Regionálna veterinárna a potravinová správa , Levočská 1 12 , 080 01 Prešov
Tel:051/7493650,771 11 24, 771 11 28 Fax: 051/7493651,e-mail:ZdravieZvierat.PO@svps.sk

--------------------------------------------------------------------------Č.j.: 269/2022
Číslo spisu: 334/2022-500

V Prešove, dňa 28.2.2022

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU
OŠÍPANÝCH V CHOVOCH DOMÁCICH OŠÍPANÝCH (NEKOMERČNÉ CHOVY –
DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU)
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len RVPS Prešov), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e)
v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení
nariaďuje
-právnickým osobám: Obec Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Daletice, Fričovce, Hendrichovce,
Hermanovce, Hrabkov, Chmiňany, Chminianske Jakubovany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Klenov,
Kojatice, Krížovany, Kvačany, Lažany, Miklušovce, Ondrašovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina,
Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Žipov, Župčany.
– chovateľom ošípaných: vlastníkom nekomerčných chovov ošípaných chovaných v uvedených obciach:
opatrenia
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných ( ďalej len AMO ) v chove ošípaných.
Za týmto účelom RVPS Prešov:
A. Ruší opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov zo dňa 20.1.2022 nariadené
v súvislosti s potvrdením ohniska afrického moru ošípaných v obci Krížovany chovateľom ošípaných
v ochrannom pásme č.z.: 87/2022 a opatrenia v pásme dohľadu č.z.: 86/2022 v súvislosti s týmto ohniskom.
B.
Vymedzuje infikovanú oblasť (je uvedená v aktuálnom znení VYKONÁVACIEHO NARIADENIA
KOMISIE (EÚ) 2021/605 – ďalej len VRK č.2021/605 Prílohe III) v súlade s Národným kontrolným programom
pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2022:
 Všetky katastre obcí Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Daletice, Fričovce, Hendrichovce,
Hermanovce, Hrabkov, Chmiňany, Chminianske Jakubovany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice,
Klenov, Kojatice, Krížovany, Kvačany, Lažany, Miklušovce, Ondrašovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice,
Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Žipov, Župčany.
C.
1.

V infikovanej oblasti nariaďuje:

Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe Prešov (na tel.: 051/7493650, 051/771 11 24, 051/771 11 28 ); zabezpečiť
odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie AMO a zabezpečiť odvoz kadáverov do
spracovateľského podniku.
2. Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Prešov na tel.: 051/7493650, 051/771 11 24, 051/771 11 28.
3. Zákaz premiestňovania ošípaných do iných chovov a zákaz predaja produktov z domácich zabíjačiek.
4. Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy
kontakt s ošípanými z iných chovov ani s diviačou zverou.
5. Zákaz používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.
6. Zákaz skrmovania zeleného krmiva a poľných plodín.
7. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.
8. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho
mäsa.
9. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy,
dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.
10. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.
11. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.
12. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním na Regionálnu veterinárnu

a potravinovú správu Prešov na tel.: 051/7493650, 051/771 11 24, 051/771 11 28.
13. Nevykonávať
reprodukciu
domácich
ošípaných
za
účelom
ďalšieho
predaja.
Termín: dňom doručenia
Zodpovedný:body 1.-13. -vlastník chovu
14. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom
miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovedný: starosta/ka obce

Odôvodnenie
Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha kontrole, prevencii a diagnostike podľa § 17 ods.1
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenie s potenciou
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia
medzinárodného obchodu. Podľa § 17 ods.2 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť orgánu veterinárnej
starostlivosti podozrenie alebo výskyt tejto choroby. Podľa § 17 ods.3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v platnom znení orgán veterinárnej správy môže nariadiť pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte
AMO opatrenia na zabránenie šírenia choroby. Africký mor ošípaných sa vyskytuje u diviakov na území
dotknutých obci a vyskytol u chovateľa ošípaných v obci Krížovany.
Po potvrdení ohniska u domácich ošípaných v obci Krížovany Regionálna veterinárna a potravinová
správa Prešov nariadila dňa 20.1.2022 chovateľom ošípaných opatrenia v ochrannom pásme č.z.: 87/2022
a opatrenia v pásme dohľadu č.z.: 86/2022 okolo ohniska. Po splnení nariadených opatrení v ochrannom pásme
a pasme dohľadu a uplynutí pozorovacej Regionálna veterinárna a potravinová správa ruší vyššie uvedené
nariadené opatrenia a nahradzuje ich opatreniami pre infikovanú oblasť (je uvedená v aktuálnom znení v VRK
č.2021/605 Prílohe III) v súlade s Národným kontrolným programom pre africký mor ošípaných v diviačej
populácii na Slovensku v roku 2022.
Tieto opatrenia bolo nutné vydať v súlade na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. Na základe
vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti týchto opatrení.
Poučenie
Podľa § 52, písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na nariaďovanie
a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

MVDr. Vladimír Gašpar
regionálny veterinárny lekár
riaditeľ RVPS
Tento dokument bol podpísaný elektronickým podpisom štatutára.
Doručuje sa :
– Obec Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Daletice, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Hrabkov,
Chmiňany, Chminianske Jakubovany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Klenov, Kojatice, Krížovany,
Kvačany, Lažany, Miklušovce, Ondrašovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké,
Štefanovce, Víťaz, Žipov, Župčany
-chovatelia ošípaných v uvedených obciach podľa zoznamu
Na vedomie:
ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava

