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Vec : Veteľinárne požiadavky na pľemiestnenie plemenných baľanov, barančekov
capov' capkov a kozičiek na nákupné tľhy v ľoku 2021_ usmernenie
Yáženépani ľiaditel'ky, páni riaditelia,
Štátnaveterinárna a potľavinová spľáva Slovenskej ľepubliky vydáva k veteľinárnym
poŽiadavkám na premiestnenie plemenných baľanov, baľančékov,óupóu, capkov a kozičiek
na nákupné trhy v roku2021nasledovné usmernenie:
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Plemenné barany, b11ančeky, caPY,,capkovia a kozičky môŽu byt'premiestnené na plemenné trhy vľoku 202l iba ak spiRajĺ poŽiadavky identifikácie aregistrácie asú klinicky zdravé.
Barany a barančeky majú vykonanú genotypizáciu na scľapie s poŽadovaným výsledkom, splňajú poŽiadavky Chovateľského progľamu na ľezistenciu oviec voči prenosným
spngiformným encefalopátiám - scrapie v Slovenskej ľepublike pre rok zozl
1taleiien
,,Chovateľský pľogľam") a sú seľologicky vyšetľenéna infekčnúepididymitídu baľánov
s negatívnym výsledkom' Vyšetľenia je potrebné vykonat' najneskôr d,o začatia nákupných tľhov tak, aby výsledky vyšetľeníboli známe pred premiestnením zvierat na nákupné trhy.
Zvieratá musí spreváďzať Spľievodný doklad na pľemiestnenie oviec a kôz na chov
a pľodukciu (SVPS SR ovce/Chovl}ll0l121), doklad na premiestňovanie oviecikôz (tlačivo CEHZ) a osvedčenie o genotypizácii v súlade s Pľílohouč' 2 Chovateľského pľogľamu.
Zvieratá nesmú pochádzať z infikovaných chovov scrapie v zmysle Progľamu prevencie, monitoringu akontroly niektoľých TSE vSR pľe rok202l, MP pre TSE pre ľok
202I aNáľodného pohotovostného plánu prQ pľípad podozľenia a výskytu niektoqých
TSE v SR platného pľe rok 2021;
PľíslušnáRVPS pred potvľdením spľievodné[ro dokladu zabezpečíklinické vyšetľenie
semenníkov s negatívnym nálezom nielen u baľanov a baľančekov,ale aj u capov
a capkov najmä vo vzťahu k dostatočnémuvývoju semenníkov. Klinické vyšetrenie vykoná buď úradný veterinárny lekár alebo poverený súkľomný veterináľny lekár na náklady chovateľa.
Uradnú kontľolu identifikácie a ľegistrácie hospodárskych zvieratvykonáva veteľinárny
lekár RVPS (ďalej len
inšpektor").
',veteľinárny

odboľ zdravia a ochľany zvierat ŠVPS SR

tel. 02

-

602 57 229, e-mail: dalibor.polak(@svps.sk

Veteľináľny inšpektoľ vykoná dokladovú a fyzickukontľolu
zvierutpo pľíjme zvierat na
trh' v čase' keď sú uŽ všetky zvieratá fyzický prítomné v
objekte.
Kontľolou identifikácie a registľácie zvieritje nutné prevóľiť, či dané
zvieratá sú premiestňované z chovu, ktorý je uvedený na doklade o premiestnení
zvieľaťa (tlačivo
CEHZ)' Túto skutočnost' skontroluje podl'a údajov v ditabáze CEHZ
1v ĺase prísunu
zvierat na tľh eŠte zvieratá nemusia byt'v CB[Zóvidované na
tľhu).
Ďalej je potrebné skontrolovať individuálny registeľ oviec/kô z na
tľhu, či sú zapísané
všetky údaje o prísune zvieratna trh atiež,čije šprávne uvedená farma pôvodu.
Po ukončenítrhu veteľinárny inšpektoľ sŔoniľoluje na tľhu ĺnaĺviauatnýregister
ovieclkôz, či sú všetky údaje o odsunoch zapísane v ľčgistľi.
Po uplynutí sedemdňovej lehoty od odsunrl_ zvierut ztíhu, veterinárny inšpektor
preveľí
v databáze CEHZ, či boli všetky zvieratáodsunuté a odpísanéztrhu.
Veteľinárny inšpektor sa riadi metodickým pokynom na výkon úradných
kontrol na
identifikáciu a ľegistráciu hospodáľskych zvieiatna mieste výaanym
svŕs šn.

Nákupné tľhy plemenných baranovo barančekov' capov' capkov a kozičiek sa
mô_
žu v ľoku 2021 uskutočnit' iba v prípade at spĺĺä;ĺ
požiadavky a usmeľnenia
Úradu verejného zdľavotníctva SR.

S pozdravom

smrq*ľ;ffi"'*

Prof. MVDľ' Jozef BíľešDrSc.
ústredný ľiaditeľ
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Na vedomie:
Zv äz chov atel'ov ovi ec a kôz na
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ovensku-dľuŽstvo

odboľ zdravia a ochrany zvierat ŠVPS SR

tel. 02

-

602 57 229, e-mail: dalibor.polak@svps.sk

