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Vec:  

Mimoriadne núdzové opatrenia na Africký mor ošípaných - zaslanie 

 

 

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin (ďalej len ,,RVPS Martin”) Vám 

zasiela Mimioriadne núdzové opatrenia, ktoré nariadil hlavný veterinárny lekár  SR podľa § 6 

ods. 5 písm. a) zákona o veterinárnej starostlivosti v súvislosti so šírením Afrického moru 

ošípaných v populácii diviačej zveri a u domácich ošípných na území Slovenskej republiky.  

Pre okresy Martin a Turčianske Teplice sa vzťahujú Mimoriadne núdzové opatrenia v 

časti: “1. Užívateľom pol'ovných revírov v oblastiach nezaradených v časti  I,  II  a III  

prílohy  I vykonávacieho nariadenia Komisie (EU) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné 

opatrenia na kontrolu africkeho moru ošipaných (ďalej len ,,vykonávacie nariadenie Komisie   

(EU)   2021/605”   (bez   vyskytu   africkeho   moru   ošípaných   u diviačej   zveri a domácich 

ošípaných) a v oblastiach nezaradených do nárazníkovej zóny” a v časti 4. “Chovasteľom 

ošípaných (komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy)” 

Mimoriadne núdzové opatrenia sú platnosťou a učinnosťou od 3.8.2021 do odvolania. 

 

Ďalej RVPS Martin upozorňuje obecné úrady na predajcov domácich ošípaných, ktorí 

prídu do obce a žiadajú vyhlásiť predaj odstavčiat. Na základe zákona 39/2007 o veterinárnej 

staroslivosti Regionálna veterinárna a potravinová správa podľa § 8 ods. 3 písm. af) vydáva 

stanoviská pre trhy so zvieratami podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa rozumie 

Zákon 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 187/1998”) 

 

V § 6 písm. j) zákona 178/1998 sa uvádza nasledovné:  

§ 6 Zákaz predaja niektorých výrobkov 

Na trhových miestach sa zakazuje predávať 

j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb19) a na predaj 

domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/178/20151202#poznamky.poznamka-19


drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami 

chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 

 

RVPS Martin Vás žiada o vyhlásenie krátkej relácie a zverejnenie kompletného znenia 

Mimoriadnych núdzových opatrení (ktoré sa nachádza v prílohe), informačného letáku 

AMO a Zoznamu dezinfekčných prostriedkov na oznamovacej tabuli obce: 

 

 

 

 

 Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislisti s africkým morom ošípaných, Štátna 

veterinárna a potravinová správa vydala dňa 2. augusta 2021 Mimoriadne núdzové opatrenia.  

Bod 4 Mimoriadnych núdzových opatrení týkajúci sa chovateľov ošípaných, bude zverejnený na 

oznamovacej tabuli obce. Žiadame chovateľov ošípaných, aby sa bezodkladne oboznámili s 

opatreniami a uplatňovali ich v chove.  

 

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I A 

 

Na  základe  §  6  ods.  5  písm.  a)  a  §  34  ods.  1  písm. b) zakona  č.  39/2007  Z.z. o 

veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými 

opatreniami s platnosťou a učinnosťou od 3.8.2021 do odvolania 

 

4. Chovateľom ošípaných (komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovv ) 

sa  N A R I A Ď U J E  

a) bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi  a v 

reštrikčných pásmach podľa časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie  (EU) 

2021/605 a v nárazníkovej zóne zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne 

vyšetrenie a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku, 

b) bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu 

lekárovi a príslušnej RVPS, 

c) ošípane držať v uzatvorených priestoroch, 

d) nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané, 

e) zákaz skrmovania kuchynských odpadov, 

f) zakaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach s potvrdeným výskytom AMO u diviačej  zveri, 

g) premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie 

ošípaných), 

h) vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy (dôkladné oplotenie farmy 

neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom, 

i) vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami 

alebo výrobkami s diviačieho mäsa, 

j) dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti - aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe 

na farmu (priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu 

dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné 

rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov (komerčne chovy), 



k) skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov, 

l) skladovat' podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím, 

m) viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané, 

n) mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený ,,Plan ochrany chovu pred zavlečením       AMO" 

(komerčné chovy), 

o) vykonávať pravidelnú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov, 

p) dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti dezinfekčné rohože pri vstupe do 

ustajňovacích priestorov, prezliekanie, dezinfekcia, používaných nástrojov , zákaz vstupu cudzích 

osôb do priestorov chovu ošípaných (nekomerčné chovy), 

q) nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad (nekomerčné 

chovy), 

r) dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej    

ošípanej. 

                                

 

 

                                          

                                                                                                                            MVDr. Jozef Felcan 

                                                                                                                             riaditeľ RVPS Martin 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  Mimoriadne núdzové opatrenia zo dňa 02.08.2021 

               kontakty veterinárni lekári 

               Zoznam dezinfekčných prostriedkov 

               AMO leták 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS Martin. 

 

 


