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VEC: odber vzoľiek na laboľatóľne vyšetľenie afľickóho moľu u diviakov (ďalej
AMo)' neškodné odstľaňovanie vývľhov a uhynufých diviakov - usmeľnenie

len

Štátna veterinárna apotravinová spľáva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠVPS SR") v súlade
s $ 6 ods. 2 písm. a) zákona č,. 3912007 Z .z. o veterinárnej staľostlivosti v zneni neskorších
predpisov, v zmysle ods. 2 písm. a), b) č1. 2 Nariadenia Euľópskeho paľlamentu a Rady (ES)
č,. 106912009 ktorým sa ustanovujú zdľavotnépľedpisy týkajúce sa vedľajšíchživočíšnych
pľoduktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotľebu a ktoým sa zrušuje na-

ľiadenie (ES) č. t774l2002 avnadväznosti na znenie Náľodného eradikačnéhopľogramu
pľe AMo v diviačej populácii na Slovensku v ľoku 2020 (ďa|ej len NEP 2020) vydáva toto
usmernenie k sanácii uhynutej diviačej zveri , vývrhov z ulovenej diviačej zveri a odberu vzo'"'''' ..];. ,.
riekzuhynutej diviačej zveri.
''

A). Na územíktoré je zaradené do NZo vysokorizikoýbj
u diviakov (Paľt II):

1.

2.

:ri,ny

azóny svýskytom

AMo

produkty
Podľa NEP 2020 telá alebo pozostatky uhynutých diviakov a vedľajšie živočíšne
_
z ulovených diviakov
vývrhy, musia byt neškodne odstľánené len v spracovateľskom
podniku na spracovaníeYŽP kategória 1 (ďalej len,,YŽP KAI 1") - VAS, S. ľ. o. Mojšová
Lúčka(PROCPI0205-ZA-SK). Vo výnimočných pľípadoch sa odstľánenie YŽP KAT 1
môŽe vykonať zakopaním na mieste, ktoľémusí RVPS povoliť ľozhodnutím.Takéto ľozhodnutie RVPS vydá v prípadoch, kedy je potrebné bezodkladne odstľániť VŽP KAT 1
aodvoz do spracovatel'ského podniku nie je možnéokamžite zabezpečiť(napríklad dni
pracovného pokoja alebo voľna). Tiež môže RVPS takto rozhodnúť v prípadoch, kedy veteľináľny inšpektor posúdi ako bezpečnejšieaefektívnejšie odstránenieYŽP KAT 1 na
zák|ade zhodnotenia prírodných, poveternostných podmienok, stavu uhynutej diviačej
zveľi (ďalej len ,,kadávero') a technických moŽností uživateľapoľovného ľevíľuza predpokladu, že sa minima|izqt zdravotne riziká, alebo ľiziká pri zakopaní sú menšie ako rizikápri manipulácii a pľepľave do spľacovateľského podniku.
Povinný odbeľ vzoriek zo všetkých uhynufých diviakov v pol'ovnom ľevíľi'kde už bol
laboľatórne potvľdenÝ vírus AMO u diviačej zveri (Part II), ie možne upravit'/znížito
podl'a rozhodnutia pľíslušnejRVPS pri hľomadnom úhyne diviakov na jednom mieste ( viac
ako 3 diviaky) max. 3 vzoľky z hľomadnéhoúhynu. V pľípade,že vzorka nebola odobľatá,
nálezcovi diviaka priná|ežílen odmena vo výške 50 EUR za nahlásenie nájdeného uhynutého diviaka. Pri tomto pľocese uplatnite princípy zďraveho úsudku, odboľnosti ako aj následnej finančnej efektívnosti. Je teda žiaďuce, aby ( akoje uvedené vyššie) boli podchyte-
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né všetky diviaky, ktoľé boli v oblasti nájdené. Do

uvádzať ibanálezne +

onJine databŕuy sa bude v tomto pľípade
GPS miest nálezu ' s tým, že ak bol vyšetrený doplní sa CLP.

B). Asanácia na ostatnom územíSR (bez obmedzujúcich opatľení).
Asanácia uhynutej diviačej zveri sa vykonáva v zmysle ods. 2, písm. a), b), č1. 2 Nariadenia
Euľópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106912009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajšíchživočíšnychpľoduktov a odvodených pľoduktov neurčených na
ľudskúspotľebu a ktorým sa zrušuje naľiadenie (ES) č. 177412002.
C). odber vzoľiek (biologického mateľiálu) z uhynut'ých diviakov na celom územíSR

Beľúcdo úvahy viaceľo dotazov ohl'adom možných dľuhov vzoľiek ktoré majú byť za-

slané na laboratórne vyšetľenieje
(2003 l 422lES) uvedené

v

diagnostikom manuály

pľe AMo

:

ODBER VZORIEK NA VIROLOGICKE TESTY

,,Najvhodnejšímĺuzorkamĺ na zĺsťovanie vĺrusu AMQ antĺgénualebo genómu z uhynuých alebo
humánne zlĺkvidovaných ošĺpaných,sú mandle, ĺynfatĺckéuzlĺny (gastrohepatĺckq renálng submandĺbulárne a retrofaryngálne), tkanĺvá sĺeziny, oblĺčieka pĺúc[il, Vprlpade autolyzouaných tieĺ
zvieratje vhodnýn vzorkoým materĺálom úplná dlhá kosťalebo hrudná kosť'.

Dané skutočnosti tľeba brať do úvahy pri zasielaní vzoriek na laboľatórne vyšetrenie.
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