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1. Cielo progľamu

Ciel'om programu je včas detegovať výskyt besnoty azamedziť vzniku nových
pľípadov besnoty v Slovenskej republiky. od augusta 2006 do januára 2013 bola Slovenská
republika bez výskýu besnoty. Napľiek všetkým opatreniam došlo k ľeintľodukcii besnoty
zPoľska aSlovenská ľepublika užnieje krajinou bez výskytu besnoty. od januára do mája
2013 bolo v blízkosti hraníc s Poľskom diagnostikovaných 7 ĺových prípadov besnoty, ztoho
2 prípady Sa vyskýli upsov' 4 prípady ulíšok aI ukuny. Vroku 2015 bolo
diagnostikovaných 5 prípadov besnoty u líšok v tesnej blízkosti pol'skej hranice. V roku 2016
a do decembra 2017 nebol v SR potvľdený prípad besnoty. V súvislosti s nepriaznivou
epizootologickou situáciou v Pol'sku ana Ukľajine pokľačuje eľadikačný pľogram vo
vyĺredzených oblastiach so zvýšení rizikom možnosti zavlečenia resp. rizikom výskýu
prípadov besnoty. Vroku 2018 Slovenská republika splnila požiadavky oIE aEK na
vyhlásenie za Wqinu bez výskýu besnoty. V roku 2020 Slovenská republika splnila
podmienky medzinárodného úradu pre nŕkazy oIE týkajúce sa samo deklaľácie krajiny bez
výskýu besnoty. Slovenská republika zasla|a v septembri 2020 tuto Žiadosť na oIE a pľoces
schválenia by mal bý'ukončený v pľiebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Uspešným ukončením programu sa
- zlepší nákazová situácia u voľne žijúcich a domácich zvierat
- zniži nebezpečenstvo prenosu besnoty na domáce zvieratá a ľudí
- odstrániaprekážky pri premiestňovaní mäsoŽravcov a iných vnímavých druhov zvierat
- minimalizujú sa výdavky štátneho ľozpočtu vynakladané na pľevenciu a tlmenie besnoty

v r ezorte pôdoho spo dáľstva a zdr av otnictv a.

Progľam eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na zák|ade analýzy dosiahnutých výsledkov
sa upľavuje.

2. Pľávny podklad pľogľamu

Právnym podkladom eradikačného programu je $ 46 zákota č' 3912007 Z. Z.

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon č,.3912007 Z. z!'),
Program schval'uje Ministeľstvo pôdohospodárstva arozvoja vidieka Slovenskej

republiky (ďalej len ,,MPRV SR") na návľh hlavného veterinárneho lekára v súlade s $ 5
písm. f zákona č.3912007 Z. z.

Pľíslušnými orgánmi zodpovednými za kontrolu a koordináciu plnenia pľogramu
sú oľgány veterinárnej správy podľa $ 4 ods. 3 zäkonač.3912007 Z. z..

3. Vymedzenie pojmov

Vnímavým zvieľat'om sa ľozumie teplokrvný Živočích, ktorý nie je v imunite proti besnote.

4. Poučenie o choľobe

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokľvných Živočíchov, ktorá postihuje
predovšetkým centrálny nervový systém. Patľí medzi zoonózy (choľoby prenosné na človeka).
Pri typickom pľiebehu sa choroba manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráŽdivosťou,
hydľofobiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkoqiľn ochrnutím. Po objavení klinických
príznakov sa choľoba vždy končí smťou.

Besnota je spôsobená jednovláknitým neurotľopným RNA vírusom zčeľade
Rhabdoviridae ľodu Lyssavirus druh Rabiesvirus. Pôvodca choroby je pomeľne odolný voči



vplyvom vonkajšieho pľostredia. V tkanive pri teplote 4oC ostáva virulentný niekol'ko
týždťlov, pri izbovej teplote niekoľko dní. Vírus je inaktivovaný varom za 2 min:úty, ale pri
teplote okolo I8oC až po 23 dňoch. Rovnako odolný je aj voči autolýickým a hnilobným
procesom' pri ktoľých v mozgovom tkanive ostáva vitálny 7 _ I0 dní, v zakopanom kadávere
ú5 týždňov.

Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného živočícha aŽvyčajne sa pľenáša
pohryzením alebo potľiesnením porušenej kože. Menej častým spôsobom je prenos
neporušenou sliznicou. Zmiesta infekcie sa šíri nervovými vláknami do centrálnej nervovej
sústavy, kde sa replikuje a vyvoláva nehnisavú encefalomyelitídu. Infikované zviera vylučuje
vírus uŽ v prodľomálnom štádiu choroby, t.j. 2 _ 5 dní pred manifestáciou prvých klinických
príznakov.

Vnímavosť na besnotu je ujednotlivých druhov zvierat rôzna. Extľémne vnímavé
na besnotu sú v našich podmienkach líšky, vlky, poľné myši a z hospodárskych zvierat
hovädzi dobýok. Yýznamni úlohu v udrŽiavaní a šírení besnoty u vol'ne žijúcich zvjerut
v prostľedí má líška hrdzavá (Vulpes vulpes), ktorá je hlavn1ým vektorom arezervotrovým
zvieraťom. Vzhl'adom na rozširujúci sa habitát psíka medviedikovitého (Nycteľeutes
procyonoides) je možné v budúcnosti počítať i s týmto druhom ako ďalším rezervoárom
besnoty vo vol'nej prírode' Hlavnú úlohu v rozšiľovaní besnoty u domácich zvierat po
zavedení povinnej vakcinácie psov má v súčasnosti mačka.

Besnota sa prejavuje v troch formách:
a) zinvej
b) tichej
c) atypickej

a) zútivá foľma sa podľa piznakov ľozdeľuje na 3 štádiá:
1. štádium pľodľomálne - je prvé štádium po uplynutí inkubačnej doby (2 - 15 týŽdňov).

Zviera sa stáva smutným, depľesívnym alebo apatick1ým, ľakaqim a nepokojným.
Uchyl'uje sa na tmavé miesta. Často bezdôvodne mení polohu tela alebo sa hlasovo
pľejavuje. Niekedy podlieha depresii a môŽe byt' nebezpečné. Domáce zvieratá sú vŠak
ešte vŽdy dôveľčivé k svojmu chovateľovi alebo ošetľovateľovi a krotké zvieratá
ostávajú pľítulné. Psy a mačky strácajú hravosť. Spočiatku ešte prijímajú kľmivo, ale
ťažko hltajú, v dôsledku krčov hltana' U postihnutých zvlerat sa môže vyskýovat'
zvýšenie teploty. Zvieratá sú veľmi smädné. Začina sa u nich prejavovať priznak
,,zvrátenej chuti" _Iížu a pľehĺtajú nestráviteľné predmety, ako sú kamene, hnoj, drevo,
a pod. Toto štádium trvá I až3 dni.

2. štádium excitačné _ pľejawje sa nespokojnosťou a vzrušenosťou, ktoré sa stupňujú
až do zúrivosti. V dôsledku ochrnutia hľtana sa mení hlas zvieľaťa. Typickým
príznakom je strata plachosti a zúrivosť. Zvieraje vel'mi zuivé a neobmedzene napáda
ahryzie všetko živé i neŽivé čo mu príde do cesty' Šehy si v zúrivosti často odhĺýznú
aj časť vlastného tela (chvost, nohu, pohlavné orgány). V tomto štádiu sú
najnebezpečnejšie. Domáce zvieratá napádaji už aj známe osoby. Zvýšená dráŽdivosť
na bežné podnety (ostré svetlo alebo náhly zvuk) a hydrofobia sú ďalšími
príznakmi klinického obraza tohto štádia zuťrvej fo.my besnoty. Hovädzí dobýok útočí
a prenasleduje l'udí i zvieratŕt, laktácia sa náhle zastavi. Koňovité často pľejavujú
známky úzkosti a extrémneho vzrušenia, sprevádzané váľanim sa s príznakmi koliky.
Koňovité podobne ako ostatné druhy napádajú ostatné Živočíchy, hryzi ich, kopú,
váľaji sa na ne. Často sa zist'uje samopoškodzovanie (automutilizácia). Líšky ainé
zvieratá s pľevažne podvečeľnou a nočnou aktivitou možno sledovat' počas dňa



a v dôsledku straty plachosti sa dostávajú do blízkosti l'udských sídiel, kde napádajú
domáce zvieratáa ľudí. Štádium zúľivosti trvá3 - 4 dni.

