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Na základe listu Štatnej veterinárriej a potlavinovej správy SR ( ďale.i lerr ,, ŠVPS SR";
č, j:I00l2020l5474 zo dňa25.05.2021 a vzhl'adonr k rreustále sa zhoršujťrcej nákazove.i situácii
vo výskyte afrického moru ošípanýclr ( d'alej lerr ,,AMO" ) dovol'ujeme si Vás požiadat'v
súlade s §16, odst.1 zákona NR SR 3912007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o súčinnost'.

AMO je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona NR SR 3912007 Z.z.
o veterinártlej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( d'alej len ,, zákon o veterinárnej
starostlivosti"). Ide o prenosné ochorenie s vel'kou sclropnost'otr rýchlelro šírenia, v dósledku
čoho vznikqúvážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane obmedzenia medzinárodnélro
obchodu.

Pri kontroláclr sťr stále zist'ované clrovy, kde clrovatelia rredodržiavajú biologickťr
ochranu chovov pred zavlečením vírusu k domácinr ošípar-rým, uvedenťr problernatiku
podceňujú anapriek tzv.,, prasacej anrnestii" na jeseň 2020 stále sťt zist'ovarré clrovy, ktoré
nie sú registrované v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti. Práve neregistrované
chovy patria často rnedzi tie, kde je biologická bezpečrrost' na vel'nri rrízkej úrovni a preto
predstavujťr stály zdroj nrožnélro šírerria nákazy k inýnr chovatel'om a to komerčným aj

nekomerčným.

Na základe uvederrých skutočností sa na Vás obraciame so žiadost'ou:

o oboznámit'občanov na vývesriej tabuli, resp. miesttrynr rozlrlasom, miestnou tlačou
s obsahom tohto listu a s prílohou č. 1 - kritéria biologickej bezpečnosti pre
nekomerčné chovy ošípaných a s prílolrou č. 2 AMO - leták

. upozornito občanovo ktorí nemajú registrované chovy ošípaných ( od 1 kusa) na
ich bezodkladnú povinnosto registrácie každého chovu a súčasne s informáciou, že
vstupuje do platnosti druhá vlnatzv. oo prasacej amnestie"o ktorápotrváod11,.5.2021
do 15.06.2021", takže RVPS Topoťčany nebude v tomto období udeťovať žiadne
sankcie za dodatoěnú registráciu chovu občanom, ktorí sa sami prihlásia a svoj chov
zaregistrujú



. súčasne informovat' občanov vo vašej obci že dňa 1,0.6,2021 budú inšpektori RVPS
TopoloČany v čase od 08:00 vykonávat' kontroly v registrovaných farmách ( D
farmy). Kontrola bude zameraná na dodržiavanie biologickej ochrany chovov pred
šírením AMO. Každý chovateť je povinný podťa § 37, ods. 1), písm. b) zákona
o veterinárnej starostlivosti umožnit' vykonávanie veterinárnych kontrol v chove
zvierut.

V prípade otázok kontaktujte RVPS Topoločany: 038 5322536,0905769221
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Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Topoľčany, aspoň jeden pracovný 

deň vopred  na tel. č. 038 5322536, 0905769221. 

 



Africký mor ošípaných (AMO) 
u domácich ošípaných a diviakov  

 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava 

 
 akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov 

 prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi 

infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov 

z infikovaných zvierat 

 prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, 

krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou 

slezinou 

 u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi 

 charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat 

 ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat               

 
Chovy ošípaných – prevencia 

 
 dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné 

oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu 

dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov 

a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém) 

 zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich 

kontaktu s krmivom a stelivom 

 rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov 

a výrobkov z diviačieho  mäsa 

 zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov  

 zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím 

 pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove 

 
Užívatelia poľovných revírov – prevencia 

 
 odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených 

uhynutých diviakov 

 neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie 

alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu   

 lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakov 

 dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej 

a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii  

 zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch  

 dodržiavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a 

vývrhmi z ulovených diviakov 

 odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS  
 

 

Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na území v SR predstavuje migrácia infikovaných 
diviakov. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.  
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