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MIMORIADNE NUD ZOVi, OPATRENIA

Na aĺklade $ ó ods. 5 písm. a) a $ 34 ods. l písm. b) zákona č. 39ĺ2007 Z.z.

o veterinárnej starostlívosti v znení neskoršĺch predpisov ĺ.ýmito mimoľiadnymi núdzovými
opatreniaĺri s platnosťou a účinnosťou od 3.8.202l do odvolania

NARIAĎUJEM

a) celoročný intenzĺvny lov diviačej neibezohl'adu na vek a pohlavie,

b) znižovanie denzity diviačej zveri na max. 0,5 diviaka na km2 v poľovnom reviri,

c) lov zveri zakénaným spôsobom low alebo nespnĺvnym spôsobom podľa osobitného

predpisu na áklade opatrenia hlavneho veterinárneho lekĺĺra Slovenskej republiky

v platnom znení,

d) celoročný lov diviačej zveri na vnaďsldch' V pol'ovnom ľevĺri môŽe byť zriadené najviac

jedno vnadisko na 300 aj začaých ha poľovnej ptochy. Na vnadisku môŽe byť vyloŽené

najviac 30 kg jadrového kľmiva počas l mesiaca a to len za účelom lovrl

e) vyhl'adávanie tiel ubynutej diviačej zveri alebo ich častĺ v poľovnom revíri. Za uhputeho

diviaka sa pokladá aj diviak usmrtený inak ako lovom (napľ. usmrtený dopravným

prostriedkom, inou zverou a pod.),



g) uvádzať v knihe návštev poľovného revíru kaŽdú návštew za účelom vyhľadávania tiel

uhynutej diviačej zveri,

h) sanáciu úynutej diviačej zveri podl'a čl. 2 ods' 2 písm. a) a b) nariadenia Európskeho

paľlameĺrtu a Rady (ES) č. 10ó9/2009, ktoným sa ustanovujú zdravotné prďpisy týkajúce

sa vedľajšich Živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ltdskú

spotrebu a ktoľým sa zrušuje nariadenie (Es) č' l7'l4lz002,

i) viesť o každom ulovenom a uhynutom diviakovi a o naloŽeni s divinou podrobnú evidenciu,

j) dodržiavať pri manipulácii s ubynuľými a ulovenými diviakmi, s vedľajšími ävočĺšnymi

produktmi z ulovenej zveri, opafienia zabľaňujúce šíreniu afríckého moru ošípaných ( ďalej

len,,.{,MO"),

k) uplatňovať opatrenia aby uhynuté a ulovené diviaky a vedľajšie ävočíšne produkty

z ulovených diviakov nepľišli do styku s domácimi ošípanými,

l) doručiť vzoľku z uhynutého diviaka na príslušnú ľegionĺĺlnu veterinĺ{rnu a potravinovú

spráw (ďďej len ,,RVPS") do Z4bodín od nálezu uhynutého telď ulovenia alebo najneskôr

v nasledujúci pracovný deň po dni pracovneho voľna'

m) nah1ĺĺsiť prĺslušnej RvPs prípady, ak z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na

vyŠetrenie. Hlasenie možno vykonať aj telefonicky,

n) predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej chorej diviačej zveľi alebo

z ochorenia podozrivej a ruĺjdenej uhynutej ďviačej zveri. Postačuje, ak je vo rrzorke časť

sleziny a krvn"ĺ nazenina. V pokročilom Štĺidiu rozkladu uhynutého tela diviaka je vhodné

odobrať na laboratóme vyšetrenie dlhú rurovinll kosť resp. hrudnú kosť, kosti musia

pochádzať z diviakov uhynutých maximálne v predchádzajúcich šiestich mesiacoch a na

kostiach musia byť ešte prĺtoumé zvyšky mäkkýcb tkanív'

o) ku každej vzoľke priložiť všetky požadované údaje v rozsúu opatrení vydaných

príslušnou RvPs ( číslo plomby, dáum nájdenia uhynuteho diviaka Íesp'

usmĺtenia, spnĺvanie sa pred usmrtenírn ak išlo o usmľtenie diviaka so zmeneným

správanĺm, súradnice GIS nĺjdeného uhynutého diviaka, vek' pohlavie, názov revíÍtl, názov

katastľq meno ná|ezcu / strelca" meno osoby ktorá vzoľku odobrala poďa pľedtlače na

