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I. Zákonné právomoci

Právnym podkladom pre chovateľský pľogram sú:

len,,zákonč.39l2007 Z. z.") ,i

pravidlá pľevencie, kontroly a eradikácie niektoqich prenosných spongifoľmnýčh
encefalopatií v platnom zneni (ďalej len ,,nariadenie (ES) č.9g9l200l*)

. prostriedky pre aktuálny ľok (ďalej len,,Grant Komisie EÚ..)

a o zmefle a doplnení zátkona č. 455lI99I Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zálkon) v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon č. Ig4lI9ď8 Z' ,.,,)

štátnych veterinárnych činností súkromnyrni veteľináľnymi lekármi v platnom zneni
(ďalej len,,naľiadenie vlády č. I07 l2OO8 Z. z.,,)

v zneni neskorších zmien (ďalej len ,,vyhláška č. I812OI2 Z. z.")

podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v zneĺi neskoľších zmión
(ďalej len ,,vyhláška č.20l20I2 Z. z!,)

len,,Sadzobník laboratómej diagnostiky..).

il. Finančnézabezpečenie

Finančné kľýie chovateľského programu na rezistenciu oviec voči prenosným
spongiformn;im encefalopatiám (ďalej len ,,TSE") je zabezpečené na zákla_de platnei
legislatívy z tý chto zdrojov:

' '91p::t"^ľjľ*: veteľinárnej a potľavinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len
,,SVPS SR") vyšetrenie vzoriek krvi na genotypizáciu podľa Šad'ôunĺt<a laĹoratóľnej
diagnostiky;

o rozpočtu ľegioniílnej veterináľnej a potravinovej správy (ďalej len ,,RVPS',) z ťlĺančných
prostriedkov pridelených na TSE;
- úkon odber vzorky krvi na genotypizáciu podľa nariadeniavlády č. I07l2O08 Z. z.

' štátneho ľozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len ,,SR") tľansferom z Ministeľstva
pôdohospodárstva arozvojavidieka Slovenskej républiky 1ľáte3 len,,MPRV SR,.);o Euľópskej únie - Gľant Komisie EÚ.

III. úohy orgánov štátnej správy v chovatel'skom programe

Chovateľský program schval'uje MPRV SR na návrh hlavného veterinárneho lekára.
orgánom zodpovedným za gohľad, kooľdináciu a kontľolu orgánov zodpovedných zavýkon
chovateľského pľogľamuie Švľs sn.
Pľíslušným oľgánom zodpovedným zavýkoĺ,kontľolu a dodržiavanie chovateľského
progľamu je RVPS.
Zváz chovateľov oviec akôz na Slovensku _ družstvo (ďalej len ,,ZCHoK..), Slove ĺský zväz
chovateľov, vlastníci a dľžitelia oviec zodpovedajú za dodriiavanie podmieáok a požiaáaviek
určených chovateľským programom.
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IV. Chovatel'ský pľogľam na ľezistenciu oviec voči TSE - scľapie v SR

1. Ciele chovatel'ského programu na ľezistenciu oviec voči TSE _ scľapie

Cieľom chovateľskóho pľogramu na ľezistenciu oviec voči TSE _ scľapie v SR (ďalej len

,,chovateľský program") je selektovať plemenné zvteratá _ ovce' ktoľé sú plemenami

domáceho pôvodu alebo tvoriavýznamni populáciu ĺaizemi SR naľezistenciu voči TSE
hlavne scrapie.

2. Vymedzenie pojmov

Na účely tohto chovateľského pľogramu sa použijú pojmy uvedené v nariadení (ES)

č.gggl20}I av príslušných právnych pľedpisoch, ktoľé tvoria pľávny podklad tohto
programu.

Z hľadiska šľachtiteľského a chovateľského sa v programe používajú nasledovné pojmy:

* Šľachtiteľský chov _ chov čistokrvných plemenných oviec s nadpriemernou genetickou

hodnotou, zapisaných v plemennej knihe oviec, zapojený do kontroly úžitkovosti,
s pľideleným štatutom šľachtiteľského chow.

* ŠÍachtiteľsko-expeľimentálny chov _ chov zapojený do kontroly úžitkovosti, s pľideleným

štatutom šľachtiteľsko-experimentálneho chovu' v ktorom sa realizuje schválený progÍam

zošľachťovania. ovce sú zapísané do plemennej knihy ľesp. plemenného registra oviec.

* Rozmnožovaci chov - chov čistokrvných plemenných oviec s pľiemeľnou genetickou

hodnotou, zapojeĺý do kontľoly úžitkovosti, s prideleným štatutom ľozmnožovacieho
chovu. ovce sú zapisané alebo podmienečne zapisané do plemennej knihy oviec.

