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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č. j.: 645/2021- 500  - 05                  Humenné,  dňa 10.12.2021  

 

O P A T R E N I A 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné  (ďalej len RVPS Humenné ) príslušná 

podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle  čl. 55 delegovaného nariadenia Komisie  

( EÚ ) 2020/687 v platnom znení pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo 

zoznamu  
 

r u š í 

                                                                                                                  

platnosť opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných (ďalej len AMO) č. j. 645/2021-500-1, 

645/2021-500-02, 645/2021-500-03 nariadených RVPS Humenné pre: 

 

- vlastníka chovu ošípaných s potvrdeným výskytom afrického moru ošípaných,  

- 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: 

          

Vlastník chovu ošípaných s potvrdeným výskytom afrického moru ošípaných splnil všetky 

nariadené opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných. V súlade s delegovaným nariadením 

Komisie ( EÚ ) č. 2020/687 zo dňa 17.12.2019 pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly 

určitých chorôb zo zoznamu v platnom  znení je možné opatrenia nariadené v ohnisku, 

v ochrannom pásme a v pásme dohľadu AMO vo všetkých komerčných chovoch a vo všetkých 

nekomerčných chovoch ošípaných  s viac ako jedným zvieraťom  v pásme dohľadu zrušiť ak 

uplynulo minimálne 30 dní od predbežného čistenia a dezinfekcie v ohnisku AMO,  boli 

vykonané klinické  vyšetrenia ošípaných v chovoch v ochrannom  pásme a v pásme dohľadu 

v súlade s diagnostickou príručkou diagnostiky AMO ( kap. IV ods. A bod 2 )  na zistenie možnej 

prítomnosti vírusu AMO s negatívnym výsledkom . Vo všetkých komerčných chovoch a vo 

všetkých nekomerčných chovoch s viac ako jedným zvieraťom v pásme dohľadu v definovanom 

meste a obciach boli vykonané kontroly biologickej bezpečnosti chovov (vrátane kontroly 

zdravotného stavu ošípaných) v súlade s príslušným MP 5/2017. Na základe vyššie uvedeného 

RVPS Humenné ruší platnosť nariadených  opatrení  na tlmenie afrického moru ošípaných. 

 

Obnovu chovu ošípaných v infikovanom chove možno vykonať po oznámení RVPS Humenné  

v súlade s čl. 57, 59, 60 delegovaného nariadenia Komisie ( EÚ ) 2020/687 v platnom znení 

pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu. 
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Premiestňovanie ošípaných z chovov a do chovov možno vykonávať len so súhlasom 

RVPS Humenné. Bez sprievodných dokladov vydaných RVPS Humenné nesmie byť žiadna 

zásielka ošípaných premiestňovaná, ani do drobnochovov. Po zrušení opatrení 

v ochranných pásmach a pásmach dohľadu zostávajú v platnosti opatrenia a podmienky 

premiestňovania platné pre infikovanú oblasť (PART III). 

 Vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu AMO u diviakov sú chovatelia ošípaných 

povinní dodržiavať zásady biologickej bezpečnosti na ochranu chovov ošípaných pred 

zavlečením nákaz. 

 
 

 

 

                                                                                                      MVDr. Helena Dziaková 

                                                                                                     regionálny veterinárny lekár 

 

 

 
Doručuje sa:  

 

– Obce a mesto :  

       Brekov / IČO 00322831/, Humenné / IČO 00323021/, Jasenov / IČO 00690074/,  

      Hudcovce / IČO 00323012/, Závadka / IČO 00323802/, Topoľovka / IČO 00323659/,  

      Myslina / IČO 00323268/, Lieskovec / IČO 00323209/, Ptičie / IČO 00323446/,  

      Chlmec / IČO 00323047/, Porúbka / IČO 00323420/, Brestov / IČO 00322849/,  

      Gruzovce / IČO 00690091/, Ohradzany / IČO 00323322/, Slovenská Volová/ IČO 00323535/,   

      Karná / IČO 00323128/, Lackovce / IČO 37791699/, Kochanovce / IČO 00323144/,  

      Hažín nad Cirochou / IČO 00690082/,  
 

 
– Chovatelia ošípaných v uvedených obciach  a meste-  príloha č.1 

 

 

Na vedomie:  

ŠVPS SR Bratislava – IČO  00156426 

MVDr. Miroslav Kakuta – IČO  17149126 

MVDr. Miroslav Baran- IČO 17149118 

MVDr. Ján Ferko- IČO 17149100 

MVDr. Dušan Švingál- IČO 17148618 

Okresný úrad v Humennom, Odbor krízového riadenia – IČO 00151866 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Humenné- IČO 00151866 

Plemenárska inšpekcia SR, Hlohovecká 5, 951 41  Lužianky- IČO 34012338 

PSSR, š. p., Starohájska 29, 852 27  Bratislava- IČO 36856096 

RVPS Michalovce- IČO 31295207 

RVPS Vranov n./T. – IČO 36165786 

VAS s. r. o., Mojšová Lúčka, 011 76  Žilina- IČO 31587666 

Opk SPZ Humenné- IČO 00418862 
                                                                                           

 
Tento dokument bol podpísaný elektronickým, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS Humenné 

 