äadanke na vyšetrenie diviačej zveri)

p) predkladať mesačne príslušneĺnu okĺesnánu úradu odboru pozemkovému a lesneĺnu'

hlasenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmemenia. Hlásenie môŽe byť nahradené

vedením evidencie v programe PoĽovsTAT'

ZAKAZUJEM

a) aby osoby' lĺoré sa zúčastnili lovu a manipulrĺcie s ulovenými alebo uhynutými divinkmi

prišli do kontaktu s ošípanými v chove minimálne 48 hodín od low alebo manipulácie

s uloveĺrými alebo uhylutými diviakmi'

b) premiestňovanie živých diviakov mimo pol'ovný revír bez súhlasu príslušnej RVPS.



c) priknnovanie raticovej zveri jadľovým krrrrivom okem zveri chovanej vo zvemiciach'

ZikazpouŽívanía bývalých potravĺn (naprĺklad chlieb, pečivo' keksy' bagety' tropické

ovocie) sa vďahuje na prikrmovanie aj vnadenie'

2021/605"

NARIAĎUJEM

Okrem ooatrenĺ uvedenÝch v bode l ai tieto opatrenia

ZAKAZVJEM

a) vyhĺadiť aspoň jedno miesto na opracovanie a skladovanie tiel ulovených diviakov do

výsledku vyšetrenia a nahtrásiť toto miesto pľíslušnej RVPS za účelom registnĺcie'

Miesto na opracovanie tiel musí bt' cbnĺnene pred neoprávneným prísnrpom ľudí a zvierat'

vybavené vodou možnosťou zachytávania telových tekutín' dostatočným množswom

účinných dezinfekčných prostriedkov a zaľiadenĺ (kontajnerov) na zbeÍ veďajších

ävočíšnych produktov (ďalej len ,,VŽP'). TieŽ by malo byť vybavené chladiacim

zariadením (ak to povetemostné podmienky vyžadujú) na uskladnenie tiel diviakov do

zĺskania výsledku taboratorneho vyšetrenia. V prípade, Že sa v poľovnom reviľi nenach^dn

miesto na opracovanie tiel' alebo chladiace zariadenie na skladovanie tiel' potom sa môže

pouŽiť miesto na opracovanie a skladovanie tiel v najbližšom polbvnom ľevíri zaradeného

do identickej oblasti vo vďahu k AMo'
b) vykonať opatrenia" aby Žiadny kus diviačej zveri neopustil cNadiaci box pr$l zĺskaním

negatívnebo výslďku vyšetrenia na AMo. Laboratórne vyšetrenú diviačiu zlleÍ

snegatĺvnymvýsledkomnaAMoaostatnúspoločrreskladovanúzvetlerrožnéuvádzať
len na nh v Slovenskej rePublike,

c)neškodnéodstráĺrenievšettsýcbtieluloveĺrejzveriuloŽenejspoločnevchladiacomboxe.
ak čo i len 1 kus diviačej zveri bude pozitĺvne testovaný na AMo' Nďkodné odstranenie

vykonať v kafilďckom zariadení'

okrem zákazov uvedenÝch v bode l ai

a) odchyt vol'ne äjúcich diviakov za účelom premiestňovaniq zazverovania vrátane uznaných

zverníc, okrem odchyfu za účelom bezodkladného usmľtenia'

b) chov diviačej zveri vo zverniciach wátane chow ďviačej zveri na rrýcvik a skuŠky

pol'ovných psov ( ak sa v pol'ovnom revíri vyskytuje)'

c) vykonávať výcvik a skrišky poľovných p.ou uo zvernici na výcvik a skušky psov ( ak sa

v pol'ovnom revíri vyskytuje)'



d) premiestňovanie neoŠetených Eofejí z diviakov účinnou metódouproti vĺrusu AMo mimo

poľovný revír,

e)umiesľňovaťdoobalovsuhynutýmialeboulovenýĺnidiviakmialebovývrhmizozventne

0 ä''ffif,'; ulovené diviaky v poľovnom revíľi a prepravovať na miesto sústredenia

nezabaleĺné v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko úniku telových tekutín'

g) uvádzať na trh SR ulovenú diviačiu zver pred ziskaním negatĺvneho laboratórneho

vyšeffenia na AMo.

