Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice
M. R. Štefánika 24, 934 01 Levice
-------------------------------------------------------------------Č. spisu.: 88/2022-500/8

V Leviciach dňa 30.05.2022

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIE ŠÍRENIA
AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI
(NEKOMERČNÉ CHOVY – DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, 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

chovateľom ošípaných tzv. „D“ fariem
opatrenia

na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len AMO)
v chovoch ošípaných.
Vymedzenie nárazníkovej zóny AMO:
V súlade s Národným kontrolným programom pre africký mor ošípaných v diviačej
populácii na Slovensku v roku 2022 boli odbornou skupinou vymedzené ako nárazníková zóna
celé územia týchto obcí:
Žemberovce, Kmeťovce, Krškany, Levice, Horná Seč, Kalná nad Hronom, Dolná Seč,
Tekovský Hrádok, Turá, Vyšné nad Hronom, Žemliare, Jur nad Hronom, Šarovce,
Brhlovce, Čankov, Bory, Domadice, Santovka, Mýtne Ludany, Kalinčiakovo, Malý Kiar,
Hontianska Vrbica, Zbrojníky, Kukučínov, Hontianske Trsťany.
V nárazníkovej zóne AMO sa nariaďuje:
1. Bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu
lekárovi, 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 Levice.
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. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom
a stelivom.

7. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami
alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
8. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie ošetrovateľov a
návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.
9. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.
10. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.
11. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním
na RVPS Levice (036/631 23 52).
12. Nevykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja.

Odôvodnenie
Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenie s veľkou
schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty
v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu. Africký mor ošípaných
sa vyskytuje u diviakov na časti územia Slovenska. Africký mor ošípaných bol potvrdený
u diviačej zveri v okresoch susediacich s okresom Levice, na základe čoho bolo územie obcí
uvedených vo výrokovej časti týchto opatrení zaradené do vysokorizikovej oblasti AMO. Tieto
opatrenia bolo nutné vydať 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. Anna Petrincová
riaditeľka RVPS

Tento dokument bol podpísaný elektronickým podpisom štatutára organizácie RVPS Levice.
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