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Vec: Usmernenie o zač.atí dodatočného cieleného lovu líšky hľdzavej na zabezpečenie
monitoľingu účinnosti oľálnej vakcinácie líšok proti besnote v roku2022

Štátna veterináma a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠVPS SK') v súlade s

$ 6 ods' 2 písm. a) zákona č. 3912007 Z' z. o veteľinámej starostlivosti v znení neskoľších
pľedpisov v súvislosti s dodaním nedostatočného mnoŽstva vzoľiek na zabezpečenie
monitoringu účinnosti orálnej vakcinácie líšok nariaďuje ľegionálnym veteľinámym
a potravinovým spľávam Liptovský Mikuláš , Žilina, Čadca, Dolný Kubín, RoŽňava, Spišská
Nová Ves, Košice - mesto, Košice _ okolie, Tľebišov, Michalovce, Popľad, Stará Ľubovňa'
Prešov, Vľanov nad Topľou, Bardejov, Svidník a Humenné (ďalej iba ,,RVPS") zabezpečiť
dodatočný monitoľing účinnosti orálnej vakcinácie líšok. Aj v súvislosti s potvľdením besnoty
na 'Územi SR je potrebné vyvinúť úsilie a predloŽiť na laboratórne vyšetrenie na
vylúčenie/potvrdenie besnoty, detekciu protilátok (ELISA) a detekciu biomarkeru (TTC)
v počte minimálne 10 líšok zkaždej vyššie Vymenovanej RVPS v termíne do 15.12. 2022

Za poskýnutú službu (ulovenie a dodanie líšky na laboratóme vyšetrenie) bude zaplatená
celková suma 18 EUR (ďalej len,,zástľelne"). Zásttelné sa bude vyplácat'a ľefundovat'podľa
usmemenia 5090 12022-22612 zo dtta 1 .06.2022.

Za dodanie vzoľky na laboľatóľne vyšetľenie z vakcinovanej oblasti sa považuje
pľedloženie líšok:

- ulovených zákonným spôsobom alebo pľedložených čerstvo uhynutých napr.
z autonehody;

- zabalených do dvoch nepriepustných obalov (napr. PVC vrecia), medzi ktoqými je sací
materiál a

- dopľavených na príslušnú RVPS do 48 hodín od ulovenia alebo pravdepodobného
úhynu.
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RVPS v rámci dodatočného monitoringu účinnosti oľálnej vakcinácie líšok proti

besnote, budú zasie|ať zvakcinovaného územia do VU Zvolen na detekciu pľotilátok proti

vírusu besnoty a detekciu biomarkeľu vzoľky zo všetkých dodaných líšok.

Upozoľnenie: Pľipomíname. Že líšk}, a psíky medvedikovité zastrelené so zmenami správania

alebo uh]ĺnuté treba v rámci pasívneho surveillance naďalej zasielať na laboratórne vyšetľenie

na vylúčenie/potvľdenie prítomnosti vírusu besnoty imunoflorescenčnÝm testom'

S pozdravom

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc

ústredný riaditeľ
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