3. štádium paralytické - je konečné štádium, kedy ochrnú žuvacie a jazykové svaly.
Z ustnej dutiny výeká množstvo ťahavých slín, ktoľé zvíera nie je schopné v dôsledku
ochľnutia hltana, svalov jazyka ažuvacich svalov prehĺtať. Sánka a jazyk ovísajú.
Zmeny držania tela a nekoordinovanosť pohybov sa prehlbujú. Postupne ochľnie celé
telo. Nakoniec zviera uhynie zapriznakov udusenia. Paralytické štádium trvá pol dňa až
dva dni.

b) tichá foľma sa vyznačuje tým, že zprvého melancholického štádia prechádza choroba
hneď do štádia paralýického. Táto foľma je najčastejšia u domácich psov, ktoré mohli bý'
ochranne očkované proti besnote, ale ešte sa u nich nevytvorila dostatočná imunita, alebo
sa vyskytuje u psov po uplynutí doby chránenosti po vakcinácii. Pri tejto forme len
zľiedkavo pozorovať snahu o pohryznutie infikovaným zvieraťom.

c) atypická forma neprebieha za vyššie uvedených pľíznakov. Zvyčqne sa prejavuje
poruchami tráviaceho apatátu, potratmi alebo kombináciami vyššie uvedených pnznakov.

5. Diagnostika

Besnota sa diagnostikuje na zák|ade
a) klinických príznakov
b) laboratórnych vyšetľení

1. dôkaz antigénu besnoty (imunofluorescenčne, histologicky' PCR)'
2. izoláciavírusu,
3. RT PCR v prípade kontaktu typu II alebo III podl'a klasifikácie Svetovej

zdravotníckej organizácie (wHo), ak nebola dokázaná prítomnosť antigénu
besnoty imunofluoľescenčným testom. V nľínnáekontaktu iltlmrr nleho ITI s vnltne

WHo klasifikácia kontaktov človeka so zvieľaťom podozrivým z besnoty:
a) kontakt typu I: chytanie alebo kľmenie zvieraťa človekom alebo obliznutie neporušenej

kože človek a zvier ať om,
b) kontakt typu II: kontakt zubov zvieraťa s nekrytou kožou človeka, malé škrabance

alebo odrenie kože človeka bez krvácania spôsobené zvieraťom,
obliznutie alebo potriesnenie poranenej kože človeka slinami zvieraťa,

c) kontakt typu III: hlboké pohľyznutie alebo poškriabanie človeka zvieraťom, obliznutie
alebo potriesnenie sliznice človeka slinami zvieraťa.

Na vyšetrenie sa zasiela
a) ce|é zviera do hmotnosti 50 kg,
b) celá hlava s prvými dvomi kľčnými stavcami,
c) v prípade poškodenia mozgu lumbálna časť chľbtice

Vzoľky sa na vyšetrenie zasielaju čo najskôr. Pred odoslaním je potrebné skladovať ich
pri teplote do 4oC - 8"C, aby sa dostatočne schladili.
Yzorka celého zvieraťa sa zasiela zabalená v PVC vreci vloženom do dobre uzatvoreného,
pevného obalu s dostatočným množstvom sacieho materiálu, zabraňujúcemu pretekaniu
obsahu.



Yzorka musí byt' identifikovateľná aj vo vnútri obalu. Sprievodný doklad sa prikladá ku
vzoľke tak, aby sa zabránilo jeho znečisteniu a mohol sa odstľániť bez manipulácie so
vzoľkou po jej prebratí v schválených veterinámych laboratóľiách.

Diagnostiku vykonávajú veterinárne a potravinové ústavy a Veterináľny ústav Zvolen (ďalej
len,,VÚ Zvolen). Národným referenčným laboratóriom pre besnotu je VU Zvo|en.

V prípade dôkazu antigénu besnoty príslušný veterinámy a potľavinový ústav odoberie,
uschová a zašle časť testovanej vzorky nervového tkaniva na konfiľmáciu vírusu besnoty
a jeho typizáciu Národnému referenčnému laboľatóriu pre besnotu.

odbeľ, uchovávanie a zasielanie vzoľiek neľvového tkaniva na konfirmáciu a typizáciu
antigénu besnoty zasielajú veteľináľne a potľavinové ústavy v súlade s metodiclým
usmernením Národného ľefeľenčnóho laboľatóľia pre besnotu, ktoľé zároveň bude
vykonávat' kontľoly dodľžiavania tohto usmeľnenia.

6. Systém hlásenia choľoby

Na základe $ 17 ods. 2 a $ 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 3912007 Z. z. jekaždá fyzická
osoba alebo pľávnická osoba oprávnená disponovať živými zvieratamí povinná bez meškania
hlásiť oľgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu a úhyn zvieraťa a umožniť
jeho vyšetrenie.
V prípade nenahlásenia podozrenia na chorobu, úhynu zvietat'a alebo neumoŽnenia jeho
vyšetrenia, dopustí sa
- fyzická osoba priestupku podľa $ 48 ods. 5 písm' a) zákona č,. 3912007 Z. z. a môŽe jej byt'

uložená pokuta od 400 EUR do 1000 EUR
- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie správneho deliktu podľa

$ 50 ods. 2 písm. b) zákona č.3912007 Z. z. amôže jej bý uloŽená pokuta vo výške od 1 750
eur aŽ 20 000 eur; podl'a $ 50 ods. 4 písm. a) zikonač.3912007 Z. z. amôžejej byt uložená
pokutavo výške od 10 000 eur aŽ160 000 eur.

7. Kontľolné mechanizmy

Základnols podmienkou pri eľadikácii besnoty u domácich zvierat je evidencia
a identifikácia psov ustanovená $ 3 zákona č.28212002 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoľé
podmienky ďržania psov, podl'a ktoľého musia byt' psy identifikované a evidované orgánmi
miestnej samospľávy a $ 19 zákonač.3912001 Z. z.,poďľa ktorého:

- spoločenské zvieratá musia bý' nezameniteľne označene pľi pľemiestňovaní a ich
identifikačné údaje vedené v Centrálnom registľi spoločenských zvierat.

- vlastník psa je povinný zabezpečit' trvalé označenie psa chovaného na uzemí
Slovenskej republiky pred prvou Zmenou vlastníka, najneskôr však do 12 týŽdňov veku
a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom ľegistľi spoločenských
zvierat.

Spoločenské zvieratá (psy' mačky, fretky) a psy chované na uzemi Slovenskej republiky
musia by' pri premiestňovaní nezameniteľne označené mikľočipom (tľanspondérom)
zodpovedajúcim norme ISo 11784, ktorý je moŽné kontľolovat' čítacím zaiadenim podľa
normy ISo 11785. Ak je zviera označené mikľočipom' kto{ŕ nie je vsúlade stouto ISo
norÍnou' je držiteľ psa povinný pri kontrole identity psa pri vstupe na zvod poskytnút' čítacie
zaiadenie, ktoré umoŽní psa identifikovať.



Dôkaz prítomnosti protilátok v zmysle kontľoly vakcinácie pre plnenie podmienok
presunov mäsoŽravcov v domácom a v medzinárodnom obchode, ako aj kontrolu účinnosti
orálnej vakcinácie líšok proti besnote vykonáva výhľadne náľodné referenčné laboratórium
pre besnotu (ďalej len ,,NRL pľe besnotu").

8. Pľemiestňovanie zvierat vnímaqich dľuhov

Premiestňovanie psov, mačiek a fľetiek podlieha veteľinárnyn požíadavkénrl ustanovených
nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 57612013 z 12. júna2OI3 o nekomeľčnom
premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003. Zák|adnou
poŽiadavkou je preukázanie platnej vakcinácie proti besnote v ktoromkoľvek momente
pľemiestňovania vyššie uvedených druhov zvierat medzi členskými štátmi a pľi dovozoch
alebo spätných dovozoch z tretích kľajín, zaznameftaného v pase spoločenského zvieraťa,
vydaného veterinárnym lekárom povereným hlavným veterinárnyrn lekárom Slovenskej
republiky (ďalej len ,,povorený veterinárny lekáť') v súlade s $ 6 ods. 5 písm. g) zäkona
č' 3912007 Z. z..
V Slovenskej republike (ďalej len ,,SR") je ďalej $ 19 zákona č. 3912007 Z. z. ustanovená
povinnosť evidovať všetky identifikačné údaje o spoločenských zvieratách, ktoľé sa
premiestňujú, v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Na tieto účely sa identifikačnými
údajmi ľozumejú všetky údaje uvädzané v časti I.-VI. a IX. pasu spoločenského zvieraťa,
ktoľého vzoľ ustanovuje Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) č. 5'77l2OI3 z28. júna2OI3,
o vzoľových identifikačných dokladoch na nekomeľčné premiestňovanie psov, mačiek
a fretiek, o zostaveni zoznamov izemi a tľetích kľajín a požiadavkách na formát, grafickú
úpľavu a jazyky vo vyhláseniach potvľdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenýni
v nariadení Euľópskeho parlamentu a Rady (EU) č. 57612013. Udaje uvádzane v časti I.-u.
a IX. pasu spoločenských zvierat do Centrálneho registra spoločenských zvlerat zadáva
poveľený veterinárny lekár.