* Užitkový chov _ chov nespĺňa.iúci požiadavky šľachtiteľského a rozmnožovacieho chovu,

bez známeho pôvodu zvierat.
* P1emenné ovce plemenné bahnice, plemenné jarky a plemenné jahničky

v šľachtiteľských, šľachtiteľsko-expeľimentálnych arozmnoŽovacích chovoch,

s kontľolou úŽitkovosti so známym pôvodom po oboch rodičoch.
* Plemenný baran - baľan so známym pôvodom po oboch rodičoch, ktorý má na základe

posúdenia výberovej komisie vydané potvrdenie o pôvode.
ŕ Aukčný baran _ baran do 18 mesiacov veku, pochádzajilci zo šľachtiteľského, resp.

šľachtiteľsko-expeľimentálneho chovu pľipravovaný od odstavu do hodnotenia

výberovou komisiou.
* Jahnička_mladáovca samičieho pohlavia od odstaw do 8 mesiacov veku.

i. Jarka - mladá ovca samičieho pohlavia od 8 mesiacov veku do pľvého obahnenia.

3. Význam genotypizúcie oviec

Zvieratánikdy nemenia svoj genotyp. Jeden test počas Života stačí na deťrnovanie vnímavosti

alebo ľezistencie voči scľapie. Scrapie pľedstavuje významný zdravotný pľoblém v populácii
oviec nielenĺaizemisR, äle aj celôj Európskej únii (ďalej len,,EÚ")'
Doposiaľ neexisfuje Žiadĺa validovaná rutinná diagnostická metóda na ľozlíšenie medzi

bovinnou spongiformnou encefalopatiou (ďalej len ,,BSE") a infekciou scľapie u živých
oviec. Infekcia BSE nebola doposiaľ potvrdená zaprirodzených podmienok u oviec. Existuje

však určitá neistota, či by sa z BSE mohla infikovať populácia oviec a či môže bý stále
infekcia v tejto populácii prítomná.
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Výskumy uká.zali, že niektoré genotypy priónového proteínu u oviec prispievajú k rezistencii
voči scrapie. Podobne geneticky deteľminovanä rezistencia voči BS-E .iĺ'toi. u oviec
vystavených orálnej infekcii BSE za expeľimentálnych podmienok.

(sú choré na) scrapie.

4. Scľapie a jeho históľia výskytu na území SR

Scrapie je jednou z chorôb oviec akôz patriacich medzi TSE s fatálnyn priebehom
a postihujúcou centľálnu nervovú sústavu. Je to choľoba známa už vy8e 2OO rokov.
Ide o chorobu, ktoru:

a) je pomeme ťažko kontrolovať;
b) doposiaľ neexistuje žiadny rutinný test na diagnostiku tejto choroby u živých zvierat;
c) pôvodca a jeho pľenos nie sú doposiaľ úplne pľeskúmané;
d) neexistuj e žiadna možnosť liečby;
e) pôvodca je odolný voči väčšine áezinfekčných prostriedkov;
f) infekcia môže byť pľenášaĺáovcami, ktoré neprejavujú žiadneklinické symptómy.

Pľvý úľadne potvrdený pripad scrapie na uzemi SR bol zaznamenanÝ v ľoku 2003 v okľese
Košice - okolie. V tom i1tom roku bol potvrdený výský tejto chorobý u ďalších troch oviec,
pochádzajÍlcich z dvoch ďalších fariem.

Počet v ľokoch 2003 _ 2020 u oviec v SR

*atypická scrapie
** od 1.1.2020 do01.12.2020

Od ľoku 2003 do 0t.1'2.2020 bolo v SR spolu diagnostikovaných 178 pľípadov scrapie.

Podľobné informácie v súvislosti s potvľdenými prípadmi scľapie v SR (deň potvrdenia
choroby, miesto a hospodárstvo pôvodu zvieraťa, plemeno, vek zvieraťa, rizikovú skupinu
zvieraťa vo vzťahu kjeho vnímavosti voči scľapiq genotyp zvieraťa, špecifikácia choioby
scrapie) sú zverejnené na www.svssľ.sl{ a sú priebežnó aktualizované.

Atvpická scraoie
V roku 1998 bol v Nóľsku zaznamenaný výskyt choroby scrapie u oviec označenej ako
N9ľ9!' k1orá sa svojím pľiebehom odlišovala od dovtedy známyci foriem scrapie, nu räklud"
čoho bola označená ako,,atypickáo'forma scľapie. od roku 2002, keď bol 

" 
BÚ ,ui"a"iy

aktívny monitoľing TSE u malých prežúvavcou uotĺ aj v ďalších ĺaajinách diagnostikovane
nové prípady atypických foľiem scrapie, ktoré sa odlišovali aj od p-ôvodnej ľo*y Noľ98.
V súvislosti s touto situáciou bolo potrebné zaviesť jednotné p.uuiau p.e definovanie ľôznych
!ľ- TSE u malých prežúvavcov. V súčasnosti pľebieha neustály iy'skum nových foľiem
TSE v populácií malých prežúvavcov. Z vedeckéhď stanoviska EFSA z ioku 2014 iyplyva, že
atypická scrapie sa nevyskytuje epidemiologicky ako infekčná choroba, môže tyľ spontrĺ.nne
ochorenie staľších zvierat.
Od ľoku 2003 do 01.12,2020 nebola v SR diagnostikovaná scľapie u kôz.
Chovatel'ský pľogľam sa začal v SR ľealizovato v ľoku 2004
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5. Zaľadeniefaľiem do chovateľského pľogľamu

Do chovatel'ského pľogramu sa zaľaďujú farmy so zvieľatami s vysokou genetickou

hodnotouo šl'achtitel'sko_experimentálne, šl'achtiteloské a ľozmnožovacie chovy.

