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Vec : Veteľináľne požiadavky na pľemiestnenie plemenných baľanov, barančekov
capov' capkov a kozičiek na nákupné trhy v ľoku 2020 _ usmeľnenie

Yžňene pani riaditeľky, páni ľiaditelia,

Štát.'a veteľináľna a potľavinová správa Slovenskej republiky v súvislosti so zmenenou
situáciou auvoľnenými opatreniami na zabránenié sĺľelĺĺo,',._C,p'IťID:19 upľavuje amení
usmeľnenie č. 128012020-220 z3.4'2O2O o veteľinárnyctr' päzĺaaävt<ách na pľemiestnenie
plemenných baranov, barančekov' capov' capkov a kozičieki;hä'ihakupné tľhy v roku 2020
nasledovne:

1. Plemenné barany, barančeky, caPY,,capkovia a kozičky môŽu byt'pľemiestnené na ple-
menné tľhy v roku 2020 iba ak splňajú požiadavky identifikácie a registľácie asú kli-
nicky zdravé.

2. Baľany a baľančeky majú vykonanú genotypizáciu na scľapie s požadovaným výsled-
kom, splňajú požiadavky Chovďeľského pľogramu na ľezistenciu oviec voči pľenosným
spngiformným encefalopátiám _ scrapie v Slovenskej ľepublike pre ľok 2O2O (ďalej |en
,'Chovateľský program") a sú seľologicky vyšetľené na infekčnú epididymitídu baľanov
s negatívnym výsledkom. Vyšetľenia je potľebné vykonať najneskôr ďo začatia nákup-
ných trhov tak, aby výsledky vyšetľení boli známe pred premiestnením zvierat na ná-
kupné tľhy.

3. Zvieratá musí spľevádzať Spľievodný doklad na premiestnenie oviec akôz na chov
a pľodukciu (ŠVPS SR ovce/ChovlO1lOĺl20), doklaä na pľemiestňovanie oviec/kôz (tla-
čivo CEHZ) a osvedčenie o genotypizácii v súlade s Prílohou č.2 Chovateľského pro-
gľamu.

4. Zvierutá nesmú pochádzď z infikovaných chovov scľapie v zmysle Progľamu preven-
cie, monitoringu a kontľoly niektorých TSE v SR pre rok 2O2O, MP pre TSE pre rok
2020 aNárodného pohotovostného plánu pre prípad podozrenia a výskytu niektorých
TSE v SR platného pre rok 2020;

5. Príslušná RVPS pred potvľdením spľievodného dokladu zabezpečí klinické vyšetrenie
semenníkov s negatívnym nálezom nielen u baľanov a barančekov, a|e aj u capov
a capkov najmä vo vďahu k dostatočnému vývoju semenníkov. Klinické vyšetrenie vy-
koná buď úradný veterináľny lekáľ alebo poverený súkĺomný veteľinámy lekáľ na nákla-
dy chovateľa.
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6. Úľadnú kontrolu identifikácie a ľegistrácie hospodárskych zvieratvykonáva veterinárny
lekáľ RVPS (ďalej len,,veterinaľny inšpektoľ").
Veteľináľny inšpektor vykoná dokladovú afyzíckil kontrolu zvierat po príjme zvieratna
trh, v čase, keď sú už všetky zvieratáfyzicky prítomné v objekte.
Kontrolou identifikácie a registľácie zvierat je nutné pľeveriť, či dané zvieratá sú pre-
miestňované z chovu, ktorý je uvedený na doklade o pľemiestnení zvieraťa (tlačivo
CEHZ). Túto skutočnosť skontľoluje podľa údajov v databáze CEHZ (v čase prísunu
zvierat na tľh ešte zvieľatá nemusia byt'v CEHZ evidované na tľhu).
Ďalej je potľebné skontrolovať individuálny register oviec/kôz na trhu, či sú zapísané
všetky údaje o pľísune zvierat na trh atiež, či je správne uvedená farma pôvodu'
Po ukončení trhu veterinaľny inšpektoľ skontroluje na trhu individuálny registeľ
oviec/kôz, či sú všetky údaje o odsunoch zapísane v registľi.
Po uplynutí sedemdňovej lehoty od odsunu zvierut ztrhu, veterináľny inšpektoľ pľeverí
v ďatabáze CEHZ, či boli všetky zvierutá odsunuté a odpísané ztrhu.
Veteľinárny inšpektor sa ľiadi metodickým pokynom na výkon úradných kontrol na
identifikáciu a ľegistľáciu hospodaľskych zvierutna mieste vydaným Švps sn.
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Na vedomie:
Zväz chovateľov oviec akôz na Slovensku-družstvo

Prof. MVDr. Jozef Bíreš DľSc.
ústredný ľiaditeľ

odbor zdravia a ochľany zvierat ŠVPS sR tel. 02 - 602 57 229, e-mail: polak@svps.sk


