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I. Zákonné pľávomoci

Právny ľámec pre Národný pľogram eradikácie niektoľjch tansmisívnych spongifoľmných
encefalopatií (TSE) (ďalej len ,,národný program TSE") je obsiahnutý v týchto dokumentoóh:

o Zátkon č. 3912007 Z. z. o veterináľnej staľostlivosti v zneni neskorších predpisov (ďalej
len,,zákon č. 39 12007 Z. z.")

o Naľiadenie Európskeho parlamentu a Rady (Es) č. 999l200t z 22. mája 200I,
ktorým sa stanovujú pľavidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných
spongiformných encefalopatií v platnom znení (ďalej len ,,nariadenie (ES) č.9g9l2OOI")

o Rozhodnutie Rady (EHs) č.901424 z 26. jtna 1990 o výdavkoch na veteľinárnom
úseku v platnom zneni (ďalej len ,,ľozhodnutie (EHS) č.9Ol424*)

o Nariadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (Es) č. 853t2004 z 29. aprila 2OO4,
ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
v platnom zneĺi (ďalej len,,nariadenie (ES) č).85312004)

o Naľiadenie Európskeho parlamentu a Rady (EtD č. 62512017 o úľadných kontrolách
ainých úľadných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania
potľavinového a kľmovinového pľáva a pravidiel pre zdravie zvierut a dobré životné
podmienky zvierat, pte zdravie rastlín a pľe pľípravky na ochranu rastlín, o zmene
nariadení Euľópskeho parlamentu arady (ES) č. 99912OOI, (ES) č. 39612005, (Es) č. 106912009,
(ES) č'110712009, (EU) č. 7I5ll2OI2, (EU) č. 652l20li, 1ÉÚ1 zoĺaĺ+29,'@Ú) 20161203I,
naľiadení Rady (ES) č). I/2005 a (ES) č. 1o99/2}o9 a smerníc Rady 98/58 /Es, Ig9g/74lEs:,
2007l43lEs,2008l719/ES a 2008/Iz0lES a o zrušení naľiadení Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č' 85412004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, agrcezĺÉIfs, gtl4g6lqHš,
96/23lBs, 96l93lBs a97l78lBS aľozhodnutia Rady g2/438lBHs (naľiadenie oúradných
kontrolách) v platnom znení (ďalej len,,nariadenie (EU) č,. 62512017")

o Naľiadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (Es) č. 106912009 z 2I. ok<tóbra 2009,
ktorýn sa ustanovujú zdľavotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov
a odvodených produktov neurčených pre l'udsku spotľebu a ktoľým sa zrušuje
nariadenie (ES) č.177412002 (naľiadenie o vedľajších živočíšnyóh produktocĹ)
v platnom zneni (ďalej len,,nariadenie (ES) č.106912009")

o Naľiadenie Komisie (Et) č. l42t201t z25. februára 20II, ktorým sa vykonáva
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106912009, ktorým sa ustanovujú
zdravotĺé predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych pľoduktov a odvodenýóh
produktov neurčených na l'udsku spotľebu a ktorým sa vykonáva smeľnica Rady (ES) č.
97178, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veteľinäľnych
kontrol na hľaniciach podľa danej smemice v piatntm znení (ďalej l.n,,rr-iáJ.iliÉúj
č.I42|20II*)

o Rozhodnutie Komisie (ES) č. 2007t453 z 29. júĺa 2007, ktorým sa stanovuje štatut
členských štátov, tretích kľajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE v platnom zneni
(ďalej len,,ľozhodnutie komisie (ES) č. 453l2OO7*)

o Rozhodnutie Komisie (Es) č. 20091719 z28. septembra 2009' ktoým sa určitým
členským štátom povoľuje prehodnotiť svoje ročné programy moniioľovania BSE
v platĺrom zneni (ďalej len ,,rozhodnutie (ES) č.2OOgl7Ig,,)

o Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EU) č. 20t4l732 zo dťra 22. októbra 2OI4,
ktoľým sa mení rozhodnutie 2007l453/ES, pokiaľ ide o štatut Bulharska, Estónska,
Choľvátska, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Portugalska a Slovenska podľa
rizikaBSE (ďalej len,'Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EU) č. 2OI4/732,,)

o Naľiadenie vlády sR č. 10712008 Z. z. z 12. marca 2008 o úhrade za vykonanie
štátnych veterináľnych činností súkĺomnými veterináľnymi lekármi v znení neskoľších
zmien (ďalej len,,nariadenievlády č.IO7l20O8 Z. z)
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o VyhláškaMPRVsRč. 1812012Z.z.zI3. januára2}I2o identifikáciiaregistľácii
oviec a kôz v zneni neskorších zmien (ďalej len ,,vyhláška č. 18/2012 Z. z.")

o Vyhláška MPRV sR č. 2012012 Z. z. z 13. decembra2012, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o identifikácii a registľácii hovädzieho dobýka v zĺeni neskorších zmieĺ
(ďalej len ,,vyhláška č.20l20t2 Z' z;')

Súvisiace pokyny a dokumenty Švľs sn:

o Metodický pokyn Švľs SR č. 4ĺ2003verziač2zo dňa 19. 11. 2009 č).255512009-370
na odber vzoriek rla laboratórnu diagnostiku TSE a Ía ochranné opatrenia v
laboratóľiách pľe prácu s materiálom TSE (ďalej len ,,metodický pokyn Švps SR č.