Požiadavkou a cieľom selekcie ĺa základe genoÍypizétcie je posfupná ťrxácia alely ARR
u všetkých plemien chovaných v SR a pľedovšetkým v šľachtiteľských chovoch.

Zozĺamchovov zaradenýchdo chovateľského programu pre daný kalendárny rok predkladajú

Plemenárske služby Slovenskej ľepubliky š. p., ktoľé tento zoznam chovov každoročne

vypracovávajú na zák|ade spolupráce so ZCHoK a Slovenského zväzu chovateľov.

Jedná sa o chovy, ktoré sú podľa $ 9 ods. I zákona č' I94lI998 Z. z. zaradené do zoznaml)

šľachtiteľsko-experimentálnych, šľachtiteľských a ľozmnožovacích chovov a v ktoľých sa
rea\inlje pro gram zošľachťovania schválený Š ľachtiteľskou radou pľi ZCHoK.

b) všetkých jariek (ajahničiek)

Všetky zvieratá na faľme musia bý individuálne označené a musia bý zaevidované

v centľá|nej evidencii hospodáľskych zvierat (ďalej len ,,CEHZ*) v súlade s platnou

legislatívou.
poĺľa $ 19 zákona č. 39l2O07 Z. z. musia bý zvleratá identifikované a ich identifikačné

údaje musia bý' registrované v CEHZ. Podrobnosti o identifikácii oviec sú uvedené

vovyhláške č. 18/2012 Z. z. Všetky chovy oviec akôz musia byť registrované vdatabáze
CEHZ.

Premiestňovanie a zaraďovanie zvierat do všetkých chovov sa povolí len v súlade so

stanovenými podmienkami v tomto chovatel'skom pľograme.

odber vzoľiek (krvi) na genotypizáciuvo vybľaných chovoch oviec podľa zoznamuvykonajú

súkľomní veterinárni lekári, ktorí majú s pľíslušnou RVPS uzatvorenú platnú zmluvu na

výkon odborných veterináľnych činností (ďalej len,,SVL") v danom roku.

iaŽdávzorkakľvi odobľatäna genotrypizáciu v minimálnom množsľe 5 ml musí byť zaslaná

do určeného pľíslušného laboratória amusí byť sprevádzaná Žiadankou naveteľinárne

sa
a) baľanov - to znameĺá, že všetky aukčné barany a plemenné

zaradením do chovu - pred pripúšťaním vyšetrené na rezistenciu

(http ://www. svssr. sk/dokumenty/zak1adnĹinfo/ 1 0-LD-09-0 1 .pdf.l (

na laboratórne vyšetľenie") - príloha č. 3, v ktorej sa označi

barany musia bť pred
voči TSE - scrapie,

ďalej len ,,Žiadanka
dôvod vyšetrenia ako

chovateľský progľam.

KlasiÍikácia genotypov do skupín na základe odolnosti voči scľapie:
L skupina-ARR/ARR
il. skupina - ARR/ARQ, ARR/ARH, ARR/AHQ
III. skupina - AHQ/AHQ, ARH/ARH, ARH/ARQ, AHQ/ARH, AHQ/ARQ, ARQ/ARQ*
tV. skupina - ARR/VRQ
V. skupina - ARQA/RQ, ARH/VRQ, AHQ/VRQ, VRQ/VRQ

* genotyp oviec ARo/ARo je v EU zaradený do III. skupiny odolnosti voči scľapie.

SR genotyp ARQ/ARQ u oviec vyhodnotila ako rizlkový u našich plemien a vyľaďuje ovce

s týmto genotypom z dôvodu, že v SR sa často vyskýuje alela ARQ u potvrdených

pozitívnych prípadoch scrapie.
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RVPS po vykonaní
výsledku vyšetrenia,

testu na genotypizáciu v uľčenom pľíslušnom laboratóriu a po doručení
I

skupiny ceľtifikát o genotypizácii,,osvedčenie o genotypizácii" (príloha č.2),v ktorommusí
bý uvedené identifikačné číslo zvieraťa, číslo CEHZ chovu, genotyp, číslo pľotokolu
laboratórneho vyšetľenia, použitámetóda vyšetľenia a laboratórium, ktoré vzorku vyšetrilo.