9. Kompenzácie pľi ozdravovaní

1. MPRV SR - poskytuje dotácie chovateľom podľa zákona č. 280/2017 Z. z. o poskýovaní
podpoľy a dotácie v pôdohospodárstve arczvoji vidieka a o zmene zákonač).29212014 Z.
z. o príspevku poskýovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
Zmene a doplnení niektorých ziĺkonov v zneni neskoľších pľedpisov,

2. poisťovne - uhrádzají škody v rozsahu poistnej zmluvy.

10. Monitoring a pľevencia

Monitoring a prevencia besnoty sa vykonáva u domácich zvierat podľa Plánu veterinárnej
prevencie a ochľany štátneho uzemía (VPo) a u voľne žíj:úcich zvierat v súlade s Náľodným
pľogľamom oľálnej imunizácie líšok proti besnote podľa metodiky orálnej vakcinácie líšok
proti besnote' uskutočnenej v jaľnej a jesennej kampani.

1) Domáce zvieratá..
a) pľevenciabesnoty sa vykoná

1. povinnou pľeventívnou vakcináciou a pľavidelnou revakcináciou mäsožravých
zvierat podľa vakcinačnej schémy vyrobcu použitej ľegistľovanej vakcíny (lx
ľočne, lx za 2 roky ľesp. lx za 3 roky). Vakcináciu vykonávajú v súlade so



zákonom o veterinárnej starostlivosti súkromní veteriĺiáľni lekáľi, najneskôr však
od tľetieho mesiaca veku zvieľaťa,

2. indikovanou preventívnou vakcináciou hovädzieho dobýka , oviec akôz v
ohnisku besnoty voľne Žijúcich zvĺetat podľa posúdenia izika v ľozsahu
stanovenom ľegionálnym veterinárnym lekáľom,

b) monitoring besnoty sa vykoná v indikovaných prípadoch pri podozrení na chorobu,
c) veterináľnym vyšetľovanim zvierat vnímavých druhov, ktoré exponovali človeka

alebo zviera - kontakt typu II alebo III podľa WHo klasifikácie (vzor veterinárneho
osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poľanilo človeka alebo zvieľa
- príloha č. 2).

2) Vol'ne žijuce zvierutá
a) prevencia besnoty sa vykoná orálnou vakcináciou líšok proti besnote podľa metodiky

vypracovanej Státnou veterinárnou apotľavinovou správou Slovenskej republiky
(ďalej len ,'ŠVPS SR") pre jamú a jesennú kampaň zvlášť (vzor metodiky v prílohe
č.1). Pri príprave metodiky na vykonanie orálnej vakcinácie líšok pľoti besnote sa
berie do úvahy vyvoj nél<azovej situácie a výsledky monitoringu ptedchádzajucej
kampane. Metodika zaMťla ďalšie spolupracujúce organizáciq dodávateľské
organizácie určuje termín vykonania jednotlivých kampaní orálnej vakcinácie líšok
proti besnote, vakcinačné územie uľčené na leteckú pokládku a na ručnú pokládku,
rozloženie a mnoŽstvo vakcinačných návnad uľčených na leteckú pokládku a na ručnú
pokládku. Súčasťou metodiky je aj popis a charakteristika vakcinačnej návnady,
spôsob distribúcie vakcinačných návnad a manipulácie s návnadou. Koordinátormi
leteckej a ručnej pokládky vakcinačných návnad sú veterinárni inšpektori zdravía
zvierat regionálnych veterinámych a potľavinových správ, ktorí zabezpečujú na
Zverenom územi úlohy, ako styk s dodávateľskou organizáciou (dodávateľskýľni
organizáciami), leteckou spoločnosťou, informovanie médií a orgánov na regionálnej
úľovni, kontľolu skladovania a tľansportu vakcíny, dohľad nad spôsobom vykonávania
pokládky vakcinačných návnad, podávanie denných hlásení o priebehu orálnej
vakcinácie a hodnotenie priebehu.

b) monitoring besnoty je hľadený z prostriedkov štátneho ľozpočtu a jeho vykonávanie
je súčast'ou metodiky orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Súčasťou monitoringu
besnoty voľne Žijúcich zvieratje laboratóme vyšetľenie na besnotu všetkých zyierat
vnímavých druhov a predpísané serologické a virologické vyšetľenia líšok ulovených
v rámci kontroly účinnosti orálnej vakcinácie líšok v danej kampani' Za účelom
ziskania dostatočného množstva vzoriek po každej vakcinačnej kampani bude
vyplatené dodávateľom zástrelné podľa usmernenia Švps sn.

Monitoľing a pľevencia sa každý rok analyzuje a na zátklade výsledkov sa aktualizuje.

11. Stľatégia ozdravovania od besnoty v Slovenskej ľepublike od ľoku 2018

U domácich zvier at zahÍťla:
1. pľi vnímavých mäsoŽravých zvieratách starších ako tri mesiace povinná preventívna

vakcinácia a pravidelná ľevakcinircia mäsožravých zvierat podľa vakcinačnej schémy
vyrobcu pouŽitej registľovanej vakcíny (1x ročne, Ixza2 ľoky resp. Ix za3 roky),

2. povinnú identifikáciu a evidenciu všetkých psov, mačiek a fretiek pri premiestňovaní,
3. ceľtifikáciu splnenia zdravotných podmienok na premiestnenie mäsoŽravcov

v obchodnom styku a pľi premiestňovaní na hľomadné akcie - zvody (zviera poc}'ádza
zchovu bez nariadených opatrení na kontľolu chorôb zdôvodu podozrenia alebo



potvrdenia výskytu besnoty za posledných 6 mesiacov, zvieta staršie ako 3 mesiace bolo
vakcinované proti besnote, čím sa rozumie, Že uplynulo viac ako 2l dní od poslednej
vakcinácie proti besnote, ale menej ako doba účinnosti vakcinácie podľa vakcinačnej
schémy uľčenej vyľobcom),

4. monitoľing výskytu besnoty laboratórnym vyšetrením uhynutých domácich zvierat
a usmrtených zvierat prejavujúcich zmeny správania sa alebo iné pnznaky besnoty,

5. kontrolu priebehu monitoľovania prostredníctvom pľogľamu - Veterinárny informačný
systém (VIS).

U voľne žijúcich zvierat zahŕňa:
1. monitoring výskýu besnoty laboratórnym vyšetrením všetkých uhynutých voľne Žijúcich

zvierat a ulovených voľne žijúcich zvierat prejavujúcich zmeny správania sa, v čase
kontľoly účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote ajkaždáulovená líška,

2. vykonávanie orálnej vakcinácie líšok proti besnote v dvoch samostatných kampaniach
ročne,

3. kontrolu priebehu monitorovania prostredníctvom programu VIS.

|2. opatrenia pľi rrýskyte choľoby

opatrenia nariaďuje regionálna veterinárna a potravinová spľáva podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
zákonač.3912007 Z. z..