412003")
o Metodický pokyn Švľs SR č. 2312008verzia č. 14.0 aktualizovaný dňa 2LO4.202O,

ktoľjm sa ustanovujú postupy na výkon kontľol kľížového plnenia vzneni neskoľších
zmien a doplnkov (ďalej len ,,MP č.2312008")

o Sadzobník laboľatórnej diagnostiky vydaný Šws SR, platný od I.1.2O2I
o Plán veterinárnej prevencie a ochľany štátneho uzemia Slovenskej republiky na ľok

202I (ďalej len,,VPo")
o Usmeľnenie ŠvPS sR č. 0323912018_331o338 zo dÍĺa 10.10.2018 vo veci Zabijanie

zvieratpľe súkľomnú domácu spotrebu (ďalej len,,usmeľnenie č. 0323912018").

il. Finančné zabezpečenie

Národný pľogram TSE je realizovaý ĺa základe platnej legislatívy a finančne zabezpečený
zo štátneho rozpočtu Slovenskej ľepubliky (ďalej len,,SR")

o náklady súvisiace s odbeľom vzoľiek na monitoľing
o náklady súvisiace s balením vzoriek azasielaĺimvzoľiek
. náklady súvisiace s analýzou vzoriek na uskutočnenie rýchlych, konfirmačných

a diskľiminačných testov podľa sadzobníka laboratórnej diagnostiky pre príslušný rok.

III. I'Jlohy oľgánov štátnej správy

Národný program TSE schval'uje Ministerstvo pôdohospodáľstva arozvoja vidieka SR (ďalej
len ,,MPRV SR") na návľh hlavného veterináľneho lekára. orgánom zodpovedným za dohľad
a koordináciu orgiánov zodpovedných za implementáciu progľamu je Štĺtlra veterináľna a
potľavinová správa Slovenskej ľepubliky (ďalej len ,,ŠVPS SR''). Príslušnými oľgánmi
zodpovednými za výkon a kontľolu národného progÍamu TSE sú regionálne veterináme a
potľavinové správy (ďalej len,,RVPS'').

Iv. Náľodný progľam eradikácie niektoľých tľansmisívnych spongiformných
encefalopatií (TSE)

1. Ciel'pľogramu

Cieľom národného pľogramu TSE je eradikáciou, prevenciou, monitorovaním a kontrolou
zabezpečiť bezpečnosť potľavín a ochľanu zdravia spotrebiteľa na celom území SR.
Pľi obchodovaní s inými kľajinami garaĺtovať bezpečné potraviny a kľmivá. Udržať ď štatut
kľajiny so zanedbatefným ľiiikom nšB v zmysle vykonávacieho rozhodnutia komisie (EtI) č.

20141732 a v súlade s politikou Európskej únie (ďalej len,,EÚ").
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2. Vymedzenie pojmov

Na účely nárcdnďp programu TSE sa použijú pojmy uvedené v nariadení (ES) č. 999|2OOI a
pľíslušných pľávnych pľedpisov, ktoľé tvoľia ptávny podklad tohto pľogramu.

3. História

Choroba bovinná spongifoľmná encefalopatia (ďalej len ,,BSE") bola u hovädzieho dobýka
(ďalej len,,HDoo) zistenáv roku 1986 vo Velkej Británii. V nasledujúcich ľokoch bol zistený
jej výský aj u iných druhov zvierat. Nový variant Creutzfeldt - Jakobovej choroby (ďalej len
,,CJD") u l'udí bol popísaný v ľoku 1996. Yzhľadom na mieru nzika niektoýh TSE
pľe zdravie l'udí azvierat, bolo potrebné pľrjať a dodtžiavať špecifické pravidlá
na prevenciu, monitoring, kontrolu, zvládnutie a eradikáciu týchto ochorení.
Svetová organizárcia pre zdravie zvierat (ďalej len ,,oIE") na zákIade analýzy ťrzika (BSE)
odporučila pľostredníctvom Európskej komisie (EK) v roku 2013 niektorým členským šĹĺtom,
vrátaĺe SR, podať na preskumanie žiadosť o prehodnotenie štatutu krajiny vo vzťahu k riziku
BSE.

oIE v máji 2014 sa vyjadrila, že SR spĺňa všetky požiadavky pre dosiahnutie štatutu kľajiny
so zanedbatelhým ľizikom BSE.
Dňom 22.10.2014 bol pre SR vykonávacím rozhodnutím Komisie (EU) č. 20t4l732 uzĺaný
štatút zanedbatel'ného ľizika BSE.
Plnením podmienok dohľadu nad BSE a výsledkov kontľol v zmysle požiadaviek oIE a EK,
si SR udržiava štatut zanedbatelhého rizika BSE.