5.1 Špecilické požiadavky na samčiu popultÍciu

a) všetky aukčné barany, plemenné barany (ďalej len ,,baraný') pľed zaľadeným do chovu
na pľipúšťanie musia bý vyšetrené testom na genotypizáciua následne:

všetky baľany s alelou VRQ a všetky s genotypom ARQ/ARQ:
o musia bý zabité alebo v}zkastrované do 6 mesiacov od stanovenia genotypu,
o nesmú byť použité v žiadnom chove na plemenitbu,
o nesmú bý premiestnené do iného chovu,
o nesmú opustiť hospodárstvo, okĺem pľemiestnenia na zabitie na bitunok do 6 mesiacov

od stanovenia genotypu;

b) v chove (na farme) sa za účelom pľipúšťania nesmú polžiť žiadnebataĺy, ani speľma od
baľanov, ktoré neboli testovanó genotypizáciou a nemajú vydaný ôertifikát
o genotypizácii podľa bodu 7. ].1 ;

5.2 Špeciftcké požiadavky na samičiu popultÍciu

a) plemenné ovce vyšetrené na genotypizáciu, ktoré sú nosičom alely VRQ a s genotypom
alel ARQ/ARQ:
o nesmú bý použité v chove na plemenitbu,
o nesmú byť pľemiestnené do iného chovu,
o nesmú opustiť hospodárstvo, okľem pľemiestnenia na zabitiena bitunok,o ich potomstvo (ahňatá) môže bý určené len na jatočné účely,

b) plemenné jaľky a jahničky vyšetrené na genotypizáciu, ktoľé sú nosičom alely VRQ a
s genotypom ARQ/ARQ:
o sa premiestnia na zabitie na bitunok najneskôr do 6 mesiacov od vyšetrenia testom

na genotypizáciu,

c) plemenné bahnice vyšetrené na genotypizáciu, ktoré sú nosičom alely vRQ a
s genotypom ARQ/ARQ:
o nesmú byť použité v chove na plemenitbu,
o nesmú byť premiestnené do iného chovu,
o nesmú opustiť hospodáľstvo, okľem pľemiestnenia na zabitie na bitunok a to najneskôr

do 5 ľokov od vyšetrenia testom na genotypizáciu,
o ich potomstvo (jahňatá) môže bý určené len na jatočné účely,

5.3 Rdmec pre uznúvanie štatútu oďolnosti čľieď oviec voči TSE - scrapie

V rámci chovateľského progľamu je možné čriede oviec udeliť nasledovn é 2 štat6ty:
a) štatút čľiedy na úrovni I., sú čľiedy zložeĺévýlučne z oviec s genotypom ARR/ARR
b) štatút čriedy na úrovni II., sú čriedy, ktoľých potomsffó sptôäiti výlučne barany

s genotypom ARR/ARR.
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Štatuty odolnosti čľied oviec voči TSE _ scrapie udel'uje pľíslušná RVPS na základe
podanej písomnej žiadosti vlastníka. drŽiteľa zvierat. Súčasťou žiadosti musia bý pľedložené

zozÍLamy všetkých zvierat na farme s uvedením ich identifikačných čísiel spolu s príslušnými
ceľtifikátmi o genotyp izácĹi.
RvPs zašle informácie na ŠvľS SR v termíne do 15 dní pľi udelení, zmenerzrušení
štatútu odolnosti voči TSE - scrapie (näzov aCEHZ farmy, počet zvierat podľa kategórií,
plemeno zvlerat, dátum a stupeň I. alebo II. štatutu, pľi zrušení _ uvedie dôvod zrušenia).

6. Systém hlúsenia choroby

Na základe $ 37 ods. 2 písm. a) bod I' zäkona č. 3912007 Z. z. je vlastník, držiteľ zvlerat
povinný bezodkladne hlásiť orgánu veteľinárnej správy každé podozľenie na chorobu uvedenú
v $ 17 a choroby uvedené v prílohe č. 4, úhyn zvieruťa s podozrením na tieto choľoby
a umožniť jeho vyšetrenie.
Na základe $ 37 ods. 2. písm. a) bod 3 zákona č. 3912007 Z. z. je vlastník, držiteľ zvierat
povinný zabezpečiť pľevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa $ 46 a preukízať
výsledky vyšetľení príslušnému orgánu veterinárnej správy.
V pľípade porušenia právnych pľedpisov sa vlastník, dňiteľ dopustí podľa $ 48 zákona

ó.3912007 Z. z. priestupku a podľa $ 50 správneho deliktu.

