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Obecné úrady obcí okresuLučenec: 

Lučenec, Pinciná, Nové Hony, Veľké Dravce, Buzitka, Prša, Fiľakovské Kováče, Fiľakovo, 

Holiša, Nitra nad Ipľom, Šávoľ, Bulhary, Šíd, Čamovce, Šurice, Biskupice, Ratka, 

Trebeľovce, Pleš, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Belina, Boľkovce, 

Mikušovce.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Vec   

Žiadosť o súčinnosť 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len „RVPS Lučenec“) Vás 

informuje o nepriaznivom vývoji afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“) v okrese Lučenec. 

 

Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona  č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v platnom znení ( ďalej len „zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti“). Ide o infekčné vírusové ochorenie s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, 

v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v poľnohospodárskom odvetví, vrátane 

ohrozenia obchodovania v rámci Únie a vývozu do tretích krajín.  

Dňa 28.04.2021 bol zástupcom poľovného revíru Lučenec nahlásený hromadný úhyn 

diviakov ( 8 ks diviakov)  v lokalite Lučenecké kúpele. RVPS Lučenec vykonala úradnú veterinárnu 

kontrolu na mieste spojenú s pitvou a odberom úradných vzoriek na vyšetrenie AMO. Následne boli 

uhynuté diviaky odstránené v spracovateľskom podniku na spracovanie VŽP. Miesto nálezu 

uhynutých diviakov a použité nástroje, dopravné prostriedky boli bezprostredne po ukončení 

činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu AMO.  

AMO bol potvrdený u diviačej zveri v okrese Lučenec, kataster Lučenec, výsledok 

laboratórneho vyšetrenia zo dňa 04.05.2021 v NRL VÚ Zvolen, čím boli hore menované katastrálne 

územia obcí okresu Lučenec zaradené do infikovanej oblasti reštrikčného pásma II, ktoré sú 

uvedené v Prílohe I v časti II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605 zo dňa 07.04.2021. 

Na základe toho bolo potrebné prijať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat a na zabránenie šírenia 

choroby v súvislosti s AMO.  
 

     V nadväznosti na vážnu situáciu v šírení AMO na základe vyššie  uvedených   skutočností sa  

na Vás RVPS Lučenec  obracia v zmysle § 8 a  § 16  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti a žiada o nasledovnú súčinnosť pri  výkone štátnej správy vo veterinárnej  

oblasti:  
 

- oboznámiť  občanov dotknutých  obcí  obvyklým spôsobom (vyvesením  na obecnú tabuľu, 

respektíve obecným rozhlasom) s obsahom tohto  listu a s prílohou č. 1 a č. 2 , 

- odporučiť občanom dočasne zrušiť chov domácich ošípaných ( vykonať domácu zabíjačku 

na súkromnú spotrebu) a nezakladať nový chov ošípaných až do zlepšenia epidemiologickej 

situácii v súvislosti s AMO ,  

- zdržiavať sa akýchkoľvek návštev v chovoch  ošípaných, nie v tom istom  oblečení a obuvy 

najmä po  návšteve  extravilánu obce (napr. zber húb, lesných plodov, prechádzke so  psom 

a pod.), 
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- v prípade  nájdenia  uhynutého  diviaka oznámiť urýchlene  nález  príslušnému  užívateľovi  

poľovného  revíru (poľovníkom) respektíve na  RVPS Lučenec tel. č. +421 47 43 224 31, 

+421 905 828 254,  

- za  žiadnych  okolností  nemanipulovať s nájdenou uhynutou zverou. 

 

Pre drobnochovy vrátane chovov s jednou ošípanou 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 zvierat do spracovateľského podniku. 

2. Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému 

veterinárnemu lekárovi a RVPS Lučenec (tel.:047/4322431). 

3. Zákaz premiestňovania ošípaných do iných chovov bez súhlasu RVPS Lučenec. 

4. Zákaz vykonávania reprodukcie domácich ošípaných. 

5. 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. 

6. Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými,  

osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu. 

7. Zákaz skrmovania potravinových odpadov a používania vedľajších živočíšnych produktov z 

diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané. 

8. Zákaz skrmovania čerstvého obilia a zeleného krmiva 

9. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy,  prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom. 

10. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami 

s diviačieho mäsa. 

11. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie ošetrovateľov a 

návštevníkov pred vstupom do chovu, dezinfekčné rohože pri vstupe  

do ustajňovacích priestorov. 

12. Zákaz vstupu do chovu (stajne) nepovolaným osobám a vozidlám. 

13. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov. 

14. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím. 

15. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných RVPS Lučenec (tel.:047/4322431) najmenej  

1 pracovný deň pred jej vykonaním. 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

                                                                                              

     

    

 MVDr. Elena Kováčiková  

                                      riaditeľka    

 

        

 

 

 

Príloha:  

1. Kritériá biologickej bezpečnosti pre chovy ošípaných. 

2. AMO leták. 

 

 
Tento dokument bol podpísaný elektronicky,  kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS 

Lučenec. 



 

 

 

Príloha č. 1 

 

Kritériá biologickej bezpečnosti pre chovy ošípaných pri AMO:  

a) Zákaz skrmovania potravinových odpadov a zabezpečiť odstraňovanie vedľajších 

živočíšnych produktov v súlade s Nariadením (EK) č. 1069/2009.   

b) Zákaz kontaktu s ošípanými z ostatných chovov alebo s diviakmi. Ošípané majú byť držané 

tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými 

z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou.   

c) Zákaz kontaktu s akoukoľvek časťou diviakov (vrátane ulovených alebo mŕtvych 

diviakov/mäsa/vedľajších živočíšnych produktov).  

d)  Vlastník (alebo držiteľ) by mal prijať primerané biohygienické opatrenia ako sú prezliekanie 

oblečenia a prezutie sa pri vstupe do maštale a pri odchode z nej. Dezinfekcia sa má 

vykonať pri vstupe do chovu/do maštale.  

e) Nesmie sa vykonávať žiadna poľovnícka činnosť 48 hodín pred kontaktom s ošípanými.   

f) Zákaz vstupu do chovu / maštale nepovolaným osobám/vozidlám.  

g) Domáce zabíjačky nahlasovať najneskôr jeden pracovný  deň  vopred na RVPS Lučenec tel. 

č. +421 47 4322431.   

h) Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo obilím. Kŕmenie týmito krmivami je možné 

iba ak boli skladované (mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 30 dní pred kŕmením. 

i) Zákaz používania slamy na podstielku ošípaných. Podstieľanie je možné, iba ak je slama 

skladovaná (mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 90 dní pred jej použitím.  

j) Zabezpečiť chov ošípaných tak, aby žiadne diviaky alebo iné zvieratá (napr. psy, mačky...) 

nemali prístup do chovu / maštale.   

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