oIE v máji 2015 zmenilo kapitolu o BSE v Zákonníku zdravia suchozemských zvierat, podľa
ktorej ,,Na účely lznávania štatutu podľa rizika BSE sa z BSE vylučuje atypická ĺormá ssn
ako choroba, ktorá sa údajne vyskytuje spontánne vo všetkých pópuúciách hovädzieho
dobytka vo veľmi nizkej miere".
Nariadením (EU) č. 201611396 zo dňa 18. 2016 bola zmenená príloha II knaľiadeniu (ES)
č.9991200I, podľa ktorej do kritérií pľe uznávanie štatutov BŠE sa atypická forma BSE
nezaMňra.

4. Poučenie o choľobe

BSE je fatálna neľvová choroba dospelého HD. Patologické zmeny, epizootológia a spôsob
prenosu tejto choroby naznačují, že BSE je jednou z transmisívnych spoňgiformných
encefalopatií (ďalej len ,,TSE") zapričinených pľiónmi. Experimentálne bola 

_nsn 
prenesená

na HD parenteľálnou a orálnou cestou prostredníctvom neľvového tkaniva 
" 

pos1ih''uti'.h
jedincov. Klinický pľiebeh je rczmanitý, choroba môže prebiehať až niekoľko ľokov.
Zvieraťom podozrivyrn znakazenia BSE sa ľozumie živé, zabité alebo úynuté zvieru, ktoré
vykazuje alebo vykazovalo nervové poruchy, alebo progresívne zhoršorruni. celkového stavu
spojené s narušením centľálneho nervového systému a u ktorého informácie získané
nazáklade klinického vyšetrenia, ľeakcie na liečbu, vyšetľenia post mortem alebo laboratóľne
vyšetľenia ante alebo post mortem nedovol'ujú stanoviť altematívnu diagnózu. Podozľenie
na BSE vzniká u HD, u ktorého bol výsledok rýchleho testu špecifického pľe BSE prririr"Y
Scľapie (klusavka oviec) je ochorenie zaradené medzi TSE- postihujúcó malé piežÍlrruuó..
Scrapie môže byť prenesená zjedného zvieraťa na druhé prostľedníctvom kontaminovaného
prostredia alebo z bahnice na jahňa. Klinické priznaky sa obvykle objavujú u zvieratvo veku
od 2 do 5 rokov a zahÍňaji opakované škriabanie tela, šúchanie si iela o predmety, zmeÍy
vsprávaní, depresiu, podľáždenosť, agresivitu, chvenie a nekoordinované pohyby.-Chorobä
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končí úhynom zvieraťa. Znäma existencia pľirodzeného výskýu scrapie v populácii domácich
oviec počas uplynulých dva a pol stoľočia a neúspech mnohých experimentov dokázať
epidemiologicku spojitosť medzi scľapie a spongifoľmnými encefalopatiami u l'udí
poskýujú významný dôkaz nízkeho ľizikapre l'udí.

Euľópsky úrad pľe bezpečnost'potľavín (ďalej len,,EFSA") zveľejnilv auguste 2014 svoje
stanovisko v ktorom uviĺdza, že je nepravdepodobné očakávať zníženie výskytu klasickej
scľapie bez efektívnej identifikácie a vyraďovania chorých zvierat a uplatňovania účinného
programu zameraného na genetickú rezistenciu oviec voči scrapie.

EFSA zhodnotil v roku 2014 výsledky 10 ľočného sledovania situácie v členských štátoch
týkajúcich sa výskytu klasickej scrapie u oviec a kôz a uplatňovania šľachtiteľského
programu zameraného na selektovanie oviec vo vzťahu k ich genetickej ľezistencii voči
scrapie.
Vo svojom zverejnenom stanovisku EFSA predložil EK a členským štátom odporučania
s cieľom zníženia výskytu klasickej scrapie:

. zlepšenie monitorovacích a kontrolných opatľení zameraných na detekciu scrapie a ich
prispôsobenie individuálnym podmienkam jednotlivých členských štátov

. posilnenie a zlepšenie pľogľamu šľachtenia na rezistenciu oviec voči scľapie a ich
využitie aj v programoch chovu kôz

. odovzdávanie poznatkov o scrapie.
EFSA v auguste 2015 zverejnil vedecké stanovisko, podľa ktoľého neexisfujú žiadne dôkazy
o súvislosti medzi scrapie ahumánnynri TSE ajediným pôvodcom TSE, u ktoľého je
preukénané, že je zoonotické, je klasická forma BSE a výský Creutzfeld-Jakobovej choroby
u l'udí je podobný v krajinách s minimálnym výskytom scľapie, ako v kĺajinách s vysokým
výskýom scľapie.