7. Veterinóľne požiadavky na zaľaďovanie a pľemiestňovanie oviec v SR

Podmienkou na premiestňovanie oviec medzi chovmi na 'ízemi SR je vystavenie

spľievodného dokladu vzneni ustanovenia $20 vsúlade s $ 6 ods. 2 písm. f) zákona
č' 3912007 Z. z.
Základnou podmienkou na premiestĺrenie oviec je:

- ľegistrácia farmy azvieratv CEHZ,
- individuälĺe označenie oviec,
_ klinické vyšetrenie pľemiestňovaných zvieratuľčených na chov a produkciu,
- plnenie kritérií nauďržanie štafutu úradne bez výskytu TSE - scľapie,
_ plnenie monitoľingu chorôb podľa plánu veterinárnej pľevencie a ochľany pre daný rok

ajeho výsledky,
_ pľípadne laboľatórne vyšetrenia premiestňovaných zvierat na príslušné choroby a

vykonaná určená špecifická profylaxia.

Veterinárny inšpektoľ RVPS (ktorý spĺňo podmienlcy uvedené v $ 3ó zákona č. 39/2007 Z. z.)

vystavuje spľievodný doklad na premiestňovanie zvierat (ďalej len ,,spľievodný doklad")
po splnení podmienok na premiestnenie oviec.

Spľievodný doklad zvierat určených na chov a produkciu:
- platí 10 dní od jeho vystavenia v mieste pôvodu zvierat ĺa základe oveľenia podmienok

stanovených na j eho vystavenie,
- plati pľe skupinu zvletat určených na premiestnenie do toho istého chovu, v ktorom sa

uvedie identifi kácia vš etkých premie stňovaných zv ier at.

Povinnosťou vlastníka, držiteľa zvierat je pľed kaŽdým pľemiestnením oviec určených
nazabitie na bitunku doplniť údaje týkajúce sa časti II. - identifikácie zvierat v spľievodnom

doklade.
SVL na zátklraďe poveľenia príslušnej RVPS vystaví potvľdenie o klinickej pľehliadke
pľemiestňovaných zvierat a potvľdenie o klinickej prehliadke stáda (časť III.).

Dokladv musia sprevádzato zásielku zvierat až na miesto uľčenia ($ 37 ods. 2 písm. c) ods.

3 a ods. 4 zákoĺač,' 3912007 Z. z.)
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7.1 Požiadavky na zaľaďovanie a premiestňovanie plemenných baľanov a plemenných
oviec vyšetrených na genotypizticiu

na qenotvpizáciu. Podmienkou pľemiestnenia baranov určených na plemenitbu je
certifikát o genotypizácii príslušnou RVPS. Tento ceľtifikát o genotypizácii musí
barana pri každom pľemiestňovaní.
Jarky (ahničky) určené na plemenitbu musia bý vyšetľené testom na genotypizáciu.
Podmienkou zaradenia a premiestnenia jaľiek fiahničiek) určených na pleme''itbu je
vystavený certifikát o genotypizácii príslušnou RVPS. Tento certifikát o genotypizácii musí
sprevádzať jarky (ahničky) pľi každom pľemiestňovaní.

Pľemiestňované wieratá do chovu azvieratá uľčené na ďalší chov musia spíňat'
minimálne rovnaké kritériá (nesmú mato nižšie) štatútu, ako je štatút faľmy uľčenia_.

7. 1. l Samčia popultÍcia

a) do šl'achtitelosko-expeľimentálnych, šl'achtitel'ských a rozmnožovacích chovov
sa povol'uje premiestnenie a zaradenie:
- speÍmy od baranov ARR/ARR a
- baranov s alelami: ARR/ARR, ARR/ARH, ARR/AHe a
- baranov s alelami ARR/ARQ len na plemenné ovce s genotypom bez alely ARQ

(v prípade, že je znélmy genotyp samice);
b) do úžitkových chovov sa povol'uje zaradenie baranov a spermy od baranov s genotypom:

ARR/ARR, ARR/ARQ, ARR/ARII' ARR/AHQ, AHQ/AHQ, ARH/ARH, AHQ/ÁRH,
ARH/ARQ, ArrQ/ARQ.

Barany s genotypom ARe/ARe, ARR/VRe, ARe/VRe, ARII/VRQ, AHQ/VRQ, vRe/VRe je
zakázané zaraďovať a premiesňovať z chovu, okĺem premiestnenia na zabitie na bitunok.
Tieto barany a ich
úžitkového chovu.

speÍma nesmú byt'zaľadené do žiadneho chovu ani na pripúšťanie v rámci

7. 1.2 Samičia populdcia

a) do šl'achtitel'ských, šl'achtitel'sko-expeľimentálnych a rozmnožovacích chovov
sa povol'uje zaradenie a premiestnenie:
- jahničky ajaľky s genotypom: ARR/ARR' ARR/ARII, ARR/AHQ- jahničky ajarky s genotypom ARR/ARQ - obmedzené použitie pľipúšťať len baranmi

s genotypom bez alely ARO;
b) do úžitkových chovov sa povol'uje zaradenie a pľemiestĺrenie oviec s genotypom:

ARR/ARR' ARR/ARQ' ARR/ARH, ARR/AHQ, nlĺQlĺrĺQ' ARII/ARII, ĺrĺg7ÄnH,
ARIr/ARQ, AHQ/ARQ.

ovce so stanoveným genotypom ARQ/ARQ' ARR/VRQ' ARQ/VRQ' ARII/VRQ' AHQ/VRQ,
VRQ^/RQ je zakázané zaraďovať do chovu a premiestňovať z chow, okrem premiestnenň
na zabitie na bitúnok podľa bodu 5.2. Tieto ovce nesmú bť premiestnené á zaradené do

vystavený
sprevádzať
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7.2 NtÍkup zvieľat v EÚ

Nakúpené zvieratá nesmú mat'nižší štatút ako je štatút faľmy uľčenia.

