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Vec : Veteľináľne požiadavky na pľemiestnenie plemenných baľanov, baľančekov
capov' capkov a kozičiek na nákupné tľhy v ľoku 2019 - usmeľnenie

Yážené pani riaditel'ky, páni ľiaditelia,

Štátna veteľináľna a potľavinovásprávaSlovenskej ľepubliky vydáva k veterináľnym
požiadavkám na premiestnenie plemenných baľanov a baľančekov nasledovné usmeľnenie:

Plemenné barany, baľančeky, capy,- capkovia a kozičky môŽu byť pľemiestnené na ple-
menné tľhy vroku 2019 iba ak spĺĺa;ĺ požiadavky identifikácie áľegistľácie asú kli-
nicky zdľavé.
Barany a barančeky majú vykonanú genotypizálciu na scrapie s požadovaným výsled-
kom, splňajú poŽiadavky Chovatel'ského pľogramu na rezistenciu oviec voči pľenosným
spngiformným encefalopátiám _ scľapie v Slovenskej ľepublike pľe rok 2019 (ďalej len
,,Chovatel'ský pľogram") a sú seľologicky vyšetrené na infekčnú epididymitídu baranov
s negatívnym výsledkom. Vyšetrenia je potľebné vykonať najneskôľ do začatia nákup-
ných trhov tak, aby výsledky vyšetľení boli známe pľed pľemiestnením zvierat na ná-
kupné trhy.
Zvierutá musí spľevádzať Spľievodný doklad na pľemiestnenie oviec a kôz na chov
a pľodukciu (ŠVPS SR ovce/Chovl0llO1/19), doklad na premiestňovanie oviec/kôz (tla-
čivo CEHZ) a osvedčenie o genotypizétcii v súlade s Pľílohou č. 2 Chovatel'ského pľo-
gľamu.
Zvieratá nesmú pochádzať z infikovaných chovov scrapie v zmysle Pľogľamu pľeven-
cie, monitoringu a kontroly niektoľých TSE v SR pľe rok 2019, MP pľe TSE pľe rok
2019 a Náľodného pohotovostného plánu pľe prípad podozľenia a výskýu niektorých
TSE v SR platného pľe rok 2019;
Pľíslušná RVPS pred potvľdením sprievodného dokladu zabezpečí klinické vyšetľenie
semenníkov s negatívnym nĺlezom nielen u baľanov a baľančekov' ale aj u capov
a capkov najmä vo vzťahu k dostatočnému vývoju semenníkov. Klinické vyšetrenie vy-
koná bud'úľadný veterináľny lekár, alebo poveľený súkľomný veteľináľny lekáľ na ná-
klady chovatel'a.
Úradnú kontľolu identifikácie a ľegistrácie hospodáľskych zvieratvykonáva veteľináľny
lekáľ RVPS (ďalej len ,,veteľináľny inšpektor").
Veterináľny inšpektor vykoná dokladovú a ýzicku kontľolu zvierat po pľíjme zvierat na
trh, v čase, ked'sú uŽ všetky zvieľatá fyzicky pľítomné v objekte.
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Kontľolou identifikácie a ľegistľácie zvieratje nutné pľeveriť' či dané zvieratá sú pre-
miestňované z chovu, ktoý je uvedený na doklade'o premíestnení zvieraťa (tlaÉivo
CEHZ). Túto skutočnost' skontľoluje podl'a údajov v ditabáze CEHZ (v čase pľísunu
zvierat na tľh ešte zvieratá'nemusia bý' v CEHZ óvidované na trhu).
Ďal9j je potľebné skontľolovať inoividualny register oviec/kôz na tľhuo či sú zapísané
vŠetky údaje o pľísune zvieratna tľh atiež,8iješpľavne uvedená ťarmapôvodu.
Po ukončení trhu veterinárny inšpektor sĹoniroluje na trhu individuálny ľegister
oviec/kôz, či sú všetky údaje o odsunoch zapísanév ľägistľi.
Po uplynutí sedemdňovej lehoty od odsunu zvieratztihu, veteľináľny inšpektoľ preveľí
v databáne CEHZ, či boli všetky zvieratáodsunuté a odpísané ztthu.
Veterináľny inšpektor sa 

'riadi metodickým pokynom na výkon úradných kontrol na
identifikáciu a ľegistľáciu hospodárskych zvieiatňa mieste výoanym sÝŕs sn.- 
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S pozdravom

Na vedomie:
Zväz chovatel'ov oviec akôz na Slovensku-družstvo

Pľof. MVDr. Jozef Bíľeš DrSc.
ústľedný ľiaditel'
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