Atypická scľapie
V roku 1998 bol v Nóľsku zazl\ameÍ7aný výský choľoby scrapie u oviec označenej ako
Noľ98, ktorá sa svojím priebehom odlišovala od dovtedy známych foľiem scrapie, nazákIaďe
čoho bola označená akó,,atypická" forma scľapie. od roku 2002, keď bol v EU zavedeĺý
aktívny monitoľing TSE u malých pľežúvavcov, boli aj v ďalších kĺajinách diagnostikované
nové pľípady atypických foriem scľapie, ktoľé sa odlišovali od pôvodnej foľmy Nor98.
V súvislosti s touto situáciou bolo potrebné zaviesť jednotné pravidlá pre definovanie rôznych
foriem TSE u malých pľežúvavcov.
V súčasnosti prebieha neustály výskum nových foľiem TSE v populácií malých prežúvavcov.

cwD - choroba chronického chradnutia jeleňovitých
CwD je fatálne infekčné ochorenie jelenej zveri spôsobené pľiónmi. ochoľenie sa prejawje
prevaŽne pľogresívnym chudnutím, stľatou plachosti' poruchami pohybu až neurologickými
poruchami a úhynom. Prvý prípad v Euľópe bol potvrdený v Nóľsku v ľoku 2016. Pľe hľozbu
šírenia CWD do ďalších regiónov Európy sa upravili podmienky pľemiestňovaĺria živej
jelenej zveľi vykoĺávacim rozhodnutím komisie (EU) 2016/1918 o určitých ochranných
opatreniach v súvislosti s chorobou chľonického chradnutia jeleňovitých (CwD). Do roku
zbzoaonzistené nové prípady CWD v Nórsku, Fínsku a Švédsku.
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5. Systém hlásenia choľoby

Na základe $ 37 ods. 2 písm. a) bod I. zákonač.3gl2OO7 Z. z. je vlastníko držiteľ zvierat
povinný bezodkladne hlásiť orgánu veteľinárnej spľávy každépodožľenie na cĹoľobu uvedenú
v $ 17 achoľoby uvedené vpľílohe č. 4, úhyn zvieraťa spodozrením na tieto choroby
a umožniť jeho vyšetrenie.
Na základe $ 37 ods. 2. pism. a) bod 3 zákona č. 39l2OO7 Z. z. je vlastník, držiteľ zvierat

výsledky vyšetrenípríslušnému orgánu veterinámej správy.
podľa$46apreukázať

V prípade porušenia právnych predpisov sa vlastlrík, držiteľ dopustí podľa $ 48 zákona
č. 39 12007 Z.z. priestupku a podľa $ 50 spľávneho deliktu.
Podľa $ 18 ods. 1 písm. a) zákoĺa 39/2007 Z. z. hlavný veteľináľny lekáľ hlási do 24 hodiĺ
priamo EK, oIE a člens\im štátom každý indexový (primámy) pripad BSE a podľa ods. 2
hlási v pľvom pracovnom dni každého týždía (sekundtáľne) piípadi BSE na EK a všetkým
členským štátom.
V zmysle článku 6 ods. 2 naiadenia (ES) č. 99912OOI, každý členský štát prostredníctvom
Stáleho veterinĺáľneho výboru informuje EK a ostatné členské štáty o výskýe TSE inej než
BSE.

6. Špecifikovaný ľizikový mateľiál

6.1 DeÍinícia a pravidlá

Za špecifikovaný rizikový materiál (ďalej len ,,ŠRM") sú v zmysle článku 3 a 8 a pľílohy
V naľiadenia (ES) č.9991200I a rozhodnutia komisie (ES) 2007l4fi povaŽované nasledovné
tkanivá:

A. Podľa pľílohy V bodu 1 a bodu 2 naiadenia (ES) č. g9gl2001 tkanivá, ktoré sú získané
zo zvierat s pôvodom zo SR alebo ziných členských štátov so zanedbatel'ným ľizikom
BSE je ŠRľĺ:

pokiaľ ide o hovädzí dobytok
' lebka okrem čel'uste vrátane mozgu' očí a miechy zvieratstarších 12 mesiacov.

pokiaľ ide o kozy a ovce:

' lebka vľátane mozgu aočí amiecha zvierut starších, ako 12 mesiacov alebo zvierat
s trvalými rezáIrsniprerezanými cez ďasno.

B. Podľa prílohy V bodu 1 nariadenia (Es) č. gggl20}I tkanivá, ktoré sú ziskané
zo zvierat pôvodom z členských štátov aIebo ztretej kľajiny s kontľolovaným rizikom
alebo neuľčeným ľizikom BSE je ŠRu:

pokiaľ ide o hovädzí dobytok
' lebka okĺem čel'uste vrátaĺe mozgu' očí a miechy zvieratstarších ako 12 mesiacov.
' chľbtica okľem chvostových stavcov, tňovitých a priečnych výbežkov kľčných,

hrudníkových a driekových stavcov, stľedného krĺžového hĺebeňá a krídel krížóvej
kosti, ale vrátane dorzá|nychkoľeňových lzlin zvierat starších ako 30 mesiacov a

' mandle, posledné štyri metre tenkého čľeva, slepé črevo amezentérium zvierat
každého veku
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ookiaľ ide o kozv a ovce:
. lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat staľších, ako 12 mesiacov alebo zvierat

s trvalými rezáI<rĺliprerezanými cez ďasno.