Nalĺúpené baraĺy a ovce v EU uľčené na plemenitbu musia b)ď vyšetrenó testom

na genotypizácill. Podmienkou nákupu baľanov a oviec uľčených na plemenitbu je ceľtiÍikát
o genotypizácii vystavený príslušnou úradnou autoritou členského štátu. Tento ceľtifikát
o genotypizácii musí sprevädzať barana alebo ovcu do miesta uľčenia spolu so zdravotným
certiÍikátom (INTRA _ dokument TRACES).

7.2.1 Samčia popultÍcia

a) do šl'achtitel'ských, šloachtitel'sko_experimentálnych a rozmnožovacích chovov sa

povol'uje náĺ<up

- speÍmy od baranov výlučne s genotypom ARR/ARR,
- baľanov výlučne s genotypom ARR/ARR' ARR/ARII;

b) do úžitkových chovov sa povol'uje nákup baranov a speÍmy od baranov s genotypom

ARR/ARR, ARR/ARH.

7.2.2 Samičia popultÍcia

a) do šloachtiteloskýcho šloachtitel'sko-expeľimentálnych a rozmnožovacích chovov
sa povol'uje nákup oviec s genotypom ARB/ARR' ARR/ARII;

b) do úžitkových chovov sa povol'uje nákup oviec s genotypom ARR/ARR' ARR/ARII.

7,3 Dovoz zvieľat ztretích kľajín

Dovezené zvieratá nesmú mat'nižší štatút ako je štatút farmy určenia.

Dovezené barany a ovce ztretich laajín uľčené naplemenitbu musia byť vyšetrené testom

na genotypizáciu. Podmienkou dovezenia baranov a oviec určených na plemenitbu je

certifikát o genotypizácii vystavený pľíslušnou úradnou autoritou tretej krajiny. Tento

certiťrkát o genotypizácii musí sprevádzať barana a ovcu do miesta uľčenia spolu

so zdľavotným ceľtifikátom (CVED - dokument).

7.3. 1 Samčia popultÍcia

a) do šl'achtitelosko_experimentálnych, šl'achtitel'ských a rozmnožovacích chovov sa

povol'uje dovoz
- speÍmy od baľanov s genotypom ARR/ARR,
- baľanov s genotypom ARR/ARR, ARR/ARII,

b) do úžitkových chovov sa povol'uje dovoz baranov a spenny od baľanov s genotypom

ARR/ARR, ARR/ARrI.

7, 3.2 Samičia pop ultÍcia

a) do šloachtitelosko_experimentálnycho šl'achtitel'ských a rozmnožovacích chovov
sa povol'uje dovoz oviec s genotypom ARR/ARR' ARR/ARH;

b) do úžitkovych chovov sa povol'uje dovoz oviec s genotypom ARR/ARR' ARR/ARH.
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8. Laboratóľnezabeqlečenieprogľamu

Genotypizáciu v rámci tohto chovateľskom programu vykonáva:
o Národné ľeferenčné laboľatóľium pľe TsE (ďalej len ,,NRL pre TSE,.) Štĺtny

veteľinárny a potravinový ústav, Veteľinárny ústav vo Zvolene (VU Žvolen)

' Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veteľinámy a potravinový ústav v Dolnom
Kubíne (ďalej len,,VPÚ Dohý Kubín,,).

Metodika laboľatómeho zabezpečenia chovateľského programu - genotypi zácie je uvedená
v pľílohe č. 1.

NRL TSE a VPU Dolný Kubín vedú databázu,ktoráobsahuje nasledovné informácie:
a) ľegistľačné čísla všetkých fariem zaradených do chovateľského progľamu (CEHZ)

s uvedením plemena a počtu zvierat,
b) identifikačné čísla individuálnychzvierat, od ktoých bola odobratá a doruč enávzorka,
c) výsledky testov na genotypizáciu.

NRL pre TSE je zodpovedné zanárodní databázuvykonaných genotypizácií. Poskýuje údaje
o vykonaných testoch Švps SR a EU v zmysle naľiádenia ĺ'eslÉ. ggóizoot.

9. Zadóvanie úkonov podl'a kódov ďo veteľindrneho informačného systému (WS)

SVL po vykonaní odberu krvi na genotypizáciu v zmysle tohoto programu a doručení
výsledku laboľatóľneho vyšetľenia, zadá kód úkonu 49ó ..Scrapie _ geňt}rpizácia (ovce),,
do systému VIS a to všetky ušné čísla, od všetkých zvierat, oa [to'y"r' uoľu na faľme v tom
istom dni odobratá a vyšetrená krv na genotypizáciu.

