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Vec : Veterinárne požiadavky na pľemiestnenie plemenných baľanov, baľančekov
capov' capkov a kozičiek na nákupné tľhy v roku 2022 _ usmernenie
Yáženépani riaditeľky' páni riaditelia,
Štátna veteľináľna a potravinová spľáva Slovenskej republiky vydáva k veterinámym
poŽiadavkám na pľemiestnenie plemenných baľanov, barančekov' capov' capkov a kozičiek
na nákupné tľhy v roku2022 nasledovné usmeľnenie:
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Plemenné baľany, baľančeky, capy, capkovia a kozičky môŽu byť pľemiestnené na plemenné trhy v roku2022 iba ak spĺĺa3ĺpoŽiadavky identifikácie aľegistrácie asú klinicky zdravé.
Barany a baľančekymajú vykonanú genotypizáciu na scľapie s požadovaným výsledkom, splňajú požiadavky Chovateľského pľogramu na rezistenciu oviec voči prenosným
spongifoľmným encefalopáúiám- scľapie v Slovenskej republike pre ľok 2022 (ďa|ej Len
,,Chovateľský pľogram") a sú serologicky vyšetrené na infekčnúepididymitídu baranov
s negatívnym výsledkom. Vyšetľenia je potrebné vykonať najneskôľ do začatia nákupných trhov tak, aby výsledky vyšetreníboli známe pľed premiestnením zvierat ĺa nákupné tľhy.
Zvieratá musí spľevádzať Sprievodný doklad na premiestnenie oviec a kôz na chov
a produkciu (ŠVPSSR ovce/Chov/0li0ll22), doklad na premiestňovanie ovieclkôz (tlačivo CEHZ) a osvedčenie o genotypizácii v súlade s Prílohou č. 2 Chovateľského progľamu.
Zvieratá nesmú pochádzať z infikovaných chovov klasickou scrapie v zmysle Naľodného pľogramu eľadikácie niektorych TSE v SR pre rok2022, MP pre TSE č. 06120211260
pre rok 2022 aNárodného pohotovostného plánu pľe prípad podozrenia a výskytu niektoľých TSE v SR pre rok2022;
PríslušnáRVPS pľed potvrdením sprievodného dokladu zabezpečíklinické vyšetrenie
semenníkov s negatívnym nálezom nielen u baranov a barančekov, ale aj u capov
a capkov najmä vo vďahu k dostatočnémuvývoju semenníkov. Klinické vyšetrenie vykoná buď úľadnýveterinárny lekáľ alebo poverený súkľomný veteľinámy lekar na náklady chovateľa.
Úradnú kontľolu identifikácie a registľácie hospodárskych zvierat vykonáva veteľináľny
inšpektor").
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Veterinárny inšpektor vykoná dokladovú afyzick:ú kontľolu zvierat po pľíjme zvierat na
trh, v čase, keď sú už všetky zvieratáfyzicky prítomné v objekte.
Kontrolou identifikácie a registrácie zvieratje nutné pľeveľiť,či dané zvierutá sú premiestňované z chovu, ktoľý je uvedený na doklade o premiestnení zvieraťa (tlačivo
CEHZ). Túto skutočnosťskontroluje podľa údajov v databáze CEHZ (v čase prísunu
zvierut na trh ešte zvieľatá nemusia byt'r, CEHZ evidované na trhu).
Ďalej je potrebné skontrolovať individuálny ľegister oviec/kôznatrhu, či sú zapísané
všetky údaje o prísune zvietat na tľh atiež, či je správne uvedená faľma pôvodu.
Po ukončenítrhu veteľinárny inšpektoľ skontľoluje na tľhu individuálny register
oviec/kôz, či sú všetky údaje o odsunoch zapísané v ľegistri.
Po uplynutí sedemdňovej lehoty od odsunu zvierat ztrhu, veteľinámy inšpektor preverí
v databáne CEHZ, či boli všetky zvíeratáodsunuté a odpísané ztrhu.
Veterináľny inšpektoľ sa riadi metodickým pokynom na ýkon úľadných kontľol na
identifikáciu a iegistľáciu hospodáĺskych zvierat na mieste Č1. slzoĺs-222 zo dila
05.O4.20l 6 Upravený a doplnený dňa lO.02.2O20 Y erzia 4.O vy daným ŠvpssR.

Nákupné tľhy plemenných baranov, baľančekov' capov' capkov a kozičiek sa môžu v ľoku 2022 uskutočnit' iba v pľípadeak splňajú požiadavky a usmernenia
Úradu verejného zdravotníctva SR.
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