6,2 označovanie a odstľaňovanie Šnnĺ

Šnu je klasifikovaný podľa nariadenia č. 106912009 ako vedľajší živočíšny produkt
kategóľie 1 (ďalej len ,,YŽP kategóľie 1") a je nevyhnutné nakladať s ním v súlade s vyššie
uvedeným naľiadením.

Dodržiavanie povinností označovania a odstľaňovania ŠRM musí bý overované úradnými
kontrolami orgánmi veterináľnej správy:

o naľiadenia (ES) č).9991200I bodu 3. a 4. Pľílohy V
o čI.I2nariadenia (ES) č. t069l2}09 a Prílohy VIII naľiadenia (EU) č.I4212OII
. usmeľnenie č. 0323912018.

V SR musia subjekty pri jatočnom opracovaní tiel HD, oviec a kôz na bitunkoch
arozrálbkamiach a prizabijani zvierat mimo schválených miest (v pľiestoroch domácnosti
vlastníka) uľčených pľe súkĺomnú domácu spotrebu (domáca zabijačka) kód úkonu v CEHZ
61, umiestňovať ŠRM oddelene do osobitných nádob/kontajnerov označených textom

,,materiálkategórie 1 určené len na likvidáciu/len na odstľánenie".

ŠRM musí byť okamžite zaÍarbený zdľavotne neškodnou faľbou a následne odstľánený
v schválenom spracovateľskom záv ode na Y ŽP materiálu kategórie 1 .

Za kva\itu doĹonalého zafarbenia ŠRM vo vyčlenených aozĺačených nádobách, ľesp.

kontajneroch azabezpečenie jeho odoslania do spracovateľského závodĺ je zodpovedný
každÝ producent ŠRM. prevádzkovateľ bitunku alebo ľozľábky.

7. Evidencia nĺierat

Zálkladĺol podmienkou pri plnení národného programu TSE je identiťrkácia a registrácia
HD, oviec akôzpodľa $ 19 zákona č:.3912007 Z. z., podľa ktorého všetky zvieratá musia
bý označené a ich identifikačné údaje sa musia viesť v Centľálnej evidencii hospodárskych
zv ierut (ďalej len,,CEHZ").
Podľobnosti o identifikäcii a ľegistrácii HD sú uvedené vo vyhláške č. 20l20I2 Z. z. a

o identifikácii a ľegistľácii oviec a kôz vo vyhláške č:' I8l20I2 Z. z.
V súlade s týmito vyhláškami jekaždé zviera identifikované jedinečným číslom počas celého
svojho života.
Všetky hospodársťva - farmy kde sú dĺžané HD, ovce a kozy musia bý zaregistrované
v CEHZ a na hospodárstvach sa musí viesť individuálny ľegisteľ HD a individuálny registeľ

oviec a kôz v pľedpísanej forme s aktuálnymi údajmi.

8. Všeobecné zásady pľogramu

Pľavidlá prevencie, monitoľingu a kontroly TSE sa vykonávajú na celom izemi SR a sú
záv'äzĺé pľe všetky zainteľesované subjekty a na základe legislatívnych pravidiel EU priamo
uplatňované v praxi.
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9. Prevencia a kontľola choľôb

je v SR platný odI.3.2004

Za týmto účelom sa vykonáv a iľadná kontľola:
o inšpekcie hospodárstiev spojená s kontrolou dodržiavania zákazu skrmovania

spracovaných živočíšnych bielkovín (ďalej len,,SŽB") u prežúvavcov,
r inšpekcie výľoby krmív pre hospodárske zvieratá z dôvodu zabráĺenia kľížovej

kontaminácie pri výrobe kľmív a kŕmnych zmesí určených pľe rôzne druhy zvierat, ak jé
pri výľobe krmív povolené zapracovávanie SŽB pľe nep'ežúvavce,

o odber úľadných vzoľiek krmív na analýzll spracovaných živočíšnych bielkovín,
o odber úradných vzoľiek krmív na analýnlproteínu HD.

10. Systém monitoľingu BSE u hovädzieho dobytka a systém monitoringu TSE
u oviec akôz

Cieľom tohto systému je zjednodušiť, zefektívniť a hlavne naplniť podmienku nariadenia (ES)
č.9991200I v zmysle aktívneho a pasívneho dohľadu.

