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Vec: Veteľináľne podmienky pľe premiestnenie zsĺierat na Národnú výstavu

hospodáľskych zvieľat AGROKOMPLEX 2019

Štátna veteľinárna a potľavinová spľáva Slovenskej ľepubliky (d'alej len ,,ŠVPSSR";
obdľžalaVašu Žiadosť o stanovenie podmienok účastizvierat vystavovaných na Agľokomplexe
2019 (d'alej len ,,výstava"). SVPS SR v zmysle zákona č' 3912007 Z. Z. o veterináľnej
staľostlivosti v znení neskoľšíchpredpisov (ďalej len ,,zákon č,. 3912007 Z. z.) nemá kompetenciu
stanovovať individuálne podmienky na pľemiestňovanie zvierat. Zo zákona č. 3912007 Z. z.
pľiamo vyplýva povinnosť vlastníka a|ebo držitel'a zvieľat spĺRaťveteľináľne požiadavky na
premiestňovanie zvierat' Podrobnosti o požiadavkách na pľemiestňovanie zvieľat v rámci
Slovenskej republiky (ďalej len ,,SR"), spolu s inými oznamami a inými opatľeniami, pokynmi,
pľogľamami a inými opatľeniami hlavného veteľinámeho lekáľa SR, podl'a $ 5 písm. l) zákona č.
3912007 Z. z. zverejť'luje Ministeľstvo pôdohospodárstva arozvoja vidieka SR.
Švpssn v súvislosti skonaním qýstavy vsúlade s $ 6 ods.2 písm. a)zákonač,'39l2oo7 Z.
z. usmeľňuje ľegionálne veterináľne a potľavinové správy v SR a výkon ich štátnych veterinárnych
nazáklade žiadosti
činností.Regionálna veteľináľna apotravinová správa (ďalej len
''RVPS'')
chovatel'a stanoví ľozsah a harmonogľam vyšetrení širšieho pľedvýberu zvierat podl'a jednotlivých
dľuhov, a to:

o

o

o

A.

Kone

kone sa môžu zúčastniťvýstavy iba ak spĺRaiĺpoŽiadavky identifikácie a ľegistrácie a sú
sprevádzané pasom zvieraťa s vyznačenou platnou vakcináciou proti influenze koní;
kone používanév plemenitbe musia byť na ýstavu sprevádzané spľievodným dokladom
na premiestňovanie koní na chov apľodukciu (Švps SR Eq/Chovl}1loll19) a spĺňať
požiadavky monitoringu infekčnej anémie, infekčnej metľitídyaŽrebčej nákazy podl'a
plánu veterinárnej prevencie aochrany štátneho iyemia (ďalej len,,VPo'') na rok 20l8

a2019;

seľologické vyšetľenie na infekčnúanémiu musí byť vykonané u všetkých koní staľších
ako 2 ľoky' ktoré sa zučastnia výstavy a vyšetľenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov dátum seľologického vyšetrenia musí byť Zaznamenaný v sprievodnom doklade alebo v
zdľavotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa, u zahraničných koní
výlučne v identifikačnom doklade (pase) koňa;

odboľ :dravia a ochľany:vierat ŠVPS SR

tel. 02

-

602 57 228, e-mail: polak@svssr.sk

B. Hovädzí dobytok

a

a

hovädzídobytok (ďalej len ,,HD") musí byť na výstavu sprevádzaný okľem sprievodného
dokladu na pľemiestňovanie HD na chov a produkciu (ŠVPS SR HD/Chovl}llOlll9) a
pasom zvieraťa a dokladom na premiestňovanie HD (tlačivo CEHZ);
vyšetľenie HD na tubeľkulózu' bľucelózu, enzootickú bovinnú leukózu sa nevyžaduje za
pľedpokladu, že zvieratá pochádzaju zchovu úradne uznaného bez výskytu uvedených
choľôb;

a

požiadavky vo vzťahu k IBR u HD:

1. vystavy sa môžu zúčastniťlen zvieratá zchovov ozdľavených alebo

2.

