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  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov (ďalej len RVPS Trebišov) 
príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR  č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti   v   znení neskorších      predpisov a v zmysle ustanovení §§ 5, 7, 9, 
10 a 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie 
afrického moru ošípaných 
 

r u š í 
                                                                                                                  

platnosť opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných (ďalej len AMO) č. j. 126-128/2020-500, 
163-164/2020-500, 170/2020-500, 172/2020-500, 175/2020-500, 177-179/2020-500,               
201-204/2020-500, 185-188/2020-510, 237-238/2020-500 nariadených RVPS Trebišov pre: 

- vlastníkov chovov ošípaných s potvrdeným výskytom afrického moru ošípaných,  

- vlastníkov ošípaných v kontaktných chovoch, 

- vlastníkov chovov ošípaných v ochrannom pásme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných, 

- obce a mestá v ochrannom pásme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných. 
 
Odôvodnenie: 
          

Vlastníci chovov ošípaných s potvrdeným výskytom afrického moru ošípaných a vlastníci 
ošípaných v kontaktných chovoch splnili všetky nariadené opatrenia na tlmenie afrického moru 
ošípaných. V súlade s § 12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach 
na tlmenie afrického moru ošípaných bolo vykonané predbežné čistenie a dezinfekcia a záverečná 
dezinfekcia v infikovaných chovoch AMO. V súlade s § 10 ods. 5 a § 11 ods. 4 Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných boli 
vykonané klinické a laboratórne vyšetrenia ošípaných v chovoch v ochrannom pásme a pásme 
dohľadu v súlade s diagnostickou príručkou diagnostiky AMO č. 1/2004/277 na zistenie možnej 
prítomnosti vírusu AMO s negatívnym výsledkom. RVPS Trebišov preto ruší platnosť 
nariadených  opatrení  na tlmenie afrického moru ošípaných. 

 
Obnovu chovu ošípaných v infikovaných chovoch možno vykonať po oznámení RVPS 

Trebišov v súlade s § 13 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach 
na tlmenie afrického moru ošípaných. 

 
Premiestňovanie ošípaných z chovov a do chovov možno vykonávať len so súhlasom 

RVPS Trebišov v súlade s Rozhodnutím komisie č. 709/2014 EÚ o patreniach na kontrolu 
zdravia zvierat v súvislosti s AMO v určitých členských štátoch EÚ zo dňa 9.10.2014. Bez 
sprievodných dokladov vydaných RVPS Trebišov nesmie byť žiadna zásielka ošípaných 
premiestňovaná, ani do drobnochovov. 



 Vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu AMO u diviakov sú chovatelia ošípaných 
povinní dodržiavať zásady biologickej bezpečnosti na ochranu chovov ošípaných pred 
zavlečením nákaz. 
 

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

 
 

 
 
 
  
 
 
                                                                                               MVDr. Lukáš Fraštia 
                                                                                              regionálny veterinárny lekár 
 
 
 
 
Doručuje sa:  
– Obce a mestá:  všetky mestá a obce v okrese Trebišov 
 
– Chovatelia ošípaných v okrese Trebišov 

 
Na vedomie:  
ŠVPS SR Bratislava 
SVL v okrese Trebišov 
Okresný úrad v Trebišove, Odbor krízového riadenia 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trebišov 
Plemenárska inšpekcia SR, Hlohovecká 5, 951 41  Lužianky 
PSSR, š.p., Starohájska 29, 852 27  Bratislava 
RVPS Michalovce 
RVPS Vranov n./T. 
RVPS Košice-okolie 
VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76  Žilina 
OkO SPZ Trebišov 
 
                                                                                          


