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Vec: Klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov – usmernenie na rok
2016
V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými (ďalej len nariadenie č.
280/2003 Z.z.), nariadením vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z.z. o požiadavkách na zdravie
zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich obchode s členskými štátmi (ďalej len nariadenie č.
47/2005 Z.z.) nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z.z. o požiadavkách na zdravie
zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích
krajín (ďalej len nariadenie č. 294/2003 Z.z.), nariadením vlády Slovenskej republiky č. 313/2003
Z.z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze
zvierat, oocytov a embryí z tretích krajín a v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 39/2007 Z.z.), najmä na vykonanie § 20
a 46 tohto zákona vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len
„ŠVPS SR“) nasledovné usmernenie.
V zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. premiestňovanie živých zvierat a zárodočných
produktov možno vykonať len v súlade s klasifikáciou chovov a regiónov. Klasifikovanie chovov
a regiónov z hľadiska výskytu chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5 zákona č. 39/2007 Z.z. vykonáva podľa § 6 ods. 2 písm. f) tohoto zákona ŠVPS SR. V súlade s touto kompetenciou ŠVPS určuje tieto podmienky, za ktorých sa vykonáva klasifikácia chovov, a za ktorých je možné premiestňovať živé zvieratá a zárodočné produkty medzi chovmi1.
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chovom sa rozumie chov podľa § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z.z. o veterinárnej
kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

III. Kone
Na premiestňovanie živých zvierat je potrebné splniť tieto požiadavky
1. všetky zvieratá z čeľade koňovité, ktoré sú premiestňované zo svojho chovu, musia byť registrované (CEHZ), označené a sprevádzané identifikačným dokladom – pasom koňa,
2. zvieratá určené na chov a produkciu musia byť počas prepravy sprevádzané sprievodným
dokladom a pasom koňa, ak sú registrované v súlade s nariadením č. 294/2003 Z.z.,
3. športové a dostihové kone na jazdecké preteky musia mať vystavený identifikačný doklad
koňa a sprievodný doklad, prípadne zdravotný preukaz s potvrdením údajov uvedených ako
v sprievodnom doklade.
Premiestňované kone nesmú pochádzať z chovu, ktorý podlieha zákazu z dôvodov týkajúcich sa
zdravia zvierat a ani neprišli do kontaktu so zvieratami čeľade koňovité pochádzajúcimi z chovu,
ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat
1. počas šiestich mesiacov počnúc dňom posledného skutočného alebo možného kontaktu s
chorým zvieraťom, ak ide o zvieratá čeľade koňovité, u ktorých je podozrenie, že majú žrebčiu nákazu. Avšak v prípade žrebca platí zákaz až dovtedy, kým sa zviera nevykastruje,
2. počas šiestich mesiacov, počnúc dňom kedy sa choré zvieratá zabijú na bitúnku, ak ide o
sopľavku alebo nákazlivú encefalomyelitídu koní,
3. ak ide o infekčnú anémiu, až do dátumu, kedy sa infikované zvieratá zabili a zostávajúce
zvieratá vykazujú negatívnu reakciu pri dvoch Cogginsových testoch vykonaných v trojmesačnom odstupe,
4. počas šiestich mesiacov od posledného prípadu, ak ide o vezikulárnu stomatitídu,
5. počas jedného mesiaca od posledného prípadu, ak ide o sneť slezinovú (anthrax),
6. ak všetky zvieratá druhov vnímavých k chorobe umiestnené v chove boli zabité a objekty
dezinfikované do 30 dní počnúc dňom, kedy sa zvieratá zlikvidovali a objekty vydezinfikovali, okrem prípadu sneti slezinovej (anthraxu), keď je obdobie zákazu 15 dní.
Zvieratá čeľade koňovité musia byť čo najskôr prepravené z chovu pôvodu priamo alebo cez schválený trh zvierat alebo stredisko na zhromažďovanie zvierat do miesta určenia v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch, ktoré boli pred prepravou vyčistené a dezinfikované schváleným
dezinfekčným prostriedkom. Dopravné prostriedky musia byť navrhnuté tak, aby trus, podstielka
a krmivo nevypadávali z dopravného prostriedku počas prepravy. Preprava musí byť vykonávaná v
súlade s nariadením Rady č. 1/2005.