NARIAĎUJEM

a) aktĺvne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri alebo ich častí v poľovnom ĺeviľi' Za

uhynutého diviaka sa pokladá aj diviak usmĺtený inak ako lovom (napr' usmrtený

dopravným pľostriedkom, inou zvefou a pod')'

b) celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie (tato podmienka musĺ byť

zohl,adnená poľovnfin hospodárom pi vyoávaní povolenia na lov neobmedzene pre celý

revír) vykonávaný individuĺitny- sposoĹom postrieŽkou alebo postiedkou po uplynutí

obdobiaepidemiologckejfázyocboreniabezlovunaaĺkladeanalýzysituĺĺcievecne
príslušnou RVPS,

c) návštevu za účelom vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveľi uvádzať v knihe návštev

pol'ovnébo revíru,

d) mofuosť manipulácie s kadáverom iba osobou vyškolenou o chorobe a najvhďnejších

postupoch na dodržanie biologickej bezpečnosti'

e) odsľániť uhynuých diviakov a vývrhy (tnĺviaci tľakt z pitvaných uhynuých diviakov

azusmĺtenýchdiviakovsoanenalni.spravania)lenvspľacovateľskompodnikuna
*'.*"'i" íŽp utegorie t ďebo podľa rozhodnutia príslušnej RVPS,

odiviakusmrterrýsonnenenýmspnĺvanímmusíbyťbezodkladnepoodberevzoriek
odstránený u ľahteĺi ďebo podľa rozhodnutia pľíslušnej RVPS'

g) dodľŽiavať pri manrpulácii s úynuĺými/usmľtenými diviakmi a s vývĺhom opatrenia

zabrďujúce šíreniu AMo'

h) vyhradiť uŽívatel'om poľovného revíru aspoň jedno miesto v reviri na piwanie tiel

uhynuých a usmrtenýcľrdiviakov so zmeneným správanĺm' Miesto musi bý chnĺnené pred

neoprávneným prístupom ľudí a zvierat, vybavené vodou' moŽnosťou zachytávania

telových tekutín, dostatočĺrým množstvom účinných dezinfekČrrých prosniedkov a

zariadení G;;;"."") 
" ^-ri"rrir.Tiež 

musí byť vybavené kontajneÍom na uskladnenie

tiel diviakov do odvozu do spracovateľského závodu'

i) vyhradiť aspoň jedno miesta v poľovnom revíĺi pre poľovníkov na prezlečenie pred

vstupom a pri opustení pol'ovného revíru s moŽnosťou vydezinfikovania obuvi a vypratia



oblečenia. Ak nie je možne vyhĺadit' taketo miesto' tak poľovnik pľed opustenĺm revíru si

obuv vydezinfikuje a pouŽiý "d* er"9:F;Ľ-"]orĺ ao nepriepustného obalu avŽdy

po maniputácii s diviakom doma bezodkladne vypene'

j) nahlásiť príslusnej RVPS' z. , uľ'ynutlľ,o oiuiuru nie je moŽne odobrať vzorku na

J' 
vyšetrenie, hlásenie moŽno vykonať aj telefonicky'

k) predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej chorej diviačej zveri ďebo

zochoreniapodozrivejanájdenejuhynutejdiviačejzveripodľausmeĺnenia-príslušnej
RVPS' Postačuje, ak je vo vzorke eĹľ ,t."ĺĺly a krvná zĺazeniĺa' V pokročilom štĺĺdiu

rozkladu úynutého tela diviaka,e vnoaĺc odobrať na laboratóme vyšetrenie dlhú ľurovitu

kosť resp. hrudnú kosť, kosti J* pochádzať z diviakov uhynuľých maximálne

v predchádzajúcich šiestich mesiacoch a na kostiach musia byť ešte prítomné zvyšky

mäiklcých tkanív,

l)doručiťvzoľkuzrrhynutéhodiviakanaprĺsluŠnúRVPSdo24hoďnodnálezuuhynutého
tela / ulovenia alebo najneskôľ v nasleou;ĺci pľacovný Ťo oo dni pracovného vol'na'

m) nďrlásiť prístusnej núps' ž. 
",,!f,];Jho' 

diuiuku nie je moŽne odobrať vzorku na

vyšetrenie, hlásenie možno vykonať aj telefonicky'

n) zabezpečiť prepraw tiet diviakov na miesto sustredenia uhynu$ch diviakov ďebo miesto

pitvania usĺnrtenýcb diviako" 
" 

plu'j;"-ý'h vakoch * 1o' 
sa minimďizovalo riziko šíľenia

telovýcb t"tuĺn. Toto miesto .*ĺ Ĺŕ aostrrpné pre dopravný prostriedok vykonavajúci

pr€praw do spracovatel'ského zariadeniq

o)nahlásiťkaŽdéumiestnenieVŽľkategórielnaschválenomasúradnicamiGPsoznačenom
mieste na pľístušnú RvPs ^ 

