REGIONÁLNA
VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Duklianska ul.č.46, 05201 Spišská Nová Ves

Tel.: 0534813201, email: sekretariat.sn@svps.sk
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 3.5. 2021

Mestské a obecné úrady
okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

Vec: Žiadosť o súčinnosť.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves opätovne oslovuje MsÚ
a Obecné úrady obcí okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v súvislosti s registráciou chovov
domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných, čo patrí k základným
elementom boja s touto nákazou.
Africký mor ošípaných ( ďalej len AMO) je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Ide o prenosné
ochorenie s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne
ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu.
V nadväznosti na uvedené sa stále vyskytujú chovy ( často i potvrdeným výskytom AMO ), kde
chovatelia biologickú ochranu chovov pred zavlečením vírusu k domácim ošípaným
nedodržiavajú, podceňujú a navyše bývajú aj nezaregistrované. Predmetné chovy často patria
medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály
a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako nekomerčným alebo
komerčným.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa na Vás RVPS Spišská Nová Ves opätovne obracia
v zmysle § 8 a §16 zákona o veterinárnej starostlivosti a žiada o nasledovnú súčinnosť pri
výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti:
-

oboznámiť občanov miest a obcí obvyklým spôsobom ( vyvesením na obecnú
tabuľu, obecným rozhlasom ) s obsahom tohto listu.

-

oboznámiť občanov, ktorí nemajú registrované chovy ošípaných o ich povinnosti
bezodkladnej registrácie podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti
prostredníctvom RVPS Spišská Nová Ves

Informácia na zhoršujúcu sa situáciu s Africkým morom ošípaných v regióne Spišská
Nová Ves:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves na základe výskytu
Afrického moru ošípaných u diviakov v regióne Spišská Nová Ves upozorňuje na sprísnenie
dodržiavania ochrany chovov pred zavlečením Afrického moru ošípaných v drobnochovoch
ošípaných - zabezpečovaním organizácie činností v chovoch ošípaných od oplotenia, vstupov

osôb, manipulácia s uhynutými zvieratami, dezinfekcia pomôcok a dodržiavanie pravidiel
osobnej hygieny, zabezpečenie chovu pred výskytom hlodavcov.
Zdôrazňujeme a odporúčame plnenie nasledujúcich opatrení:
- chov ošípaných musí byť v uzavretých objektoch ( bez výbehov ).
- bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu
lekárovi.
- bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané poverenému úradnému veterinárnemu
lekárovi.
- nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred vstupom k ošípanej.
- zamedziť možnosti vniknutia iných zvierat a hlavne diviakov k ošípanej a tiež kontaktu
s krmivom a stelivom.
- dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie pred
vstupom k ošípanej, dezinfekčná rohož pri vstupe do ustajňovacieho priestoru.
- skladovať krmivo pre ošípané mimo možného dosahu diviakov.
- uchovávať doklady (zberné lístky) potvrdzujúce likvidáciu uhynutých ošípaných
v spracovateľskom podniku.
- nákup ošípaných so sprievodnými veterinárnymi dokladmi.
- krmivo musí byť uskladnené mimo dosahu diviakov, uzavreté a chránené pred inými
zvieratami.
- ustajňovacie priestory musia byť skonštruované takým spôsobom, aby sa ošípané
nedostali do kontaktu s diviakmi, prípadne inými zvieratami (napr. psy, ...)
- ak sa v chove používa podstielková slama musí byť skladovaná minimálne 90 dní pred
použitím mimo dosahu diviakov.

MVDr. Ján Teplan
riaditeľ

Prílohy č.: 1. AMO leták
2. Tlačivo registrácia ošípaných
3. Usmernenie pri registrácii.
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