ozdľavovaných od IBR
zvieratá z ozdravovaných chovov musia byť najmenej 30 dní pred premiestnením

na qýstavu vakcinované aľevakcinované proti IBR vsúlade svypracovaným

ozdravovacim pľogľamom a to v súlade s vakcinačnou schémou výrobcu vakcíny;

3.

dátum vakcinácie, resp' ľevakcinácie musí byť uvedený v spľievodnom doklade na
premiestňov ani e zv ier at,

zvieraÍá zozdravených chovov (chov úľadnebez qýskytu IBR _ bez pľítomnosti
vírusu IBR a protilátok proti IBR alebo chov bez výskytu IBR -bez pľítomnosti

vírusu IBR, ale s pľítomnosťoupostvakcinačných protilátok pľoti IBR

po vakcinácii maľkerovou vakcínou)' ktoľésa po výstave vľacajúspäť do chovu

pôvodu, musia splňať požiadavky na pľesun do chovu úľadnebez výskytu lBR'
ľespektíve bez výskytu IBR (zvieratá musia byt' umiestnene v izolácii a najskôr po
21 dňoch po zaľadení do nej vyšetľenéna protilátky pľoti teľénnemu vírusu IBR
s negatívnym vysledkom);

a

a

a

C. Ovce akozy
barany acapy sa môžu zúčastniťýstavy iba ak spÍRajĺpoŽiadavky identifikácie
a ľegistrácie a sú sprevádzané spľievodným dokladom na premiestňovanie oviec a kôz na
chov a pľodukciu (SVPS SR ovce/Chovl01l01l19) a dokladom na premiestňovanie
oviec/kôz (tlačivo CEHZ);
sú genotypizované na rezistenciu voči scrapie s poŽadovaným výsledkom rezistencie voči
scrapie v súlade s platným Chovatel'ským programom na rezistenciu oviec voči pľenosným
spongiformným encefalopátiám - scľapie v SR (d'alej len,'Chovatel'ský progľam,,);

zvieľaÍá musí sprevádzať osvedčenie o genotypizácii vystaveného v súlade

pľílohyč. 2 k Chovateľskému pľogľamu;
zvieratá nesmú pochádzať z infikovaných chovov scrapie v zmysle Pľogľamuprevencie,

s Chovatel'ským progľamom a
a

monitoringu a kontľoly niektoých TSE v SR pľe ľok 201 8 a 2019 (ďalej len ,,Pľogram
prevencie, monitoringu a kontľoly TSE"), Metodického pokynu na výkon monitoľingu
a

kontľoly niektorých TSE

v SR

pľe ľok 2018 a2019 (d'alej len ,,MP pre TSE")

a Národného pohotovostného plánu pľe prípad podozľenia a

platného pre ľok 2019;

a
a

výskytu niektorých TSE v SR

zvieratá musia pochádzať z chovu v ktoľom sa plní Pľogľam prevencie' monitoľingu
a kontľoly TSE a MP pre TSE;
vyšetľenia je potrebné vykonať v teľmínetak, aby vysledky vyšetľeníboli známe pred
pľemiestnenímzvierat na výstavu a v zmysle VPo na ľok 2019;
D. ošÍpané

a

a

musia byť na výstavu sp'ľevádzané spľievodným dokladom na pľemiestňovanie ošípaných
na chov a pľodukciu (SVPS SR os/Chovl01/01ll9) a dokladom na premiestňovanie
ošípaných(tlačivo CEHZ);
musia spĺĺaťvšeobecné poŽiadavky na premiestňovanie ošípaných,klasifikáciu chovov
a podmienky premiestňovania uvedené Vo Vykonávacom ľozhodnutí komisie č'
2014l709/EU o opatľeniach na kontľolu zdravia zvierat v súvislosti s afľickým morom
ošípaných v uľčitýchčlenských štátoch z9. októbra2014