Príslušná ľegionálna veteľinárna a potľavinová správa pľi podozľení na výskyt besnoty
u domácich zvierat nariadi fyzickým osobám a právnickým osobám opatľenia na kontrolu
chorôb zvierat a určí termín na ich splnenie, ktorými
a) nariadi

1. odchyt túlavých zvierat odbome spôsobilou fuzickou osobou alebo pľávnickou
osobou, ktoľou sa ľozumie osoba, ktoľá po absolvovaní skúšky pred skúšobnou
komisiou ukončila školenie ,,odchyt túlavých alebo zabehnutých zvieratoo na Inštitúte
vzdelávania veteľináľnych lekáľov v Košiciach (ďalej len ,,IVVL v Košiciach") a
ziskala ,,osvedčenie o odbornej spôsobilosti k výkonu odchýu zabehnutých,
opustených a túlavých zvierat" alebo inou osobou, ktorá vykonáva túto činnosť pod
dozoľom odborne spôsobilej fpickej alebo pľávnickej osoby,

2. dezinfekciu miesta usmľtenia alebo uhynutia besného zvieraťa ataktiež dôkladnú
dezinfekciu' ľesp. spálenie všetkých pľedmetov, ktoré mohli prísť do pľiameho
kontaktu s besným zvieraťom,

3. neškodné odstránenie uhynutých a usmrtených zvlerat asanačným podnikom,
4. izoláciu a sledovanie všetkých vnímavých zvierat, ktoré pľišli do kontaktu alebo mohli

prísť do kontaktu so zvieraťom podozľivým na besnotu,
5. neškodné odstránenie mlieka získaného od kráv podozľivých na besnotu, azákaz

použivania produktov teplokľvných živočíchov na ľudský konzum a na kŕmne účely,
ak tieto Živočíchy prišli alebo mohli prísť do kontaktu so zvieraťom podozrivýn na
besnotu,

6. povinnosť hlásenia každého prípadu expozície ľudí a zvierat, zmeny správania sa
domácich zvietat, uhynutia voľne žijircej Zverl v ohnisku avzóne pozoľovania
v okruhu 10 km,

b) zakäže
1. premiestňovanie a zhromažďovanie vnímavých druhov zvierat,
2. vol'ný pohyb vnímavých zvierat v ohnisku.



Príslušná regionálna veterinárna a potľavinová spľáva v prípade nepotvrdenia výskýu besnoty
zruší nariadené opatrenia na kontľolu choľôb.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa pri potvrdení výskytu besnoty
u domácich zvieľat predchádzajúce opatrenia na kontľolu chorôb rozšíľi o ďalšie opatľenia
na kontrolu chorôb zvierat afyzickým osobám apľávnickým osobám určí termín na ich
splnenie, ktoľými
a) vymedzí ohnisko besnoty,
b) naľiadi v ohnisku

1. jeho označenie výstražnými tabulkami s nápisom,'PoZoR BESNOTA !"
2. usmľtenie vnímavých zvierat, ktoľé prišli do kontaktu so zvieraťo-, pJ"itíunym na

prítomnosť antigénu besnoty,
3. vykonať evidenciu psov amačiek aochrannú vakcínáciu psov' mačiek ainých

mäsožravcov starších ako 3 mesiace, ktoľé doposiaľ neboli vakcinované proti besnote
alebo od poslednej vakcinácie proti besnote uplynula doba účinnosti vakcinácie, za
pľedpokladu, Že neprišli do kontaktu, alebo nemali možnosť príst' do kontaktu so
zviet ať om, pozitívnym na prítomno st' anti génu besnoty,

4. r,ykonať ochranné vakcinovanie vnímavých domácich zvierat, mlieko a iné pľodukty
od nich ziskané povolí použivať na ľudský konzum a na kŕmne účely až po
nadobudnutí imunity (táto doba sa uľčí podľa údajov výľobcu vakcíny).

c) nariadi mestským a obecnýn úradom v ohnisku a ochrannom pásme zabezpečit'
informovanosť občanov o výskýe besnoty a s tým spojených opatreniach vľátane poučenia
o chorobe podľa bodu,,Poučenie o chorobe"

Príslušná ľegionálna veterinárna a potľavinová spľáva pri podozrení na výskyt besnoty
u volone žijúcich zvierat nariadi ťyzickým osobám a právnickým osobám opatľenia na
kontrolu choľôb zvlerat a určí teľmín na ich splnenie, ktorými
a) naľiadi

1. odchý tulavých zvjerat odbome spôsobilou fyzickou osobou alebo právnickou
osobou, ktorou sa rozumie osoba, ktoľá po absolvovaní skúšky pľed skúšobnou
komisiou ukončila školenie ,,odchyt túlavých alebo zabehnutých zvierat'o na IVVL
v Košiciach aziska|a ,,osvedčenie o odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu
zabehnutých, opustených a tulavých zvierat" alebo inou osobou, ktorá vykonáva túto
činnost'pod dozorom odborne spôsobilej ťyzickej alebo právnickej osoby,

2. dezinfekciu miesta utľatenia, uhynutia besného zvierat'a ataktiež dôklaclne
vydezinfikovať, resp. spálit'všetky predmety, ktoľé mohli príst' do priameho kontaktu
s besným zvieraťom,

3. neškodné odstľánenie uhynutých a usmrtených zvierat asanačným podnikom,
4. jzoláciu a sledovanie všetkých vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu alebo mohli

prísť do kontaktu so zvieraťom podozrivým na besnotu,
5. neškodné odstránenie mlieka získaného od kráv podozrivých na besnotu, azákaz

pouŽívania pľoduktov teplokľvných živočíchov na ľudský konzum a na kŕmne účely,
ak tieto živočichy prišli alebo mohli prísť do kontaktu so zvieľaťom podozľivým na
besnotu,

6. povinnosť.hlásenia každého prípadu expozície ľudí a zvierat, Zmeny spľávania sa
domácich zvíerat, uhynutia voľne žijúcej zven v ohnisku avzóĺe pozorovania
v okruhu 10 km,

7. miestne príslušnému uŽívateľovi poľovného revíľu lov všetkých voľne žijúcich zvierat
podozrivých z besnoty (pľejavujúce priznaky podľa bodu ,,Poučenie o choľobe")

b) zakáže



1. premiestňovanie a zhľomažďovanie vnímavých druhov zvlerat,
2. voľný pohyb vnímavých domácich zvlerat v ohnisku,
3. odchý voľne žijúcej zvetina ďalší chov.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v prípade nepotvľdenia výskýu besnoty
zruší naľiadené opatrenia na kontrolu choľôb.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa pri potvrdení výskytu besnoty
u vol'ne žijúcich zvierat ptedchádzajúce opatrenia na kontrolu choľôb ľozšíri o ďalšie
opatrenia
na kontrolu choľôb zvierat afyzickým osobám aprávnickým osobám uľčí termín na ich
splnenie, ktorými
a) vymedzí ohnisko besnoty'
b) nariadi v ohnisku

1. jeho označenie výstľažnými tabuľkami s nápisom ,,PoZoR BESNOTA !",
2, usmrtenie vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu so zvieľaťom, pozitivnym na

prítomnosť antigénu besnoty,
3. vykonať evidenciu psov amačiek aochľannú vakcináciu psov, mačiek ainých

mäsoŽľavcov staľších ako 3 mesiace, ktoré doposiaľ neboli vakcinované proti besnote
alebo od poslednej vakcinácie proti besnote upl1mula doba účinnosti vakcinácie podľa
vakcinačnej schémy určenej výrobcom, za predpok|adu, že nepľišli do kontaktu, alebo
nemali moŽnosť prísť do kontaktu so zvieraťom, pozitívnyrn na prítomnosť antigénu
besnoty,

4. vykonat' ochrannú vakcináciu hovädzieho dobyka, oviec a kôz podľa posúdeni a izika
v rozsahu stanovenom ľegionálnym veterinárnym lekárom, pasúce zvieratáustajniť ho
až do nadobudnutia imunity (táto doba sa určí podľa údajov v1ýrobcu vakcíny).

c) naľiadi mestsk1iĺn a obecným úradom v ohnisku a ochľannom pásme zabezpečiť
informovanosť občanov o výskýe besnoty a s tým spojených opatreniach vrátane
poučenia o chorobe podľa bodu,,Poučenie o chorobe"

Príslušná ľegionálna veteľinárna a potľavinová spľáva pri poľanení vakcinovaného
zvieraťa (za vakcinovaĺé zvíeta sa považuje zviera vakcinované proti besnote, ak v prípade
pľimovakcinácie od dátumu vakcinovania uplynula doba dlhšia' ako vyľobcom vakcíny
deklarovaná doba na navodenie imunity a kratšia ako doba účinnosti vakcinácie proti besnote
a v pľípade revakcinácie bolo vykonané opakované vakcinovanie počas platnosti
predchádzajúcej vakcinácie proti besnote) iným zvieraťom pozitívnyľr na besnotu (potvrdené
v súlade s časťou 5. Diagnostika), neznámym domácim alebo divo žijircim zvierďom (líška,
pes, kuna, jazvec, ktoré nie je moŽné laboratóme vyšetriť vsúlade sčasťou 5. Diagnostika)
rozhodne o ďalšom postupe nasledovne:

L na záI<|ade súhlasu vlastníka alebo dľžitel'a poľaneného vakcinovaného zvieraťa
a) do piatich dní od expozície nariadi na náklady vlastníka alebo držiteľa poľaneného

vakcinovaného zvieruťa odobrať vzorku kľvného séra na vyšetrenie hladiny protilátok
proti besnote, ktoru vyšetrí VU Zvolen. Minimálne množstvo krvného séra na laboratórne
vyšetľenie je 1 ml. V pľípade' že množstvo materiálu vo vzorke bude menšie, nebude
môcť bý vykonanó laboratóľne vyšetrenie a nebude možné zviera považovať za
dostatočne chĺánené (nevnímavé) voči besnote. Veterinárny lekár, ktoľý krvné sérum
odoberie, vzoľku riadne označi číslom čipu zvieraťaazodpovedázato,že do laboľatória
bude doručená pľáve táto vzorka.



b) súbeŽne s nariadením odberu vzorky krvného séra na vyšetrenie pľíslušná regionálna
veterináľna a potľavinová spľáva naľiadi
1. izo|ácíu poľaneného vakcinovaného zvieraťa až do doručenia výsledku vyšetľenia,
2. neodkladné nezameniteľné označenie elektronickým identifikačným systémom

(tľanspondéľ - mikročip) zodpovedajúcim parametrotn podľa noÍTny ISo 11 784
identifikovateľným čítacím zaiadenim podľa noĺmy ISo 11 785 na náklady vlastníka,
ak zviera týmto spôsobom nie je označené, najneskôr v čase odberu vzorky krvneho
séra. označenie zvieruťa akód transpondéru potvrdí súkľomný veteľinámy lekár,
ktorý elektľonický identifikačný system aplikoval,

3. vykonanie post expozičnej vakcinácie proti besnote.
c) po doručení výsledkov vyšetrenia vzorky krvi alebo kľvného séra, príslušná ľegionálna

veterinárna a potravinová správa podľa výsledku vyšetrenia nariadi:
1' v pľípade potvľdenia hladiny protilátok proti besnote nižšej ako 0,5 lU.ml-l

metódou titrácie neutralizujúcich protilátok, sa zviera považuje podl'a požiadaviek
a odpoľúčaní Svetovej zdľavotníckej organizácie (wHo) a Svetovej oľganizácie
pre zdľavie zvierat (oIE) za nedostatočne chľánené (vnímavé) voči besnote a
regionálna veterináma a potravinová správa naľiadi humánne usmrtenie poraneneho
vnímavého zvieruťa a jeho laboratórne vyšetľenie na besnotu; výsledok vyšetrenia
a svoje ľozhodnutie regionálna veterináma a potravinová spľáva oznámi príslušnému
orgánu veľej ného zdt av otníďv a.

2. v pľípade potvľdenia hladiny pľotilátok pľoti besnote rovnej a vyššej ako 0,5
IU.ml-l metódou titľácie neutľalizujúcich protilátok, sa zvieľa považuje podl'a
požiadaviek a odpoľúčaní WHo a oIE za dostatočne chľánené (nevnímavé) voči
besnote a ľegionálna veterináľna a potravinová správa uvoľní zviera zizolácie a
nariadi pozorovaciu dobu 3 mesiacov. Počas pozoľovacej doby musí vlastník alebo
držiteľ zvteraťa denne skontrolovat' zdravotný stav zvieraťa a bezodkladne hlásiť
akúkoľvek Zmenu zdravotného stavu zvieraťa vyšetrujúcemu súkľomnému
veterináľnemu lekárovi a ľegionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá
nariadila pozorovaciu dobu poraneného dostatočne chráneného (nevnírnavélro)
zvieraťa. V pľípade, že sa pnznaky zhodujú s príznakmi besnoty, ľegionálna
veterinárna a potravinová správa nariadi bezodkladné usmrtenie zvieraťa azaslanie
vzorky zo zvieraťana laboľatóľne vyšetrenie v súlade s čast'ou 5. Diagnostika.

d) v pľípade, že v tých istých priestoľoch sú drŽané aj iné vnímavé druhy zvierat, regionálna
veterinárna a potravinová správa uloŽí vhodné opatľenia podľa bodov I. a) až I. c) aj pre
tieto zvieratá.

II. na základe súhlasu vlastníka alebo dľžite|'a poraneného vakcinovaného zvieraťa
a) nariadi

1. neodkladné nezameniteľné označenie elektľonickým identifikačným systémom
(tľanspondér - mikľočip) zodpovedajúcim paľametľom podľa noľTny ISo l l 784
identifikovateľným čítacím zaiadenim podľa noÍmy ISo 11 785 na náklady vlastníka,
ak zviera týmto spôsobom nie je ozĺač,ené, najneskôľ v čase odberu vzotky kľvneho
séľa. označenie zvieruťa akód transpondóru potvrdí súkromný veterinámy lekár,
ktorý elektľonický identifi kačný systém aplikoval,

2. vykonanie post expozičnej vakcinácie proti besnote.
b) nariadi preventívnu izoláciu vakcinovaného zvierat'a na dobu 3 mesiacov. Počas lzo|ácie

sa musí zabrániť kontaktu izolovaného zvieruťa s iným zvieraťom alebo ľuďrni,
s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú dennú starostlivost' o zviera a dennú kontrolu jeho
zdravotného stavu a obývajú spoločné priestory. Akúkoľvek Zmenu zdravotného stavu
izolovaného zvierat'aje jeho držiteľ povinný okamŽite hlásiť vyšetrujúcemu súkromnómu
veterinárnemu lekárovi a ľegionálnej veterinĺtmej apotľavinovej spľáve, ktoľá nariadila



izoláciu poraneného dostatočne chráneného (nevnímavého) zvierďa. V prípade, že
piznaky sa zhodujú s príznakmi besnoty ľegionálna veterináľna a potravinová správa
nariadi bezodkladné usmľtenie zvierat'a azaslanle vzorky zo zvieraťa na laboratóľne
vyšetrenie s súlade s časťou 5. Diagnostika,

c) v pľípade, že sú v tých istých pľiestoroch drŽané aj iné vnímavé druhy zvierat, regionálna
veterináľna a potravinová správa uloží vhodné opatrenia podľa bodov II. a) a II' b) aj pľe
tieto zvieratá.

III. ak vlastník alebo dľžitel' poľaneného vakcinovaného zvieraťa nedokáže alebo
odmietne plnit' opatľenia podloa I. alebo II., regionálna veterináma a potľavinová
spľáva nariadi usmrtenie poľaneného vakcinovaného zvieraťa ajeho laboľatórne
vyšetľenie na besnotu v súlade s časťou 5. Diagnostika.

Za ohnisko besnoty sa na základe potvrdenia výskytu besnoty vymedzi chov alebo kataster
obce, pľípadne iná zemepisne vymedzená oblasť, v ktoľej sa zistilo Zvlerapodozrivé z besnoty.
Potvrdením výskýu besnoty sa ľozumie ďôkaz antigénu vírusu besnoty (FAT) adôkaz
nukleovej kyseliny vírusu (PCR metóda).

13. Dezinfekcia

Na dezinfekciu moŽno použiť len registrované dezinfekčné pľostriedky podľa návodu
vyľobcu.

14. Zrušenie naľiadených opatľení

opatrenia na kontrolu choľôb regionálna veterinárna a potravinová spľáva zruší
1. okamžite, v prípade nepotvrdenia výskytu besnoty,
2. po uplynutí pozoľovacej doby, ak

a) sa v priebehu 3 mesiacov nevyskýol žiadny ďalší prípad besnoty domácich alebo
voľne Žijúcich zvierat; táto doba sa predlžuje na 6 mesiacov, ak bol ohniskom
vymedzený chov s výskýom vnímavých mäsoŽravcov, ktoré nie sú systematicky
vakcinované proti besnote,

b) sa v ohnisku neĺachádzažiadne vnímavé zvieta,
c) bola vykon aná záverečná dezinfekcia.

15. Vakcinácia proti besnote

Vlastník alebo dľžiteľ zvierat'a vnímavého druhu mäsožravca, je povinný v súlade
s $ 17 ods. 5 zákona č.3912007 Z. z. zabezpečiť vakcináciu pľoti besnote.
Vakcináciu ostatných vnímavých domácich zvierat (mimo hovädzieho dobytka, oviec a kôz)
povoľuje príslušná regionálna veterináma a potravinová správa za podmienok schválených
SVPS SR. Vakcináciu hovädzieho dobytka, oviec a kôz povol'uje príslušná ľegionálna
veterináľna a potravinová správa.
Vakcinácia voľne žijúcich líšok sa vykonáva 2x ročne formou oľálnej vakcinácie vjaľnej
a jesennej kampani podľa metodiky vypľacovane; Švľs SR, ktorej vzor je uvedený v pľílohe
č. 1

16. Ukončenie
ľepublike

náľodného pľogľamu eľadikácie besnoty v Slovenskej

Program bude ukončený opätovrrým získanírn a udrŽaním štatútu krajiny bez výskytu besnoty
podl'a pľíslušných predpisov Európskeho spoločenstva a oIE.