vi; kategórie t uskladňovať do doby pľepravy do

spracovateľského zariadenia u tooaĺ*.chlabraňujúcich prísopu cudzĺch osôb a zvieľat'

p) vyčistiť a dezinfikovať konbjner po odvoze VŽP kategórie t ľegistrovanými a účinnými

prostriedkamiprotivírusuAMo.ovytonanĺčisteniaadeziďekcieviesťeúdenciu'

q) uhynuté a ulovené diviaky a vývrhy z usmľtených diviakov' telové tekutiny' VŽP kategórie

l,nesmúpĺísťdokontakĺrsdomácimiošípanýrni,

r)vykonďopatrenia,abyosobymanipulujúcesuhynuými/usmĺenýmidiviakminepňšlido
kontaktrrsdomácimiošĺpanýmianinevstupilidochowminimálne48hodĺnod
manipulácie,

s)dopravnýprostriedokamiestousmĺteniaalebomiestonájdeniauhynutehodiviakabolopo
skončení manipulacie vydezinfikované účinnýľr registrovaným prípravkom proti víľusu

AMO,

0 po skončenĺ manipulácie s diviĺkmi o:".ľ"::1::*o**é pracovné a manipulačné

prostriedky zneškodĺrené ako odpad v scbválenom zariadení. Iný ako jednorazový odev bol

vyTraÚ,obuvapoužiÉ"á,""j"bolivyčistenéavydezinfikovanéregistrovanými

"-ricĺ*ynnĺ 
prostnedkami proti vírusu AMo'

u) predkladať mesačne, pľĺslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému'

hlaseniaoloveaúhynediviačejzvďpodľaichusmernenia.HlaseniemôŽebýnabradené
vedeĺrím evidencie v programe PoLovsTAT'



v)odsnĺnenieuhynutéhodiviakaiľ]Ž.zusmľtenýchdiviakov(vývrhy,koŽa,paprčky
a pod.) je moŽne aj zakopaníľ ľ '*;nu 

,'ĺtruo' povolenia podľa $ 8 ods' 3 písm' ac)

zákona č. 39/2007 Z. z. vsúlade .poiĹJu'rami Vyblášky ľĺľnv sR č' t48/2o'2 Z' z''

ktorou sa usunovujú podrobnoro ;';y.'il'h'ľ: -:b'*' 
preprave a odstraňovaní

vedľajších ävočíšnych produ}tov 
^ " 

;"*tri;;ďajších zĺvoeĺĺnycn produktov na osobimé

ZAKALUJEM
vepidemiotogickejľĺzeocnoreoia(hodnoteniepríslušnejRVPS)

a) dočasne akýkoľvek výkon lovu diviačej zveri v poľovnom revíri, olaem usmĺtenia diviakov

so zmenenýrn správanĺm'

b)vykonávanievšetkýchpoľovníckychčinností,ktorebymohtiviesťkvynršovaniudiviačej
zveri a následnej miýcii' okľem cĺnnostĺ spojených so ftrním 

spôsobom vyhl'adrivania

uhynudch aĺrriatov_ausmrtenia .o"ä"ä"iJ"i n* 
^tov 

ostatnej zveri individulnym

spôsobom,

c)lovvšetkejraticovejamalejzv1rinaspotocĺrých*'"]:ľ,okreĺtlowkačicedivejna
ťahu a spotocnýcĺ ioľouactĺcľr na raticovú zvgr vo zverniciach'

d) celoročnu nr,nnl*anie raticov.j ;; inor*ĺ* krmivom okľem aĺeri chovanej vo

zverniciach . 7jkazpouŽĺvania offi ;;" (nayĺ|lad chlieb' pďivo' keksy' bagety'

tropické ono.ĺ.'l ä'J'ĺuj' T 
p. 

t*ovanie 
aj vnadenie'

e) clrov diviď"i '"". uo zuemĺciach;;'*' 'no* 
oiviaeei aĺeri na výcvik a skúšky

pol'ovných psov, 
-á^.' ňô whl,nĺlávan ' : Pes poúiý

o použitie poľo*" upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a duĺenie zven'

pri dohľadáv*lpoä*'i ̂ _T 
ĺnTí bý vedenÝ na ľ€meni'

g) vykonävanie výcviku a s$,ri1ľ pJ;""ý.o pso", pri kĺoľých sa vyžaduje vyhľadávanie

adurerrie raticovej ľeri. ostatné-.ňíior'poľovnýcb pso\/ možno vykonĺĺvď len so

súblasomRvPsvlokalitĺĺch,tĺ.",s*i"áil,n*ľ:::zesatamdiviačiaaĺernezdrŽuje.
h) odchyt vol,ne žijúcich di"i"tn.:"ď1ľľerovania, wátane uznaných aľemíc' okrem