10.1 História monitoľingu v SR

Švps SR smeľnicou č. 1500lIg9O o opatľeniach proti BSE zo dňa 19. júna 1990 a doplnkom
č. 1/98 k tejto smernici, ktoý stanovoval pľavidlá pri prevencii, diagnostike a zdolávani
nákazy BSE a postupne ďalšími pokynmi a usmerneniami ŠvPS SR uľčiň pľavidlá prevencie,
kontroly aeradikácie niektorych TSE vzmysle nariadenia (ES) č.9ggi2OOI azačala ich
uplatňovať v pľaxi.

10.2 Monitoring BSE u HD

Rozsah wšetrovania
odber uradných vzoľiek sa vykonáva zo zvierat' ktoré sú určené na laboratórne vyšetrenie
TSE (ďalej len,,testovanie").

1. Testuiú sa všetkv kusv HD (ďalei len ..všetok HD.,) podozľivé z nakazenia TSE

Zvieraťom podozľivým z nakazenia TSE je živé, zabité, usmrtené, utľatené alebo uhynuté
zviera, ktoré vykazuje alebo vykazovalo nervové poruchy alebo poruchy chovania, älebo
progľesívne zhoršovanie celkového stavu spojené s narušením centráineho nervového systému
a u ktorého informácie ziskané na základe klinického vyšetrenia, reakcie ,-ru ii.čbu,
veterinárnej pľehliadky (vyšetľenia) post mortem alebo laboratoľneho vyšetľenia ante- alebo
post morten nedovol'ujú stanoviť altematívnu diagnózu.

2. HD zabitÝ na l'udskú spotľebu

2.1 Na BSE sa testuie všetok HD starší ako 24 mesiacov

- naliehavo (nírĺ'zovo) zabifý v súlade s bodom I kapitoty VI oddietu I prílohy III
knariadeniu (ES) č' 853/2004,

- ktoý bol vyšetľený pred zabitim so sYmPtómami poukazujúcimi na úraz ako dôsledok
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neľvovej poruchy alebo poruchy chovania, alebo Ía pľogresívne zhoršovanie
celkového stavu spojeného s narušením centrálneho nervového systému podľa bodu 2
časti B kapitoly II oddielu I prílohy I k naľiadeniu (ES) č. 854/2004).

2.2 Na BSE sa testuie všetok HD starší ako 30 mesiacov

zabitý v SR ako zdravý, určený na l'udsku spotrebu, pochädzajirci z kľaiín alebo
regiónov. ktoľé nie sú uvedené v bode A prílohy (nemajú štatut so zanedbateľným
rizikom BSE) ľozhodnutia komisie (ES) č. 20071453 v platnom zĺeni.

3. HD. ktoľÝ nebol zabitv na l'udskú spotrebu

Na BSE sa testuje všetok HD starší ako 24 mesiacov. všetky zvieratá, ktoľé uhynuli alebo
boli usmrtené (majiteľom, inou osobou alebo prcdiĺtQrom),
s výnimkou zvierat usmľtených:

- v rámci eradikácie choľôb, ako je napr. slintačka a kľívačka, antrax,
- hľomadný úhyn v dôsledku intoxikácie, príľodných katastrof (napľ. blesk, povodeň,

požiar).

RVPS uvedené v.'ŕnimky, kedy neboli odobraté úľadné vzorky na BSE zdokumentuje a

vyhotoví úradný záznam o veterinárnej kontrole na mieste. Všetky úradné zánnamy
a podklady zvykoĺaĺých veteľinárnych kontrol archivuje 7 ľokov.

10.3 Monitoring TSE u oviec akôz

odbeľ uľadných vzoľiek z oviec a kôz, ktoré sú určené na laboľatóľne vyšetľovanie TSE
(ďalej len,,testovanie'o)

10.3.1 Rozsah testovania oviec akôz z neinfikovanÝch chovov

a) testujú sa všetky ovce a kozy podozrivé z nakazenia TSE
Zvieruťompodozrivým z ĺakazeĺia TSE je živé, zabité, usmľtené, utratené alebo uhynuté
zviera, ktoré vykazuje alebo vykazovalo nervové poruchy alebo poruchy chovania, alebo
progľesívne zhoršovanie celkového stavu spojené s narušením centľálneho nervového
systému a u ktorého informácie získané na základe klinického vyšetľenia, reakcie
na liečbu, veteľinámej prehliadky (vyšetrenia) post mortem alebo laboratórneho
vyšetrenia ante- alebo post moľteĺĺ nedovol'ujú stanoviť alteľnatívnu diagĺózu.

b) testujú sa všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov zabité na l'udskú spotľebu
prehliadnuté úradným veterinárnym lekárom, u ktoých sa prejavili symptómy
chľadnutiao neuľologické symptómy alebo' ktoré boli núdzovo zabité,

b) testujú sa všetky ovce a kozy staršie ako l"8 mesiacov, ktoľé uhynuli alebo boli
usmrtené z dôvodov iných ako zabitie na l'udskri spotrebu (úynuté, utľatené, strata

vplyvom predátora),
s výnimko u zv ier at usmrtených :

- v rámci eradikácie chorôb, ako napr. SLAK, antraxa
- v prípade hromadného úhynu v dôsledku intoxikácie, udusenia oviec v dôsledku

splašenia a pľírodných katastrof (napr. blesk, povodeň, požiaľ).
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RVPS uvedené výnimky. kedy neboli odobraté úradné vzorky na TSE zdokumentuje a
vyhotoví úradný záznam o veterinárnej kontrole na mieste. Všetky uradné zánnamy
a podklady z vykonaných veterinámych kontľol aľchivuje 7 ľokov.