10. Evidencia a aľchivtÍcia zóznamov

RvPs vedie, zabezpeči a uchováva požadovanú evidenciu vyplývajúcu z metodiky kontrol
dodržiavania chovateľského programu a archivuje minimáhä po-dobu siedmich rokov
vytlačený chovatel'ský pľogľam pľe príslušný ľok a pľedpísanú äokumentáciu:- kópie žiadaniekna laboľatórne vyšetrenia,

- výsledky laboratórneho vyšetľenia (protokoly),
- naľiadené opatrenia,
- zázĺamy z vykonaných úradných kontrol,
- zrušené opatrenia,
- osvedčenia o genotrypizácii,
- potvrdenia o štatute chow vo vzťahu k ľezistencii voči scľapie.

V. Metodika kontrol dodržiavania chovatel'ského progľamu

1. Metoďika kontrol RVPS

a) po vykonanej genotypizácli u vybranýchzvjeratvo vybľaných chovoch naľiadi RvPs
op'atľenia v zmysle $ 8 ods. 3 písm. e) zélkona č.3gl2007 Z. z. majitel'ovi /držitel'ovi
zvierat za účelom splnenia podmienok chovatel'ského pľogľamu podľa bodu 5'1
Špecffické požiadavlĺy na iamčiu populáciu a bodu 5.2 SpeciJické požiadavlgl
na samičiu populáciu,

b) po uplynutí teľmínu určeného v súlade s bodom 5.] alebo bodom 5.2 chovateľského
progľamu, vykoná veteľinárny inšpektor RVPS fvzickú kontľolu v chove/na farme,
dokumentačnú kontľolu v databéne CEHZ a .Lont.ot,'ju .plnenie nariadených
opatľení v chove/na faľme. Po ich sptnenĺ nvľs zľusĺ o v zmysle 5 8 odi. 3
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písm. e) zákonač.39l2O07 Z. z. Äknebudú nariadené opatľenia splnené RVPS utoží
sankcie v zmysle platných predpisovo

c) po vykonaní testu na genotypizácitlvystaví RVPS nazŕlklade žiadosti chovateľa a podľa

laboratórneho protokolu jeden certifikát o genotypizácii ,,Osvedčenie o genotypizálcii",
ktoré vystavuje len zvieratám s potvrdeným genotypom ARR/ARR' ARR/ARQ'
ARR/ARII, ARR/AHQ a AHQ/AIIQ, ARH/ARII' ARH/ARQ, AHQ/ARII,
AHQ/ARQ,

d) RVP$ vystavuje sprievodný doklad pľi pľemiestnení zvierut tak, aby bol v súlade

s chovateľským progľamombod 7.],
e) RVPS zodpovedá za dôslednú kontrolu spľievodných dokladov pľi premiestňovaní

zvierat a osvedčenia o genotypizácliv mieste určenia (farmy, plemenné tľhy).

2. Metodika kontrol ŠVPS SR

a; Švľs SR vykonáva kontroly dodľžiavania chovateľského progÍamu na RVPS podľa
zákona NlR sÄ č. 10/1996 Z. z' o kontrole v štátnej správe y znení neskoľších predpisov
(v zmysle plánu kontrol pľe daný rok a na základe ana|ýzy nzlka), výkon úradných
kontrol veterinámeho inšpektora RVPS v chovoch zaradených do chovateľského
programu.

b) ŠvPs SR vykonáva audit nad dodržiavaním chovateľského progľamu na RVPS a

chovoch zaradeĺých do chovateľského pľogÍamu'
c; Švľs sR vydáva usmeľnenia ĺa vykonávanie a dodržiavanie chovateľského

progľamu.

VI. Platnost'

Tento chovatel'ský program platí od 1,1.202l,
Týmto sa ruší Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongifoľmným
encefalopatiäm_ scrapie v Slovenskej republike pre rok 2020.

vII. Prílohy

1. Laboľatóme zabezpečenie pľogramu
2. osvedčenie o genotypizácii
3. Žiadallkana vyšetrenie genetickej vnímavosti voči scľapie

http ://www. svssľ. sVdokumentýzakladne_info/ 1 0_LD_09-0 1 .pdf
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Príloha č.1

Laboratóľne zabezpečenie progľamu

Uľčenie genotypu oviec sa vykonáva z genómovej DNA izolovanej z periférnej kľvi alebo
z buniek tkaniva (mozog, sval, lynfatické uzliny, ucho, ...).