Pľíloha č. 1
Y zor

ŠľÁľľĺ vETERINÁnľĺ A PoTRAvINovÁ SPRÁVA sLovENsKEJ
REPUBLIKY

Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA

Určené:
ľegionálne veterináľne a potľavinové správy SR,
veterináľne a potľavinové ústavy SR,
D o dávatel'ská or ganizáci a
USKVBL _ Nitľa

Náš list Vybavuje Bratislava:

Vec: oľálna vakcinácia líšok proti besnote - sezónna kampaň ....... - metodické pokvny

Štátna veterináma a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠVPS SR";
oľganizuje .............(poradie) sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok pľoti
besnote spôsobom, ktoľý zodpovedá kľitériám Svetovej zdravotníckej organizácie (WHo).

Program stanovuje cieľ utlmiť výsky besnoty na väčšine uzemia štátu a tým
minimalizovat' výdavky štátneho rozpočtu, ktoľé sú vynakladané na pľevenciu a tlmenie
besnoty v r ezorĺe pôdoho spo dárstva a zdr av otnictv a.

Ďalšie spolupľacujúce organizácie sú Ministeľstvo pôdohospodĺíľstva arozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Slovenská poľovnícka komora a jej tzemné oľganizácie, Ministeľstvo
zdr av otnictva S l ovenskej republiky, orgány mi estnej samo správy.

Dodávateľskou organi záciou je (dodávatel'skými organizáciami sú)

I. oľganizačné zabezDečenie oľálnei vakcinácie - iaľ/ieseň .......(rok):

1. Termín oľálnej vakcinácie _ od xx.yy.zzzz do XX.W.ZZZZ (posun je možný podľa
vyvoja počasia)

2. Vakcinačné územie: A) letecké pokladanie - na celkovej ľozlohe ....... km2
. v.''.'..... časti územia Slovenskej republiky z letísk na rozlohe cca.

kilometľov štvoľcových,
. v.......... časti územia Slovenskej republLky z letísk na rozlohe cca.

kilometľov štvoľcových.
B) ľučné pokladanie

o na uzeml o rozlohe cca ................. km2,
o v prímestských častiach . o rozlohe cca ...........'..... km2
o na vybraných skládkach tuhého komunálneho odpadu.

3. Rozloženie návnad: A) letecké pokladanie bude vykonávané:
o z výšky najviac 150 metrov nad teľénom pri rýchlosti maximálne 150 km/hod.,

v minimálne dvoch letoých líniách navzájomvzdialených nie viac ako 500 m.
Pri leteckom pokladaní sa vynechajú ,tnemia s nadmorskou výškou nad 1200 metľov,
vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady.

B) ľučné pokladanie bude vykonávané:



. v prímestských častiach miest a na uzemí určenom v bode 2 B s denzitou
pokladania - ..... vakcinačných dávok na km2

o na skládkach tuhého komunálneho odpadu tak, že na jednu skládku
sa ľovnomeme rozloži vakcinačných dávok (koordinátor oľálnej
vakcinácie líšok môŽe podľa veľkosti skládky počet dávok upraviť).

Poľovný hospodáľ rozdeli osoby poveľené rozložením vakcinačných návnad v teľéne
do dvojíc' a tie rozložia návnady na 100 ha poľovného revíru šachovnicovým
spôsobom. Podľa rozlohy revíru sa stanoví tím, ktoľého činnosť ľiadi poľovný
hospodár. Pre kaŽdé vakcinačné územie je potrebné pľipľaviť mapu v mierke 1:10 000
- 15 000, do ktorej sa presne zakreslia miesta rczloženiajednotlivých vakcinačných
návnad, aby mohla byt'vykonaná kontľola.

4. Množstvá vakcinačných dávok - A) letecké pokladanie: celkovo
dávok

o Z letiska..........: dávok
dávok
dávok
dávok

o Z letiska..........:

B) ľučné pokladanie: celkovo
dávok

o Zletiska..........:
o Zletiska..........:

o hl. m. SR Bľatislava:
o mestá - .....'..............:
o

a

a

dávok
dávok
dávok
dávok
dávok

o skládky tuhých komunálnych odpadov v SR: dávok
. uzemte...... ... dávok

V prípade potreby je možné vakcinačné návnady na ručné pokladanie doobjednať s tým,
že faktúru hľadí objednávateľ a objednávka musí bý schválená ľegionálnou veterinárnou
a potľavinovou spľávou.

5. Vakcinačná návnada -

vakcinačnej návnady
(názov vakcíny): popis a chaľakteristika

6. Distľibúcia návnad: A) letecké pokladanie do mtaziarenských skladov:
. ..............(názov skladu) - ..... dávok (pre letisko .........),
. ..............(náuov skladu) - ..... dávok (pre letisko .........),
. ..............(názov skladu) - ..... dávok (pre letisko .........),

zabezpečí
xx.w.zzizz

(dodáv. organizácia) v teľmíne od xx.W.zzzz do

zabezpečí
il.)

B) ľučné pokladanie na RVPS
..............(pľe RVPS) - ..... dávok (určenie návnady),

(dodáv. organizácia) podl'a časového haľmonogramu (bod

Distribúciu vakcinačných návnad zmraziarenských skladov na jednotlivé letiská
zabezpeči
dané vakcinačné uzemie

(dodáv. organizácia) podľa rozhodnutia koordinátoľa pľe



7. Peľsonálne zabezpečenie: veterinárni inšpektoľi ochľany zdravia zvierut na
regionálnej veterinámej a potľavinovej správe (ďalej len ,,RVPS") v Slovenskej republike
(ďalej len ,,SR") budú odbornými koordinátormi leteckého i ručného pokladania pre
uzemie príslušných regiónov. Koordinátoľ zaist'uje na Zveľenom izemi potrebné
konkľétne úlohy. Ide hlavne o styk s dodávateľskou oľganizáciou, zabezpečenie kontroly
dodávky vakcíny, odberu vzoľiek vakcinačných dávok a dohľadu nad spôsobom
vykonávania pokládky vakcinačných návnad prostredníctvom veterináľnych inšpektoľov
zdraviazvierat príslušných regionálnych veteľinámych apotravinových správ (ďalej len
,,RVPS") a vyhodnocovanie kampane orálnej vakcinácie líšok proti besnote.
Kooľdinátoľ môže písomne poverito veteľináľneho inšpektora zdravia zvieľat na
pľíslušnej RVPS plnením svojich povinnostío ktoľé je potľebné vykonat'v správnom
území pľíslušnej RVPS. Poverenie doľučuje ľiaditel'ovi pľíslušnej RVPS u Švps
SR najneskôr jeden týžd,eň pred oľálnou vakcináciou líšok pľoti besnote v danom
spľávnom úlzemí RVPS. Koordinátoľ alebo ním poveľený veterinárny inšpektoľ RVPS
najneskôr ľáno, pred začiatkom letov, v ľámci operatívnej porady zhodnotí situáciu
a vývoj počasia a ľozhodne o začati alebo prerušení pokládky vakcinačných návnad.
o svojom rozhodnutí informuje dodávateľsku organizácíua Švps sR.
Vakcinačnénávnady je možné pokladať zatep|ôt v ľozsahu +2oC až+20oC.

Koordinátor zabezpečí vyhotovenie spľávy o pľiebehu leteckého pokladania zkaždého
letového dňa, v ktorej bude uvedené:
o začiatok a koniec jednotlivých letov (miesto, dátum a čas),
o počet letov,
o pľerušenie letov,
o teplota ovzdušia nazačiatku a na konci leteckého pokladania vakcinačných návnad,
o počet pouŽitých vakcinačných dávok,
o názov ašaržapoužitých vakcinačných návnad,
o počet vakcinačných návnad odobratých a zaslaných na laboľatóme vyšetrenie titru

vírusu besnoty Vo vakcinačných návnadách, potrebných na kontrolu účinnosti
vakcinačných návnad a číslo výrobnej šarže, ak boli vzorky odobrané,

o prípadne zistené nedostatky.
Správu je potrebné zaslať nasledujúci pracovný deň do 10.00 hodiny na elektronickú
adresu xxxxx.yyyyyyyyyy@svp s. sk

Vzoľku vakcinačných návnad odobeľie koordinátoľ alebo pľíslušný veterináľny
inšpektoľ RVPS v súlade s osobitným metodickým pľípisom (odbeľ a zasielanie
vzoriek vakcinačných návnad pľi kontrole účinnosti oľálnej vakcinácie líšok pľoti
besnote č.28751201,8-226 zo dňa 04. septembľa 2018) azabezpečí pľepľavu vzoľiek
v zmrazenom stave do Veteľinárneho ústavu Zvo|en. Takisto odoberie vzoľku
v pľípade každého podozrenia, že s vakcinačnými návnadami sa nespľávne
manipulovalo (pľi uskladnení, pľi pľ€pľave' a pod.). Všetky vzoľky vakcinačných
návnad sa odobeľajú ako úľadná vzoľka.