10.3.2 Rozsah testovania oviec akôzz inÍikovanÝch chovov

Za inťtkovaný chov sa považuje hospodárstvo od dátumu potvrdenia prvého pozitívneho
pľípadu TSE v hospodarstve a počas doby nariadených opatrení podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
zákona č.3912007 Z. z. na eľadikáciu ochorenia wáúane obdobia, počas ktoľého je
v hospodárstve opatreniami nariadený sprísnený, intenzivny monitoring TSE.

a) testujú sa všetky zdľavo zabité ovce a kozy nad 18 mesiacov veku
b) testujú sa všetky uh]muté a usmľtené ovce a kozy nad 18 mesiacov veku
c) v prípade, ak na základe písomného ľozhodnutia Švps SR sú RVPS nariadené opaľenia

na usmrtenie a likvidáciu zvieľat (v rámci eradikácie) alebo dôjde k hľomadnému úhynu
oviec udusením (splašenie), testuje sa určený počet zvierat zpožadovaneho počtu, at<ô ie
uvedené v pľílohe III kapitole A časti II bode 5 nariadenia (ES) č,.99912OOI.

Aktuálne informácie o potvľdených prípadoch a infikovaných chovoch sú na www.svssr.sk .

10.4 Monitoľing polymorÍizmu génu pľe pľiónový proteín u oviec na kodónoch 136o
14t,154 al7l,

Národné referenčné laboratórium pre TSE (ďalej len ,,NRL pľe TSE'') bude u každého
diagnostikovaného prípadu TSE u oviec vyšetrovať polymorfizmus génu pľe pľiónový proteín
na kodónoch 136, I54 a 171. Ak je diagnostikovaným prípadom ľŠn prípaa átypĺctei
scľapie, určí polymorfizmus génu aj pre kodón 141.

11. Systém a opatrenianazabezpečenie odbeľu a pľepravy vzoriek na vyšetľenie
11.1 Odber vzoriek

odber vzoriek určených na vyšetrenie pľítomnosti TSE musí byť vykonaný podl'a posledného
vydania Manuálu štand.a-rdov na dia8nostické testy a vakcíny oIE. Vžorky musia byť
označené tak, aby identifikovali pľíslušné zviera. odber vzoriek zabezpeči pľíslušná RVP-S.
Toto platí aj v prípade odberu vzoľiek nazáI<lade objednávky iného s,'u3.t to (majiteľ,
prevádzkareň schválenápre zabijanie domácich kopýníkov (ďalej len,,bifunok;.)).

Na vyšetľenie TSE sa zasiela:
a) celá hlava z uhyrrutého zvieľaťa (s kožou avždy s ušnými známkami):- pri podozrení na TSE (suspektný pľípad),

- pri podozľení na besnotu, listeľiózu,
- vzorka sa nedá odobrať, neskoľo nahlásenÝ úhvn, najmä v letných mesiacoch,- z infikovaných hospodárstiev na TSE,
- z neinťlkovaných hospodáľstiev na TSE vo výnimočných pľípadoch so súhlasom

RVPS alebo nariadené RVPS.
oddelenie hlavy v hlavovom l<Íbe z uhynutého zvieraťa musí bý' vykonané tak, aby došlo k čo
najmenšiemu množstvu odrezkov mäsa a ďalších tkanív zvieraia a aby bolo zabrďnené výoku
telových tekutín do vonkajšieho prostľedia.

b) u HD časť mozgového kmeňa s neporušenou oblasťou oBEX spolu s časťou pľedĺženej
miechy
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c) u oviec a kôz časť mozgového kmeňa s neporušenou oblasťou OBEX spolu s časťou
pľedĺženej miechy a malého mozgu (mozoček).

Pri odbere časti mozgového kmeňa s neporušenou oblasťou OBEX cez foramen magnum
špeciálnou lýicou sa postupuje nasledovne:
- oddelenú hlavu umiestnime v obľátenej polohe (temennou kosťou smerom dolu)
- manuálne uvoľníme časť miechy, ktorá vyčnieva z obnaŽeného tylového oťvoru

od mozgovej pleny a odstránime prípadné kľvné ztazeniny
- vsunieme špeciálnu odberovú l)žičku do pľiestoru medzi miechou a pevnou plenou v uhle

asi 45 o a zasunieme 7-8 cm smerom dolu a súčasne dopredu
- rotáciou lýičkyuvoľníme postľanné vetvyneľvových zväzkov
- narovnaním lýičky do vodorovnej polohy a pohybom mierne vpred oddelíme potrebnú

časť mozgového kmeňa (obrázok I,2) a vyberieme vytiahnutím lýičky
- odobľatý materiál vložíme do prepravnej nádobky.

