 1. januárom 2012, alebo 

3.2. získaný od samcov a darkýň 

vyšetrených pomocou metód ELISA a 

PCR s negatívnymi výsledkami. 

 

Spojené 

Arabské 

Emiráty 

04.03.2012 

neudané 

HD, ovce a kozy  Ministerská vyhláška č (101) 2012 

Ministerstva životného prostredia a 

vodného hospodárstva o organizácii 

dovozu kráv, oviec a kôz z krajín, 

v ktorých je zaznamenaný výskyt SBV. 

 

Článok 1 - je stanovený pre dovoz kráv, 

oviec a kôz z krajín, v ktorých je 

zaznamenaný výskyt SBV; 

do sprievodného osvedčenia o zdravotnej 

nezávadnosti uviesť nasledujúce: 

 

- Vyhlásenie, že zvieratá sú z oblastí a 

hospodárstiev, v ktorých sa nevyskytlo 

SBV.  

- Vyhlásenie že zvieratá počas karantény 

po dobu nie kratšiu ako dva týždne boli 

vyšetrené a že žiadne príznaky vírusu 

neboli zistené. 

- Vyhlásenie o vykonaní laboratórnych 

testov počas obdobia karantény, ktoré 

potvrdzujú absenciu vírusu. 

- Vyhlásenie, ktoré deklaruje že zvieratá 

neboli v expozícii s mediátormi, ktorý sú  



nosičmi vírusu. 

 

Článok 2 – Riadenie karantény sa má 

nadviazať na epidemiologickú situáciu a 

určiť krajiny, ktoré majú zmeny v ich 

epidemiologickej situácii, a koordinovať s 

dotknutými organizačnými jednotkami 

ministerstva vykonanie ustanovení tohto 

zákona. 

Uruguaj 15.03.2012 

neudané 

Genetický materiál 

z vnímavých druhov 

z infikovaných 

krajín, získaný po 

01.05.2012 

Pozastavenie dovozu a tranzit genetického 

materiálu vnímavých druhov zvierat 

z infikovaných krajín. Je povolený dovoz 

genetického materiálu získaného pred 

01.05.2011 

USA 02.02.2012 

neudané 

Pozastavenie dovozu 

spermy a embryí HD 

odobratých po 

01.06.2012 

Opatrenia budú v priebehu niekoľkých dní 

oficiálne oznámené. 

Pozastavenie sa týka všetkých členských 

štátov bez ohľadu na ich zdravotný status. 

 21.02.2012 

neudané 

Obmedzenie 

týkajúce sa dovozu 

spermy a embryí HD 

získané po 

01.06.2011 zo 

všetkých krajín EÚ. 

Budú zavedené 

obmedzenia na 

budúce prepravy 

spermy oviec a kôz 

Úradný veterinárny certifikát musí 

obsahovať vyhlásenie, že sperma bola 

odobratá pred 01.06.2011. Pre spermu 

získanú neskôr certifikát musí obsahovať 

vyhlásenie, že darcovské zvieratá boli 

testované a k odobratiu spermy alebo 

embryí došlo v zariadeniach chránených 

pred vektormi. 

Okná a otvory inseminačných staníc 

musia byť chránené dvojitými sieťkami, 

aby sa zabránilo vstupu a výstupu hmyzu, 

a aby sa zabezpečilo vetranie pre komfort 

zvierat. Vnútorné a vonkajšie sieťky 

musia byť od seba oddelené najmenej 7,62 

cm. 

 23.08.2012 Obmedzenie 

týkajúce sa dovozu 

spermy a embryí HD 

odobratých po 

01.06.2011 zo 

všetkých krajín EÚ. 

USA 23. augusta oznámila EÚ,  že zrušila 

požiadavku na zariadenie, ktoré je bez 

výskytu vektorov, ostatné požiadavky 

zostávajú v platnosti. 

 

 27.05.2013 

neudané 

Obmedzenie 

týkajúce sa dovozu 

spermy a embryí HD 

odobratých po 

01.06.2011 zo 

všetkých krajín EÚ. 

Podmienky v aktuálnom certifikáte sú 

nasledovné: 

Pre spermu HD: 

- sperma na export do USA bola buď 

(nechajte vhodné vyhlásenie a ostatné 

možnosti prečiarknite) získaná pred 

1.6.2011; alebo 

- sperma v zásielke bola odobratá po 

1.6.2011 od darcov, u ktorých bolo 

vykonané vyšetrenie s negatívnymi 



výsledkami v dvoch sérum 

neutralizačných testoch (hraničná hodnota 

titra je 1:8) pre SBV, pričom prvý sa 

vykoná počas 30 dní pred odberom, a 

druhý medzi 28. a 60. dňom po odbere. 

Testy boli vykonané v laboratóriu 

schválenom kompetentnou národnou 

autoritou.  

Pre embryá HD: 

- embryá na export do USA boli buď 

(nechajte vhodnú časť a ostatné možnosti 

prečiarknite) získané pred 1.6.2011; alebo 

- embryá v zásielke boli odobratá po 

1.6.2011 od darcov, u ktorých bolo 

vykonané vyšetrenie s negatívnymi 

výsledkami v dvoch sérum 

neutralizačných testoch (hraničná hodnota 

titra je 1:8) pre SBV, pričom prvý sa 

vykoná počas 30 dní pred odberom, a 

druhý medzi 28. a 60. dňom po odbere. 

Testy boli vykonané v laboratóriu 

schválenom kompetentnou národnou 

autoritou.  

 

 