(dodáv. organizácia) predloŽí GPS (Global Positioning System) zínnam,
z ktorého je zrqmé územie pokladania vakcinačných návnad ainemie, kde sa vakcinačné
návnady nepokladali. Tieto GPS záznamy v mierke 1:200 000 zasiela Švps SR z kaŽdého
letového dňa, zo súhmu letových dni zkaždého letiska a súhrn leteckej pokládky celej
kampane oľálnej vakcinácie.



Koordinátoľ zabezpečí vyhotovenie spľávy o priebehu ručného pokladania, v ktoľej
uvedie
o začiatok a ukončenie ručného pokladania vakcinačných návnad podl'a jednotlivých

pľímestských častí,
o teploty ovzdušia na začiatku a na konci ručného pokladania podl'a jednotlivých

prímestských častí,
o počet použitých vakcinačných dávok,
o názov ašaržapoužitých vakcinačných návnad,
o počet vakcinačných návnad odobľatých a zaslaných na laboratórne vyšetrenie titru

vírusu besnoty Vo vakcinačných návnadách, potľebných na kontľolu účinnosti
vakcinačných návnad a číslo vyľobnej šarže, ak boli vzorky odobrané,

o pľípadne zistené nedostatky.
Kooľdinátor správu zašle po ukončení ručného pokladania na elektronickú
xxxxx.vwvvwyvy@svps.sk .

o Kooľdinátoľ zabezpečí pľevzatie vakcinačných návnad na mieste uľčenom
na základe dohody medzi dodávatel'skou oľganizáciou a RVPS.

8. Kontľola účinnosti orálnej vakcinácie - vykonanie kontrolných vyšetrení:
o všetky domáce, hospodárske a voľne žijúce teplokrvné zvieratá podozrivé z besnoty

musia bý'odoslané na laboľatórne vyšetrenie,
. na 3.' 8. a 14. deň po ručnej pokládke sa vykoná kontľola príjmu vakcinačnej návnady

na vybraných územiach (RVPS ........ 3x1 km2 v prímestských častiach mesta ............'
RVPS 3x1 km2 v pľímestských častiach mesta ...'........'); kontrolou
sa rozumie počet chýbajúcich vakcinačných návnad opľoti plánu ručnej pokládky
vakcinačných návnad k danému dňu po pokládke,

. od 45. dňa po vykonaní orálnej vakcinácie, uživateLia poľovných revíľov podľa
pokynov regionálnych veterinárnych a potľavinových správ (RVPS) vykonajú odstľel
líšok, ktoré sú uľčené na kontrolu účinnosti jarnej kampane ...... oľálnej vakcinácie
líšok pľoti besnote; nevyhnutné je dodať na laboratórne vyšetrenie najmenej 1 líšku
z každého po ľovného združenia,

o teľmín ukončenia kontľoly účinnosti orálnej vakcinácie je 90. deň od začiatku
kontľoly účinnosti orálnej vakcinácie alebo ho určí Švps SR samostatným
pľípisom,

o ulovenú líšku je treba zabaliť do dvoch nepriepustných obalov (napr. PVC vrecia),
medzi ktorými je sací matenál a dopľavit' do 48 hodín na pľíslušnú RVPS; RVPS
dopľaví materiál na spádový veteľináľny a potľavinový ústav. Je možné mateľiál
dopraviť priamo na Veteľináľny ústav Zvolen. Vzoľky líšok sa odobeľajú a zasielajú v
súlade s metodick1im pokynom č. 645012000-250 zo ďňa 9.1 1 .2000,

. veterináľne a potľavinové ústavy a VÚ Zvo\en zašlú výsledok laboľatóľneho
vyšetľenia na pľítomnost' vírusu besnoty do tľoch pľacovných dní od jeho
vykonania na. Príslušnú RVPS' ktorá rystavila žiadanku na laboratóľne
vyšetľenie; na ŠvľS SR za účelom fakturáció vykonaných úkonov zasielajú spolu
s faktúrou kópiu každej žiadanky na laboľatórne vyšetľenie na besnotu
a pľotokol o výsledku laboľatóľneho vyšetľenia,

. pri odbere vzoriek je potľebné dodržiavať zásady stanovené pre pľácu s infekčným
materiálom,

o veterináľne a potľavinové ústavy bezodkladne zašlú na VÚ Zvolen vzorky
neľvového tkaniva od všetkých pozitívnych zvierat za účelom konfirmácie
a typizácie vírusu besnotyo



a

veteľináľne a potľavinové ústavy zašlú na VÚ Zvolen do konca pľvého fýždňa po
ukončení monitoľovacieho obdobia vzoľky tľansudátu alebo kľuoľu a čast'
mandibuly fieden kus) od všetkých vyšetľených zvieľat uľčených na kontľolu
účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote,
odber, uchovávanie a zasielanie vzoľiek, ktoré majú veteľináľne a potravinové
ústavy zasielat'na VÚ Zvo|en v rámci monitoľingu účinnosti oľálnej vakcinácie
líšok pľoti besnoteo najneskôľ do začiatku monitoľovacieho obdobia na účinnost'
orálnej vakcinácie líšok proti besnote v každej sezónnej kampani metodicky
upraví Národné ľefeľenčné laboľatórium besnotyo ktoré zároveň bude vykonávať
kontroly dodľžiavania usmeľnenia; Náľodné ľefeľenčné laboľatóľium besnĺlty
zašle kópiu daného metodického usmernenia na vedomie švľs sR,
po obdľŽaní výsledkov účinnosti jesennej kampane oľálnej vakcinácie líšok sa vykoná
ich vyhodnotenie poradným orgánom ústredného riaditel'a pre zdravie zvierat,
laboratóľne vyšetľenia úradných vzoľiek vakcinačných návnad pre potreby Švps sn
vykoná Veterinárny ústav Zvolcn.

9. Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatľenia
Vakcinačné návnady sú v čase expedície z výrobného podniku, tľanspoľtu do skladov
a v určených skladoch v zmtazenom stave (pri teplote - I2oC a nižšej). Vakcínu,
vybratu zmrazíarenského skladu je potľebné najneskôr do 24 hodín roz|ožiť v oblasti
vakcinácie. Pre človeka je vakcinačná návnada pri beŽnom zaobchádzaní neškodná.
Vakcína obsahuje atenuovaný kmeň vírusu besnoty. Ak sa obsah blistra
zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umť vodou
a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je
potrebné okamžite vyhľadať lekarske ošetľenie. ochranné rukavice sú nepostrádateľné
pri manipulácii s vakcinačnou návnadou z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu
zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu. PouŽité ochľanné
rukavice a iný materiál, ktorý bol v kontakte s vakcinačnou návnadou je potrebné
znlčiť spálením.

10. ĎaBie pokyny
RVPS zašlú poľovným združeniarn písomné informácie týkajúce sa úloh poľovných
hospodárov pi zabezpečovaní sezónnej kampani ...... orálnej vakcinácie líšok pľoti
besnote. RVPS obvyklým spôsobom informujú poľovné združenia o vyplácaní
zástľelného za ulovenú líšku alebo nájdenú čerstvo uhynutú líšku na laboratórne
vyšetľenie v súlade s metodickým usmernením ŠVpS SR.

časovÝ haľmonogľam oľálnei vakcinácie líšok pľoti besnote - iaľná/iesenná
kampaň

A. Letecké pokladanie z letiska
1. ..'... (vakcína) začiatok
2. .......(vakcína) začiatok

B. Ručné pokladanie
1. prímestskó časti mesta

o

a

u.

(vakcína) zač,iatok
(vakcína) začiatok2. uzemie

ústľedný ľiaditel'



Príloha č. 2

VZOR
Veteľináľne osvedčenie o vyšetľení zdľavotného stavu zvieraťa, ktoré poľanilo človeka

alebo zviera

odtlačok pečiatky vyšetrujúceho veteľináľneho lekáľa Poradové číslo

VeÚerináľne owedčenie o vyšetrcní zdravotrého s{avu zvieľat'a' ktorc ponanilo človeka alebo ryiera

Zviera (dnd plemeno, pohlaúe, faĺb4 velg identifikačné číslo a
meno)..............