odbor :dravia a ochrany:vierat ŠVPS SR

tel. 02

-

602 57 228, e-mail: poĺak@svssr.sk

o
a
a
a
a
a

musia pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring KMo, AMo a Aujeszkyho choľoby
podl'a plánu VPo na ľok 2018 a2019;
musia pochádzať z chovu' ktoľý plní monitoring tubeľkulózy podl'a plánu VPo na ľok
2018 a2019;
musia pochádzať z chovu, ktoľý plní monitoring bľucelózy podl'a plánu VPo na rok 2018
a2019;
dospelé plemenné kance musia byť pľed pľemiestnením na qýstavu vyšetrenéna
brucelózu s negatívnym výsledkom;
musia pochádzat' z chovu, ktoý plní monitoľing VPo u iných chorôb a vyšetrovanie na
aboľty podl'a plánu VPo na rok 2018 a2019;
v čase medzi opustením chovu pôvodu a pľíchodom na miesto uľčenianesmie pľísťdo
kontaktu s ošípanými, ktoré nesplňajú vyššie uvedené požiadavky;

a

E. Hydina a vol'ne žijúcevtáctvo
podmienky účastipľe hydinu a vol'ne žijirce vÍáctvo s výnimkou povinnosti byť
sprevádzané zdľavotným cer1ifikátom na premiestnenie hydiny na ľeprodukciu a úžitkovú
hydinu v SR budú stanovené poďl'anákazovej situácie pred qýstavou;

Vyšetľenia zvieľat, ktoľésa zúčastniar1ýstavy, vľátane širšieho predvýbeľu zvieľaÍna qýstavu
hradí príslušná RVPS zpoložky VPo, okľem nákladov spojených svakcináciou proti IBR.
Vykonanie týchto skúšokzabezpečípríslušná RVPS najneskôľ 28 dní pľed začiatkom konania
výstavy tak, aby qýsledky vyšetrení boli známe pred premiestnením zvierat na qýstavu.
V prípade zvierat uľčenýchna predaj počas výstavy' náklady na vyšetľenia uvedených zvierat
hľadí chovatel' v rozsahu ako pľi premiestňovaní plemenných zvieľat.
Úľadnú kontľolu identifikácie a ľegistrácie hospodárskych zvieľat vykonáva veteľináľny lekáľ
RVPS (d'alej len,,veteľinárny inšpektor").
Veterinárny inšpektor vykoná dokladovú a ýzickú kontrolu zvierat po pľíjme zvierat na
výstavisko, v čase, ked' sú uŽ všetky zvieraÍáýzicky pľítomnév objekte.
Kontrolou identifikácie a registľácie zvieratje nutné pľeveriť, či dané zvieratá sú pľemiestňované
z chovu, ktorý je uvedený na doklade o premiestnení zvieľaťa (tlačivo CEHZ). Túto skutočnosť
skontroluje podl'a údajov v daÍabáze CEHZ (v čase prísunu zvierat na výstavu ešte zvieľatá
nemusia byť v CEHZ evidované na výstavisku).
Dalej je potrebné skontrolovať registre zvierat na výstavisku, či sú zapísane všetky údaje o
pľísunezvierat na výstavisko atiež, čije správne uvedená faľma pôvodu.
Po ukončenívýstavy veterináľny inšpektoľ skontroluje na výstavisku registľe pľejednotlivé dľuhy
zvierat, či sú všetky údaje o odsunoch zapisané v ľegistroch.
Po uplynutí sedemdňovej lehoty od odsunu zvieraÍ z qýstaviska, veterináľny inšpektoľ preverí
v ďatabáze CEHZ, či boli všetky zvieratá odsunuté z výstaviska.
Veterináľny inšpektor sa riadi metodickým pokynom na qýkon úľadnýchkontľol na identifikáciu a
registráciu hospodáľskych zvieraÍ na mieste vydaným Švps sn.
SVPS SR bude vykonávat' kontľoly pľesunov zvierat z farmy a na qýstavisko zapísaných v

CEHZ.

Veteľinárny dozor na výstave zabezpečí RVPS Nitľa.
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Prof' MVDr. Jozef BíľešDľSc.

@

ústredný ľiaditel'

Na vedomie: ľegionálne veteľinárne a potravinové správy v SR
Státny veterináľny a potľavinový ústav
odboľ :dravia a ochrany zvierat ŠVPS

SR

tet. 02 _ 602

57 228, e-mail: polak@svssr.sk
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