; ;*ffi ;::ľľ;äľľ'# ľffi :** ĽT.:' n*oravova| na mi3to sústredenia

nezabďené v ptastových vakoch tur',liy sa minimďi^äro1"*o *::::::'ých tekutín'

j) spoločné ,HJň;; usmľterrej oĺĺĺrrei "nei 
aostatnej ulovenej zveľi uvádzanej na trh

vľátane "dľ"j;;il'toeny'ľ' 
produkĺov v spoločnom zariadení'

ľ xm"Tfr:"J,*:ľ:'l''?"iääTh..ľry 
div:akmi ďebo s vý\rÍhmi ine predmety'

ľ'ffi *ĺľ*l**r.ilffi",ffi tlľľ,ľ"T#i*anúobl'asťbezsúhlasuprislušnej

Rws,
o)pouŽívaťnaskrĺnovaniepsomadravýmvtákomčastitielzúynuýchausmĺtených

kŕmne účely

diviakov



Všetci uävatelia ooľovnÝcb ľevírov sú oovinní dodŕiavat'a realizovať všetkv oodrobné
opatrenia nariadené príslušnÝmi RVPS na zabezoečenie kontrolv a zabránenie šĺrenia
AMo v pooulácii divlačei zveľi v pol'ovnom revíľi.

4. Chovatel'om ošípanÝch ( komerčné faľmv a drobnochodnekomerčné chow )

NARIAĎUJEM

a) bezodkladne hlásiť všetky uhynuté oŠípane poveranému úradnému veterinámemu lekárovi

a v rešfikčných pĺĺsmach poďa časti L II a [lI prílohy t vykonávacieho nariaderria Komisie

Ĺ EU) 202lló05 a v nárazníkovej zÓne zabezpečiť odbeľ vzoriek od uhynuých ošipaných

na laboratóme vyšebenie a zabezpďiť odvoz kadĺ{verov do spracovateľského podniku,

b) bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s pľíznakmi AMo poveľenému úradneĺnu

veteľinárneľnu lelcírovi a príslušnej RvPs,
c) ošípané držať v uzaworených priestoroch'

d) nepouŽivať vedl'ajšie živočíšne produkty z diviďej zveri na kŕmne účely pre ošĺpané,

e) zäkaz slmnovania kuchynshých odpadov,

Í) zii<az skrmovania zelenébo krmiva v oblastiacb s potvrdeným výskytom AMo u diviačej

zveri,
g) premiesňovať ošipané len so súhlasom RVPS (potwderrie dokladov na premiestňovanie

ošípaných)'

h) vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy (dôkladné oplotenie faľmy
neprekonatel'né pre ďviačiu Aler), prĺpadne ich kontaktu s krmivom a stelivom'

i) vykonať opatnenia proti kontaktu ošípaných s uloven1ými a túynutými diviakmi, ich

časťami alebo vyrobkami 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, pľezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy,

dezinfekčné rohože pľi vsmpe do ustajňovacích priestoľov( komerčné chovy)'
k) skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
l) skladovať podstielkovú s|amu mimo dosahu diviakov min. 90 dni pred jej použitím,

m) viesť zoznam chovatelbv, ktorfin boli pľedané ošípané,

n) mať v)Pracovaný a prĺslušnou RVPS schválený ,,P|án ochĺany chow pľed zavlečanim

AMo* (komerčné chovy),
o) vykonávať pľavidelnú deziďekciu dezinsekciu a deratizáciu cho'nrých pľiestorov,

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

ustajňovacích priestorov, prezliekanie, deziďekcia pouŽívaných nĺĺstrojov} zäkaz vsfuPu

cudzicb osôb do priestorov chow ošípaných ( nekomeĺčné chovy),

q) nakupovať oŠípané výhradne od registrovaných chovateľov amať otom doklad
(nekomerčné chovy),



r) dodržiavanie povinnosti identifikácie a regishácie chovov ošípaných od l kusa chovanej
ošípanej.