Vzoľky mozgového tkaniva musia bý vybľaté tak skoľo po smrti, ako je to možné.

AB c

a)

obľázok L.
Mozgový kmeň po odstľánení mozočku z a) dorzáĺneho, b) laterálneho pohľadu. odporúčaná
úľoveň rezov: A-A : úľoveň obex, B-B : úľoveň pedunculus cerebellaris caudalis, C-():
stredný mozog - úľoveň colliculus rostralis (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines foľ
Teľrestrial Animals, oIE' 2018)
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obrázok2,
Mozgový kľneň z lateľálnej stľany' 20 - coĺĺiculus rostralis, 24 - pons, 27 _ Pedunculus
ceľebellaľis caudalis (Popesko: Atľas topografickej anatómie, 1980)
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ll.2 Zabezpečenie odberu vzoriek na bitúnku

a) veteľinéĺny inšpekt'or RVPS na bitunkuo \d. sa zabijaji HD, ovce akozy
zneinfikova1Jcl chovov_vprípq{e zistenia dôvodov na ióti testovínie (pĺinakoí
aporuch podľa bodu.10.2- apodl'a uvedeného vbode 10.3.1 písmena a; äb; toľrto
progľamu zýe799č:! o.db.' úradných vzoriek od zvierat od ktoľýôh musia 6ý odobľate
vzorky a vyplní žiadarky na veteriniíme laboľatóme vyšetľenie (d'alój len,,žiadaltky").

b) veteľinárny inšpektor RVPS na bitunku naľiadi prevádzkovateľovi bitúnku pred začatim
zabijania oviec alebo kôz pochádzajícich z inÍikovaných chovov:

o oznámiť 3 dni vopred príslušnej RVPS pIáĺ zabijať ovce alebo kozy zinfikovaného
chow

' predložiť aktuálny (originál) sprievodný doklad na zabitie (platný na jeden deň
na konkľétnu prepraw zvierat)

o predložiť zozĺam zvierat určeĺých na zabitie podľa ušných čísiel ,,Doklad
o pľemiestnení oviec lkôz"

' po skončení zabijania predložiť zoznam slutočĺe zabitých zvierat inšpektorovi RVPS
vykonávajúcemu úľadnú kontrolu na bitunku.

1l'.2.1 Opatľenia po odbeľe vzoriek na bitúnku

a) HD, ovce a kozy zabité na bitúnku uľčené na l'udskú spotrebu sa nesmú označiť značkou
zdľavotnej neškodnosti dovtedy, kýn veterinámy inšpektor na bitunku nedostane
písomnú spľávu o negatívnom výsledku rýchleho testu ná TSE zo všetkých odobratých
vzoriek v danom dni.

b) Všetky časti tela zvieruťa vyšetrovaného na TSE, vľátane kože musia byť pľimerane
označené a umiestnené pod uradnou kontrolou (uzáverou pozástavené) až
do obdržania negatívneho výsledku rýchleho testu na TSE, okrem šnv u časti tiel
zvierat neškodne odstránených v schválenom spracovateľskom závode
Ak výsledok rýchleho testu zvieraťa,ktoľé bolo zabité na l'udskú spotrebu jepozitivny)c
alebo nejednoznačný, musí sa okľem neho zlikvidovať takisto najmenej jedno jatočné

po zvierati s pozitívnyľr alebo nejednoznačn
zvierat.

ým testom na rovnakej linke na zabijanie

12. Laboratóľna diagnostika

Vyšetrenie vzoriek v ľámci monitoringu TSE vykonáva NRL pre TSE, podľa prílohy X
nariadenia (ES) č. 9991200I.

NRL TSE vedie databáns,,ktorá obsahuje nasledovné informácie:

a) registračné čísla všetkých fariem zaradenýchdo progľamu (CEHZ) s uvedením plemena
a počtu zvierat,

b) identifikačné čísla individuálnychzvierat, od ktoých bola odobratá vzorka,
c) výsledky laboratóľnych testov na TSE.

NRL TSE je zodpovedné za náľodnú- databázu vykonaných vyšetrení na genotypizáciu.
Poskýuje údaje o vykonaných testoch Švps SR a EU v zmysle-prílohy x naĺaaenĺa (ES)
č.9991200I.
Laboratórium sa riadi postupmi uvedenými v metodickom pokyne Švps SR č. 4/2003.
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13. Dezinfekcia

Na dezinfekciu sa použijú registrované oľíoravky schválené Centľom pre chemické
Iátky a prípravky (CCHLP) - www.ccsp.slďdatabio

15. Platnost'

Tento národného program TSE platí od1.1,2021
Týmto sa ruší Národný program eradikácie niektoýh pľenosných spongiformných
encefalopatií v SR pre rok 2020.
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