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Vec: Úprava plánu VOP infekčná anémia koní
Členovia zväzu chovateľov koní na Slovensku, družstvo, reagujú na povinné
vyšetrovania na EIA nariadené ŠVPS SR u všetkých koní a koňovitých zvierat. V tejto
súvislosti by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že výskyt EIA bol lokalizovaný
v neregistrovanom chove. Chovatelia koní, ktorí svoje zvieratá registrujú v zmysle Nariadenia
EÚ 262/2015 v znení vykonávacej Vyhlášky 16/2012, by nemali byť postavení do jednej
roviny s chovateľmi koní, ktorí svojim konaním porušujú platné zákony a nariadenia
o evidencii a registrácii koňovitých zvierat.
V tejto súvislosti by sme Vás ako orgán štátnej správy chceli požiadať o prehodnotenie
povinnej diagnostiky hradenej chovateľom u chovateľov evidovaných v CE koňovitých
zvierat. U uvedenej skupiny navrhujeme, aby bola diagnostika hradená štátom. Druhou
možnosťou by mohlo byť poskytnutie finančnej náhrady spojenej s vyšetrením pre
chovateľov, ktorí majú svoje zvieratá registrované v CE prostredníctvom PS SR, š. p.,
formou, ktorá už bola využívaná v minulosti.
Sme presvedčení, že individuálnym prístupom k jednotlivým skupinám chovateľov koní
by došlo k nárastu registrovaných koní, ako aj k zvýšeniu relevantnosti údajov z CE
koňovitých zvierat. Zároveň by MPRV SR vyslalo jasný signál chovateľom porušujúcim
platnú legislatívu.
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