5. SrĹkľomným veterinárnvm lekáľom

NARIAĎUJEM

a) plniť opatrenia nariadené príslušným orgĺĺnom veterinárnej spnĺvy na likvidáciu chorôb
zvierat,

b) bezodkladne hlásiť prislušnemu orgánu veterinárnej spnĺvy kaŽdé podozrenie na výsky
africkeho moru ošĺpaných

c) byť súčinnĺ a upozorňovať chovatelbv na povinnosti identiťĺkácie a registnície chovov
ošĺpaných,

d) nryšovať povedomie chovateľov o biologických opareniach na ochranu chovov.

odôvodnenie:

Africký mor ošípaných (AMo) je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošĺpaných,
európskych diviakov, amerických diviakov a afrických ďvo äjúcich sviňoviýcb (prasa
bradavičnaté, diviak štetinaý, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Prejavuje sa rýchtym
priebehorn' s vysokýuri horučkami, celkovou apatiou, slabosťou' inapetenciou' hnačkami,
pneumóniou a krvácaniami rôznej veltosti a waÍu v podkoŽí, na slizĺriciach, serózach a v
tkanivách rôznych orgiĺnov. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a moĺtalitou (85 až l00%).

AMo je veľkou hrozbou pre chov domĺĺcich ošípaných a rĺýkon poľovnĺctva nielen u diviačej
zveri. V pnpade ťskytu AMo sa v ohnisku nákazy usmľcujú všetky domáce ošípané a
zastawje resp. obmedzuje sa obchodovanie so ävými ošípanými, spermou, vajíčkami,
embryami, bľavčovým mäsom a výľobkami z bravčového mäsa.

Všetky tieto opatrmia sa prijĺmajú na zrĺklade euľópskej legislativy vo všetlcých členských
štátoch EU ĺovnakým spôsobom- Pľi potvrdení choroby u diviačej zveri sa zastavuje resp.
reguluje poľovania nielen na diviakov, ale aj ostatnú voľne Žijúcu ľer, obmedzuje sa pohyb v
lese a zastawje sa obchodovanie z mäsom od ďviakov vnĺtane pľoduktov.

Zdľavotne a ekonomické riziká afrického moru ošípaných a ďviakov

Zdľojom ĺáúĺary sú infikované domáce a ďvo žijúce sviňovité. Najčastejší spôsob šírenia
nákazy je priamy kontakt s iďrkovaným biologickým materiálom (knľ, sekéty, mäso, mäsové
výrobky, kontaminované chovateľské prosEedíe, krmivo, dopravné prostriedkn ľudia' atď.).
Šírenie iďekcie aerosólom je málo pravdepodobné. Vírus AMo je schopný cirtulácie v krvi
nakazeného zvieraťa (viľémia) až 60 dní. Inkubačná doba sa zrryčajne pohybuje v rozpätí 3
(akúEra forma) až l5 dní. V prípade, že je infekčná dávka vysoká, inkubačná doba môže byť aj
kratšia ako 3 dni.



Vysoká odolnosť vírusu v prostredĺ a tepelne neopracovaných mŕisor.ých výľobkoch - v krvi
ošĺpaných pri 4'C si zachová infekčnosť aŽ 18 mesiacov, vo výkaloch pri 20 "C ll dní, v
surovom bravčovom mäse 15 týždňov, v iberijskej a seranskej šunke až l4o dnĺ a v parmskej
šunke aŽ 399 dní. Avšak Žiadny infekčný virus nebol nájdený vo varených alebó
konzervovaných šunkĺch spracovaných pri minimálne 70.C.

Schopnosť vírusu peruistovať v prostredí napľiek dopadu na populácie diviakov v niektorych
oblastiach s mortalitou 90gÁazdanlivého vymizľrutia vínrsu, pôvodca AMo sa napriek prijatým
rôznym pľísnyrn stratégiám eradikácie po roku v oblastiach objavil mow.

Špecifiká diagnostiky AMo u uloverrých diviakov - percento pozitívnych ulovených ďviakov
v infikovaných oblastiacb v roku 2014 korclovalo od O)o/o v Pol'sku ú po l%o poátivnych
ulovených ďviakov z celkového počtu ulovených diviakov v Lotyšsku (zdroj pŕsn 2ol5).
Naopak percento pozitĺvnych uhynut'ých diviakov sa pobybuje rádovo v desiatkacb percent -
napr. takmet 80 Yo pozitivnych-uhynuých z celkového počtu nájdeĺrých ubpuľých diviakov
bolo v infikovanej oblasti v Českej republike. Z tohto dôvodu sa všetka naša pozornosť
susreďuje poprí zastrelených diviakov hlavne na monitoring uhynutých diviakov. To iste platí
pre monitoring domácich ošipaných _ po vniknutí vírusu AMo do ,,panenského,. chovu
predpokladáme ahimy l00% uhyn infikovaných ošípaných s takurer nulovou prežívateľnosťou
infikovaných zvierat a následnĺi l00% depopulácia zvierat v chove.