Vlastríĺ/džitel'* zvieľaťa (meno, priezvisko, presná adros4 tel. číSlo)

Deň, mesiac a rok očkovaĺria zvieraťa proti

Poľanma osoba (meno, priezvisko, presná adresa, tel. číslo, datum poranenia)

Poraneĺrie nďllasil/la (meno, priezvisko, adľesa" tel. číslo a datum ohlasenia)

ošetujúci lelĺĺr (meĺro, priezvisko,zÁrav.zaiadelie) ....................''.'Dáfum ošetenia

Ja, dolepodpísaĺýlná vlastník/držitel'* zvieraťa, beľiem na vedomie, že zviera musí byť po dobu 14 dní
uzatvorené tak, aby nemohlo uniknúť ani poľaniť človeka alebo zviera. Každ,tl zmenu v správaní, prípadne stratu
alebo uhynutíe zvíeraťa bezodkladne oznámim ošetrujúcemu veteľinárnemu lekárovi a príslušnej regionálnej
veterinárnej a potľavinovej správe.
Toto zvieľa predvediem kdruhému vpeterriu dňa ak tetiemu vyšetreniu dňa
kveterinĺímemu lekarovi apredložÍm tenúc písomný doklad. Bďem na vedomie '?oučeniď' uvedeĺré na zadnej sfane
apoviĺľrosti a dôslďky, ktore zneho avšeobecne zÁväaných pr:arĺrych predpisov vyplývajú pre vlasfuíra alebo džitel'a
zvieľaťa, ktore poľatrilo človeka alebo zviera.

V dňa

Pďpis
vlastríkďdžitel' a* zierať a

odďelč.l

Veteľináľne owedčenie o vyšďrcní zdravofuého sbvu zviel'at'a, lĺtolé poľanilo človeka alebo zviera

Zviera (dnfl plemeĺro, pohlavie, falba, vek, iderrťlfikačné číslo ameno)

MasĺríVdŕitel'* zvieĺaťa (merro, pľiezvisko, pľesná adľes4 tel. číslo)

Deň' mesiac a ľok očkovarria pľoti besnote

Poranená osoba (meľro, priezvisko, presrľĺ adres4 tel. číslo, dafum poľanenia)

Epizootologiclcí sifurĺcia v mieste pôvodu zvieratä a afiaÍÍmeza
prípadu............

Pri dnďnej prehliadke neboli zistené príZmky ochorenia na besnotu.
V........'..'..'....... .....''.'.............dňa l l

III. pľehliadka (14. DEŇ)

*) Nehodiace sa š1í:uúť.

odďelč.2

odtlačok pďiatlcy a pďpi's veterinameho lelĺáľa



TT.PREHLTADKA (s.DEN)
VeÚeľináľne owedčenie o vyšetrcní zdravotrého stavu zvieľatl ktoÉ poranilo človeka alebo zviera

Zviera (dru[ plemerro, pohlavie, faĺba" velg idenť'fikačné číslo ameno)

Vlasmílĺ/džiteľ* zvieraťa (meno, priezvisko, presna adrasa" tel. číslo)

Deň, mesiac a rok očkovania proti besnote

Poľaĺrená osoba (meno, priezvisko, presĺuĺ adľesa, tel. číslo, diĺhmporanenia)

Epizootologicka sifi.lácia v mieste pôvodu zvieraťa a aĺľľnnéza prípadu

Pridnďnejprehliadkenebolizistenépríaakyochorenianabesnoilrazvierabudeopäúctnrevyšetenédňa --l --l _'_'-._v

Nariad'uje sa uzatvoreľrie apoznrovante zvieĺaťapo dobu nasledujúcich 9 dní!

V
odtlďokpďiatky a podpis veterinameho lekára

*) Nehodiace sa šk1núť.

oddiel č.3

t. PREHLIADKA (1.DEŇ)
Vebrinárneowed&nieolyšetmÍzdravotréhostavuzvieľat'a' ldoré poľaniločloveka alebozviena

Zviera (dnfi plemeno, pohlavie, faĺb4 velg idenťlfikačné číslo a meno)

Vlastrílĺ/držiteľ* zvieraťa (meno, priezvisko, presná adresa" tel. číslo)

Deň' mesiac a ľok očkovľria proti besnote

PoľaneĺÉ osoba (meno, priezvisko, presná adľesq tel. číslo, datum poľanenia)

Epizootologicka sitrúcia v mieste pôvodu zvieraťa a anamnéza prípadu

Pľidnďnejprehliadkenebolizistoŕpríz'alcyochoreĺrianabesnotuazvierabudeopätovnevyšetené dňa --l --l _'_-_-_v

Naľiad'uje sa uzatvoľenie a pozorovanie zvieľaťa po dobu nasledujúcich 14 dní!

dňal/

dňa//V

veterinárneho lekĺra
*) Nehoďace sa šktrúť

odtlačok pďiatky a pďpis



odďel č.4

Poučenie pre vlastníka alebo držitel'azvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera

Besnota je nebe4ďná choĺoba, pĺerrosú na všetlqy tfplok\,né stavovce rĺľábne člorĺeka Po prcpukrúí prízmkov rnĺ väy smÍelhý
prióehaje neliďtel'nÍĺU nientgzpďiatkuprejavujehlavne zľnenou qpnfiania (nekl'ud neposfušnoď, nÍkavé spraranie).Upsov
sa pĺejavuje vydavaním ctrapläých zvukov, snahou rĺriknÚ', zvráiil:rou chďou (poäeľanie slamy, kamďov, dĺwa hliny, a@.).
Neskôľmmôžepĺejavťzurivosť, lalsavoď'mďrou raadnďirrezvieraatebočloveka"prípadnezĺrerroupohl'adualebokoordinrácie
pohýu Umďiek sapĺejavuje rýl'adavanÍm aulaývaním mvtnaých akl'udnýchmiestach" Poshpompriebehu choĺobydochaĺlza
k ochmutiu dolnej čel'uste a jaZJÁ<4 k nemožnosti hltani4 vfulal ťfiaých slíĺ\ ochrľnrtiu iných častí tela až úynutiu uduseníÍn

Vzrn1ale $ 17 zakona č,.39DN7 Z. .z. ovetainárý starostlivosti vznení neskorších p@isov je vlastÍk alebo džit€ľ nigaťa
oloeminéhopovirľrý

a) blasiťorgáruveterinamej qpľávypodoz€niealebo v'ýslťytb€sÍnty(zoorróza- choĺoba pĺrĺr;iľiáznz'iaaťanačloveka)'
b) zaW;tpĺvnĺwvýcnmžisoäavcochvakcinaciupľotibesnote,
c) wznň<anazaW veteriname v5četenie zvieraťa ktoĺe poranilo človeka

Vzrnysle$4ods,4zikoĺnč.282}2ffi2Zz.,koýmsarpĺawjú nielĺore @mimkydržarriapsovjedržitel'psaďeboosoba,ldorapsa
vďie, povinná povedď woje meno, pri%Visko aadresu tvalého pobyuJ a meno' priszvisko aa&esu tvalého pobytu vlasmíka psa
osobe, ktoru pes poľĺýzol. Súčasne je povinný slotďnost', že pes poľľýzol člorĺeka bez tcho, aby bol sám nryadrutý alúo
vypĺ'ovokovarrý ak sa nepouäl v nutrej obrane alebo v lĺqjnej rnldzi, oznámiť obci' kde je pes widorarrý.
VE'rm'n\'ÁRNEoSVEDCENIEoVYŠE_rRENÍDRAVoTNEI{oSTAWZVIERAŤÁ!KToREPoRANILoČr,ovnrĺ
ALEBo ZVIERA ľĺrĺgĎ ooovmľŤ PoRANENEI oSoBBZÁKoNNEMU ásľtľcovll
VprÍpadepotsbyďoslania zvieľaťakveterinámemu r1četeniudo iného olq€s''l" vet€rinamylekar, lcoľývykonalvysetenie zvierďa"
oblasi pľíslušnej veterinamej apobavinovej qprave tuto slaltďrrosť uáune ť'ddov zďdielu č. 1 avlasmílddžiteľ zisíaťa
pĺedloä tctoveteriname osvedčenie o vyšetsní zdĺavotrého stavuzvio:ďa' kbÍepoffiilo človekaale.bo zvieľapofiľrlené veteriĺnmym
lekaĺom.

V dňall

odtlačok pďiatlry a podpis
veÍerináľneho lekára