Pľe izoláciu nukleovej kyseliny je vhodná krv odobľatá do antikoagulačného činidla EDTA, ale
nie do hepaľínu, ktoľý spôsobuje inhibíciu následnej PCR reakcie. Biologické vzorky je nutné
uchovávať počas transportu v chlade (pľi teplote do +4'C). Vzorky sa však nesmú
zamraizovat'! Aby nedochádzalo k degradácii genetického materiálu, je potrebné zabezpečiť
ľýchly transpoľt do laboratória.
Princípom genotypizácie oviec je ampliťrkácia špecifického úseku genómovej DNA kódujúcej
priónový proteín PľP metódou PCR a následne je metódou pľiameho sekvenovania určená
primáma štruktura nukleovej kyseliny atáto je s použitím špeciálnych softvéľov
transformovaná do poradia dedukovaných aminokyselín. Polymorfizmus aminokyselín je
možnéuľčiť v každej polohe amplifikonavého úseku časti génu PrP. Pľe určenie genotypu oviec
pre vnímavosť na scrapie sú významné polohy 136,I54 ,I7I pripadne l4I a I43.



Pľíloha č.2

Regionálna veterináma a potravinová spľáva

Drahzvieraťa

Plemeno

adresa

osvedčenie o genotypi zácii

por. číslo:..../číslo rvps/m/ľok

Pohlavie

...... Dáfum narodenia ...

Identifikačné číslo zvieraťa
CEHZ (faľma):

Genotyp vyššie uvedeného zvierať a:

Vystavené na základe výsledku laboratóľneho vyšetľenia:

P oužitá metóda vyšetrenia:

meno a priezvisko
úradného veterinárneho lekára

podpis a pečiatka
úradného veterináľneho lekáľa

dňaV



Štátna veteľináľn a a potravinová správa S lovenskej republiky

Žiadanka na vete ľináľne laboľatóľne vyšetľenie genetickej vnímavosti
malých prežúvavcov na scľapie

RVPS: tel: fax: e-mail.

odosielatel'vzoľky:o RvPs OUVL osvl, o iny: č'osvedčeniďpreukazu.

Meno: tel: fax:............................e-mail. :

Spôsob platby: o RVPS. o ŠvPs Oodpočet O majiteľ odräteľ Oĺne:

Pokyny na žiadanky;

r Pre každý chov (farmu) čitatel'ne vyplňte novrĺ žiadanku.. 
Yzay uveďte názov, adľesu a kód faľmy podl'a CEHZ'

' Štattút chovu: ildaje je pofuebné vypĺĺaľ '.in!itavad," _ chov so zavedenými veterinrírnymi opatreniami v súvislosti
s ýslc5rtom TSE, .'neinfrkovaryý" - chov, v ktorom nie sú v platnosti žiadne viterinlíĺĺre opaŕenia v súvislosti s ýslqrtomTSE, ,,neznány" - údaje o ohove nie sú zniĺme.

' Dôu'od wšetrenia: je potrebné vždy uviesť konkrétny dôvod v zmysle pľedlohy na žiadanker vždy uveďte Identiíikačné fušnä číslo: u ovieo akôzpodľaNariadeia n"áy a EP č. 21/2004. vždy uvedle druh, plemeno, pohlavie a vek v mesiacoch'r ! zaškľtnúť vhodné; o vybrať ibajedno

v dňa

podpis a pečiatka odosielateľa

adresa:

oMajiteľ održiteľ: o tyzlcra o právnická osoba

okres:PSč:

lČo;

Výsledok zašlite:

E Rws: E rvr-vr
tr Šws sn E majitel7držiteľ

trsw
E iné:

Typ chovu: o Šcrĺ o ŠBxcH OncH o Úcrĺ
Šfutút chovu: oinfikovaný o neinfikovaný o neznámy

Materiál: tr trv
dôvod vyšetrenia: .......''''...'..

o chovateľslsý program

o eradikáciaochorenia

O monitoring

E orgĺĺny

počet vzoriek:

o izoläcia

O impoľt oexpoľt

o iné:

Farma:

adresa:

okres:............

CEHZ:

Druh zvierat: o ovce o kozry Počet zvierat v chove: '''.........

Kategória:

Eaukčný baran

E plemen.bahnica

tr j*ty
E plemen.baran

tr;annĺľty
Potvrdenie majitel'a: Súhlasím s ľozsahom vyšetrenia a uhradím nĺĺklady: cena stanovená dohodou.

účtujte: Epoštovoupoukiížkou Efakturou Eĺne
Yyplní laboratórne pracovisko : dátum prij atia:

spôsob doručenia: o zvozrou linkou o poslom o poštou o iný

čas priiatia: stav zásielky

strana I z 1

podpis a pečiatka majiteľa

Švps sn 10-LD-09-0l



Pľíloha k žiadanke č.: Počet pľĺloh:

28.

27

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

t7.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

E.

7

6-

3-

4.

3.

2.

1.

Por.
číslo

Identiíikačné číslo zvierat'a (ušné číslo) Dľuh Pohlavie Plemeno
Vek zvieraťa

DD^4IVĺ/RRRR
Poznámka

Švps sn 10 LD-09-01