Vakcína proti AMo v súčasnosti vo svete nie je k dispozícii a preto ochrana arierat spočĺva
nepr. v dodrŽiavaní chovateľských podmienok- biologickĺí ochraĺra chovov, regulácii
polbvani4 kontľole obcbodovania so ävými zvieratani a ich proďukmi.Europska unia
prcdpokladĺĺ' Že úspech v boji proti tejto chorobe závisí predovšetkým od veľkosti populácie
diviakov. V tejto súvislosti by sa mati prijať striktné opatrenia na obmedzenie populácie
diviakov v pľíslušných oblastiach na počet primeľaĺrý pre danú oblasť. Trcba podporovať
prograrny spolupráce medzi poľnohospodárskym odvetvím a sektorom ochrany ävotného
prostredia prispôsobené konkrétnej situácii členských štátov (riadenie low diviačej anen,zikaz
ďalšieho kíĺľrenia s výnimkou návnad za účelom low, poľnohospodárske postupý).

Na ziklade vyššie uvedeného hlavný veterinárny lekriľ Slovenskej rcpubliky naĺiaďuje tieto
mimoriadne núdzové opatrenia na áklade rozšíľenia afrického moru ošípaných v populácii
diviačej nlen adomĺĺcich ošípaných na území Slovenskej republiky vzhľadom na to, že
uvedená choroba môže prcdstavovať váäre nebezpečenstvo pÍe zdravie zvĺerat.
Na naľiaďovanie mimoriadnych núdzových opatrení sa poď'a $ 52 ods. l písm. h) a n) ákona
č- 3912007 z. z. o veterinĺĺrnej staľostliýosti v znenĺ neskorších predpisov nevďabujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.

S pozdravom



Prĺloha l

Minimĺílne nožjaďĺvlĺv biologickci beEnečnosti - nekomeľčné faľmy

a) Zákaz skmovania potravinových odpadov a odstľaňovanie vedľajších Živočíšnych
pľoduktov v súlade s Naĺiadením (EK) č. I069n009.

b) Vylúčiť kontakt medzi ošipanými chovanými v nekomeľčných chovocľq ošípanými z
iných chovov a divialgni. ošípané by sa mali chovať takým spôsobom, aby nenastal
priamy ani nepľiamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo s ošípanými z prie-
stoľu mimo chovov ani s diviačou zverou.

c) Vylúčiť kontakt so Žiadnou čaďou jatočného tela diviakov (vľátane ulovených alebo
uhynutých divíakov/mäsďvedl'aj ších živočĺšnych produktov),

d) Vlastník (alebo osoba zodpovedná za ošípané) by mala pľi vsfupe a výstupe z maštale
pľijať pľimeľané bio_hygienické opatrenia ako napr. pľezliecť si Šaty a prezuť topan-
ky/čiŽmy. Dezinfekcia by sa mala vykonat'pri vstupe do chovu a do stajne/maštale.

e) Žíadny kontakt s ošipanými v priebehu 48 hodĺn po loveckej činnosti/aktivitách,

f) Žiadne neoprávnené osoby nesmú vstúpit'do chovu ošípaných (stajne); to isté platí
pre preľpaw; o osobách a vozidlách vstupujúcich do pľiestoru, v ktorom sa ošípané
chovajú sa vedú ,*Znarrly.

g) Domáce zabíjačky sú je povolené len pod veteľinárnym dohl'adom.

h) Nie je povolené dtžat' v chove žiadne prasnicďaĺebo kance používané na repľodukciu

l) Zétkaz kľmenia ošípaných čerstvou Eĺĺvou alebo zmovinami ( pochádzajúcc z oblasti
s výskytom AMo), pokial'nie je ošetrené na inaktiváciu vĺrusu AMo alebo uskladne-
né (mimo dosahu diviakov) najmenej 30 dní pľed kľmením.

j) Zákaz pouŽívania slamy ( pochadzajúca s oblasti s výskytonr AMo) na podstielku
ošípaných' pokiď nie je ošetrcná na inaktiváciu víľusu AMo alebo uskladnená (mimo
dosahu diviakov) najmenej 90 dní pred použitím'

k) Budovy chovov by mali:
. byť postavené tak, aby žiadne diviaky ani iné zvieratá. (napľ. hlodavce' psy

