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Vec: Stanovenie veterinárnych podmienok podujatia ,, Prezentačná výstava “. 

         

        RVPS Čadca Vám na základe Vašej žiadosti č.s. 254/2022-500, č.z. 370/2022 zo dňa 1.5.2022 

stanovuje nasledovné podmienky konania prezentačnej výstavy zvierat dňa 3.7.2022 v skanzene Nová 

Bystrica – Vychylovka. 

 

 

A.   Kone: kone sa môžu zúčastniť výstavy iba ak spĺňajú požiadavky identifikácie a registrácie   

                   a sú sprevádzané pasom zvieraťa a u koní starších ako 2 roky s vyznačenou platnou 

                   vakcináciou proti influenze koní, vyšetrenie na infekčnú anémiu koní s negatívnym  

                   výsledkom nie starším ako 6 mesiacov pred premiestnením. Musia byť sprevádzané 

                   sprievodným dokladom na premiestňovanie koní na chov a produkciu  

                         (ŠVPS SR Eq/Chov/01/01/22) .                        

B.  Hovädzí dobytok:  hovädzí dobytok (ďalej len „HD“) sa môže zúčastniť výstavy iba ak spĺňa  

                       požiadavky identifikácie a registrácie ,musí byť na výstavu sprevádzaný okrem 

             sprievodného dokladu na premiestňovanie HD na chov a produkciu  

             (ŠVPS SR HD/Chov/01/01/22) a pasom zvieraťa a dokladom na premiestňovanie HD. 

             HD musí pochádzať z chovu úradne uznaného bez výskytu tuberkulózy, brucelózy, 

             enzootickej bovinnej leukózy. Výstavy sa môžu zúčastniť len zvieratá pochádzajúce  

             z chovov úradne uznaného bez výskytu IBR. 

              

C. Ovce a kozy: ovce a kozy spĺňajú požiadavky identifikácie a registrácie a sú sprevádzané  

                       sprievodným dokladom na premiestňovanie oviec a kôz na chov a produkciu  

                       (ŠVPS SR Ovce/Chov/01/01/22). Zvieratá nesmú pochádzať z infikovaných chovov  

                       scrapie a musia si plniť program prevencie, monitoringu a kontroly TSE SR. 

 

D.  Ošípané: ošípané sa môžu zúčastniť výstavy iba ak spĺňajú požiadavky identifikácie a registrácie   

                      a sú sprevádzané sprievodným dokladom na premiestňovanie ošípaných na chov a  

                      produkciu  (ŠVPS SR Os/Chov/01/01/22). Musia spĺňať všeobecné požiadavky na  

                      premiestňovanie ošípaných a klasifikáciu chovov.  

                                                                                     1. 



                      Musia pochádzať z chovov, ktoré plnia monitoring tuberkulózy, KMO, AMO,  

                      Aujeszkého choroby a brucelózy,   iných chorôb a vyšetrovania na  aborty podľa 

                      plánu VPO. 

 

E.   Hydina a voľne žijúce vtáctvo: musia pochádzať z chovov bez prenosných ochorení hydiny  

                     a voľne žijúceho vtáctva a regiónu alebo oblasti bez obmedzenia, zákazu premiestnenia  

                     z dôvodu výskytu prenosných ochorení hydiny a voľne  žijúceho vtáctva. 

 

F.   Spoločenské zvieratá vnímavé na besnotu: musia byť   vakcinované proti besnote a udržiavané  

                      v imunite podľa podmienok určených výrobcom vakcíny. Každé zviera musí sprevádzať  

                      doklad o tejto vakcinácii. Psy musia byť trvale označené transpondérom a musí ich  

                      sprevádzať platný pas. 

                       

 

G.   Včely: musia byť pred premiestnením podrobené klinickej prehliadke úradným veterinárnym  

                   lekárom najviac 14 dní a sprevádzané sprievodným dokladom na premiestnenie včelstiev 

                   v rámci Národného programu eradikácie moru a hniloby včelieho plodu v Slovenskej  

                   republike na roky 2022-2023. 

 

H. Všetky zvieratá: musia pochádzať z chovov, regiónu alebo oblasti bez obmedzenia, zákazu 

                  premiestnenia a musia byť klinicky zdravé. 

 

  Organizátor a veterinárny dozor zabezpečí pred začiatkom podujatia kontrolu identifikácie 

  zúčastnených zvierat v zmysle  zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 

Všetky zvieratá musia byť klinicky zdravé, bez zranení a iných ochorení, musia byť v dobrom 

kondičnom a výživnom stave. 

Organizátor musí zvieratám zabezpečiť dostatok pitnej vody, vhodnej na napájanie a  krmiva pre 

zvieratá, ako i  ochranu proti nepriazni počasia a vhodný priestor na ustajnenie a zabezpečenie pohody 

zvierat počas podujatia podľa § 22 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 

 

RVPS Čadca stanovuje ako veterinárny dozor MVDr. Lenku Slivkovú. Organizátor je povinný riadiť 

sa pokynmi dozorujúceho veterinárneho lekára. 

 

Náklady na výkon dozoru hradí organizátor podujatia. 

                          

 

 

 

 

                   

 

 

            MVDr. Jana Ščuryová 

                                                                                       Riaditeľka RVPS Čadca  
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