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VU> O/.núll1cnie o začnÚ cieleného lo u líškv hrdzavej CI psíka medvedikovilého na
zuba ct\:nic ll10nitúrinĽu Účinnosti jarnej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok
J2.roti Ix:snolc.

R gionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce (ďalej len RVPS) prípisom
číslo 2020 zo dňa 06.0-l.2020 informovala poľovnícke združenia v regióne Michalovce a
Sobran 'C o výkone a pricb 'hu orálncj vakcinácic líšok proti besnote -jarná kampaň _020.

/a týmto účelom Vás žiadame. aby bol zabL?pcčen\' odstrel dospelej líšk\' :..t psíka
Il1cdq;c1ikovilého z poľovnych združení clo naplnenia stanoveného počtu t.j. 15 ks \- termíne
od O 1.06.2020 do 31.08.2020. Počet ;:uslrelel1\Jch f7.1'íkov medvedikovit):'ch 11 ie je Z(/11I'IlU~)' do
S/(/I1O\'Cl/é/,(} /)1)(11/ potrebnélu. 1/(/ zabezpečenie rovnonierneho /J1(Jl7i/oriI1Xu na C"/O/l/ územi
Slovenske] republiky, Monitorovacie uhdobie knnči aj naplnením stanoveného počtu líšok
potrebných na zabezpečenie rovnorncrného monitoringu cclchu územia regiónu R.VPS

·1 ichal ovce naj neskôr \ šak do 31.08.2020. LJ IO\'cnÚ 1 ísk LI' resp. psíka med vcd i kovi té bo je
potrebné bezpečne zabalil' minimálne do dvoch nepriepustných obalov (napr. PVC
vrecia), medzi ktorými je sací materiál a doručiť na R V PS v M ichalovciach buď osobne
alebo prostredníctvom príslušného súkromného vet. lekára. V pripadc, že materiál na
vyšetrenie bcsnuty nebude správne zabalený vzorku RVPS ncpr íjrnc. K ulovcnérnu
1.\ icrai'u je potrebné dodať základné údaje ( kataster ulovenia. strelec. s rúvanie sa
zvieraťa pred odstrelom. dátum a čas ulovenia, [?ohlavie 8 IČO porovníckello zclru/.enia
z miesta uJovenia).

POZOR: Ai p(J(~as slanol'C'néhu ohdobia monitoringu Účinnosti iarnej kWl1{]One 2UlO
IIrÚ/nej vokcinácie /í.í:ok wot; besnote je potrebl1é rozli.\:ol'at' med:::; zdravo zasfrelel1vmi
:::I'ieratom; (/ med:i zvieratami, Ade je il1diAovallé vl'šetrellie - tú/o sklllo(.~n(Js( r)'::I1UL~it' l1a
:iudankť!'.

Vzorky odobraté \' rámci monitoringu účinnosti o rálnej vakcin ácic, pri ktor) ch
nedo.i-/o k eX{J()::.icii dO\'('k(!_ budú zasielané do Vl) Zvolen podľa harmonoaramu 7.\'0/.I1)ch

liniek. AI< sa jednÚ o c\.pozíciu človeka doruči RVPS vzorku na vyšetrenie osobne.



(telefonicky nahlásiť na VľJ 7.volen). V prípade pozitívneho nálezu Vás bezodkladne
in formujcme.

Liška resp. psík mcdvcdikovitý musí byť ulovcný zákonným spôsobom. Vzork.' musia
byt' doručené na RVPS Michalovce max. UO 48 hod. od ulovcnia. aby boli vhodne na
laboratórne vyšetrenie.

Každú ulovenú líšku alebo psíka mcdvedikovitého prevezme čl potvrdí prijatie úradn i
veterinárny lekár RVPS Michalovce. Za každú dospelú ulovenú líšku a psíka
mcdvedikovitého dodávateľovi bude počas monitorovacieho obdobia hradený' výdavok vo
výške iS EUR v hotovosti pokladňou RVPS Michalovce.

liadalllc Vás. aby ste informovali jednotlivé pol'ovnícke združenia a povinnosti
doručenia dospelej líšky resp. psíka mcdvedikovitého v stanovenom počte, tak aby hol
zabezpečený plošný monitoring celého územia regiónu RVPS Michalovce.

Zároveň oznámenie o cielenom love bude zverejnené vyvesením na viditeľnom mieste
na R VPS v Michalovciach počas celého obdobia cieleného lovu.

RVPS Michalovce upozorňuje poľovnícke združenia na dôsledné l.abnl 'tlie dan\'ch
\'/:oriek .(líŠky hrdzavej resp. psíka medvcdikovitcho), nakoľko nesprávne zabalená vzorka
nebude prijatá! l!

V rámci monitoringu účinnosti orálncj vakcinácic je potrebné klásť dôraz hlavne na
pasívny surveillance (uhynuté cl podozrivé líšky) pred aktívnym survcillance (cielene
zastrelené zdravé líšky). Z tohto dôvodu jc potrebné bezpodmienečne do žiadankv na
v 'šetrenie v"značiť či sa jednú o zviera zastrelené bez zmien správania, zastrelené so
zmenami správania, nájdené uhynuté alebo utratcné.

Zvlášť Vás upozorňujeme. že líšky a psíky rnedvedikovité zastrelené so zmenami
správania alebo uhynuté treba zasielať na laboratórne vyšetrenie na vylúčenie/potvrdenie
prítomnosti vírusu besnoty irnunoflorcscenčným testom v priebehu celého roku 2020.

Pasívny surveillance Jíšok a psíkov mcdvcdikovitých sa bude vykonávat' aj
v období mimo cieleného monitoringu v rámci cradikačného programu v priebehu
celého roku 2020. Aj" týchto prípadoch bude vyphlcané zástrclné v sume /5 EUN. 

/8 spoluprácu ďakujeme

MVDr. Aleš Novotný
riaditel' RVPS