,mačky ) nemohli vshrpiť do stajnelmďtale
r UmoŽňovať aby zaľiadenia na dezinfekciu (alebo prezliekárne) obuvi a obleče-

nia boli pľi vchode do stajnďmaštale

l) Neodkladne iďormovat' pľĺslušnú RVPS alebo privátneho veterináľneho lekáľa
o každej änene správaní zvierat ( napr. znižený pľíjem krmiva) alebo poruchách
zdravotneho stavu ( napr. zmelry faľby na koŽi, hnačk4 zvracanie, celková slabosť).

odboľ zdravia a ochrany zvieľat ŠyPs sR tel. 02 - 602 57 2i0, e-mail: marttn.chu4v(4svps.sk
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FARMARSKE DESATORO
PRl CHoVE DoMAC|CH oŠÍpnruÝcH
1 . Zaregistruite si svoiu ŕarmu (aj keď máte len 1 kus
ošípanej), všetky chovy ošípaných musia byť registro-
vané v CEHZ (pokuta za nelegálny chov do 3 500 EUR
a môže hroziť likvidácia zvierat).

2 . odporúčame zaobstarať si ošípané z registľova_
ných chovov, ak si kúpite neregistrované odstavča,
riskujete chorobu.

3 . odporúčame si chovný priestor zabezpečiť tak,
aby neprišlo ku kontaktu chovaných zvierat s inými
zvieratami, najmä diviakmi.

4. Rešpektujte zákaz chovu ošípaných pod holým
nebom - bez uzaWárateľných maštaľných priestorov.

5 . Umiestnite dezinfekčné brody/rohože/s dezin_
fekčným prostriedkom pred vchodom na ŕarmu / do
chovného zariadenia a neprenášajte akýkoľvek inven-
tár (napr. náradie) bez dôkladnej dezinfekcie.

6. Do objektu, kde sa chovajú ošípané, nevpúš{ajte
cudzie osoby, iné hospodárske a spoločenské zvieratá
(napr' sliepky, psi, mačky} a pravidelne vykonávajte
deratizáciu a dezinsekciu chovných priestorov.

7 . Pred vstupom do chovného priestoru, sa vždy
prezlečte do oblečenia a obuvi určených len na tento

účel, dezinfikujte si ruky, pri odchode z chovného
priestoru sa znovu prezlečte.

8 - Rešpektujte úplný zákaz skrmovania kuchynských
odpadov a výrobkov z mäsa.

Tokiež dodržujte:
- Zókoz kŕmenio ošípaných čerstvou tróvou alebo čer-
swým obilím. Kŕmenie je možné iba ak bolo ošetrené
za účelom inakivócie vírusu ofrického moru ošipaných
olebo skladovoné (mimo dosohu diviačej zveri) nojmenej
30 dní pred kŕmením.
.Zókoz použĺvania slomy na podstíetku ošípaných. Pod-
stielonie je možné ibo ok je slomo ošetrenó za účelom
inokivócie virusu afrického moru ošíponých olebo sklo-
dovanó (mimo dosahu diviočej zveri) nojmenej 9o dní
pred jej použitím.

9. Ak napriek zákazu skrmujete kuchynské odpa_
dy, alebo čerswý šrot člvoľne nazbieranú pŕhľavu
dvojdomú alebo iné čerstvé kŕmenie, ie nutnosť ho
pred kŕmením pľevariť. Vírus sa odstránivarením pri
teplote minimálne 60 "C minimálne 20 minút.

10 . Vykonávajte pravidelné klinické prehliadky
zvierat v chove a pri podozrení z ochorenia (horúčka,
apatia, podkožné krvácaniny ...), neodkladne privolajte
veterinárneho lekára a oznámte to príslušnej RVPS.

BUĎTE UVEDoMELí, znulíĺue'lTE sA o AKTuÁtNE VYDANÉ oPATRENlA NA sTRÁNKE WWW.sVPs.sK,
DoDRŽIAVAJTE lcH A DAJTE o N|cH VED|EŤ AJ ĎAtšíM cHovATEĽoM Vo VAŠoM oKotí.
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AIVIO, nezabudnite pred
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CES UJUCI

Neoĺenašaite virus'AItÍo
pľeilravovaíim.ošípaných alebo
ptenJsnlm vyrobLov z
bľavčového mäsa.
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živočišne pľodukty, najmä ošipanó alebo vjrobky z
bravčového misa.
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