A. Športové a dostihové kone na jazdecké preteky a strediská zhromažďovania zvierat
V sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade koňa úradný
veterinárny lekár potvrdí
1. Ochranné očkovanie proti influenze koní podľa metodiky VPO na rok 2016 a 2015;
2. Serologické vyšetrenie na infekčnú anémiu musí byť vykonané u všetkých koní starších ako
2 roky a vyšetrenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov – dátum serologického vyšetrenia musí byť zaznamenaný v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo
v identifikačnom doklade (pase) koňa .
Veterinárny lekár, vykonávajúci dozor na jazdeckých pretekoch, skontroluje splnenie požadovaných
veterinárnych podmienok a zdravotný stav koňa. V prípade infekčnej anémie koní skontroluje dátum posledného serologického vyšetrenia v sprievodných dokladoch. Pokiaľ sa jedná o zahraničné
kone staršie ako 2 roky, dátum posledného serologického vyšetrenia na infekčnú anémiu koní nesmie byť starší ako 6 mesiacov a musí byť vyznačený v identifikačnom doklade (pase) koňa.
B. Registrované, chovné kone
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V sprievodnom doklade alebo v pase koňa úradný veterinárny lekár potvrdí
1. ochranné očkovanie proti influenze koní podľa metodiky VPO na rok 2016 a 2015;
2. splnenie monitoringu infekčnej anémie, infekčnej infekčnej metritídy, žrebčej nákazy
a encefalomyelitídy koní podľa plánu VPO na rok 2016 a 2015 u koní používaných
v plemenitbe.
C. Zvieratá určené na chov a produkciu
Sprievodný doklad vystavuje úradný veterinárny lekár RVPS v mieste pôvodu zvierat na základe
vykonania klinickej prehliadky pri premiestňovaní zvierat, overenia štatútu chovu a plnenia plánu
VPO v roku 2016 a 2015, prípadne na základe dokladu o vykonaní požadovaného laboratórneho
(iného) vyšetrenia a určenej špecifickej profylaxie. Výsledky vyšetrení potvrdí RVPS na sprievodnom doklade. Sprievodný doklad musí byť vystavený najskôr 72 hodín pred naložením zvierat. Doba platnosti dokladu je 10 dní.
Úradný veterinárny lekár sa musí v čase kontroly, najmä na základe vyhlásení vlastníka alebo chovateľa ubezpečiť, že nie sú žiadne dôvody, ktoré by viedli k záveru, že zvieratá čeľade koňovité boli
počas 15 dní pred kontrolou v kontakte so zvieratami čeľade koňovité, postihnutými infekčným
alebo nákazlivým ochorením.
Zvieratá čeľade koňovité nesmú byť určené na zabitie v rámci národného programu eradikácie nákazlivej alebo infekčnej choroby.
Pre skupinu zvierat určených na premiestnenie do toho istého chovu stačia pasy zvierat alebo
identifikačné doklady vydané pre individuálne zvieratá a 1 sprievodný doklad, v ktorom úradný veterinárny lekár uvedie identifikáciu všetkých premiestňovaných zvierat.
U premiestňovaných zvierat musia byť plnené
• splnenie monitoringu infekčnej anémie, infekčnej arteritídy, infekčnej metritídy, žrebčej nákazy a encefalomyelitídy koní podľa plánu VPO na rok 2016 a 2015, ak ide o zvieratá určené na plemenitbu.
Potvrdenie o klinickej prehliadke premiestňovaných zvierat môže na základe poverenia RVPS
vystaviť i súkromný veterinárny lekár, s ktorým RVPS v mieste pôvodu zvierat má uzatvorenú platnú zmluvu o vykonaní odborných veterinárnych činností v roku 2016.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš DrSc.
ústredný riaditeľ
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