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Situácia na Slovensku– 10.5.2019 
 
 

•Bez diagnostickej konfirmácie vírusu AMO  u  diviakov a 
domácich ošípaných  

 
•Doposiaľ na SK nebol AMO diagnostikovaný  

 
 

 
 

 
 

   
   
 
 

 



ASF- epizootologická situácia 
v okolitých krajinách   

 

 

 

 

 

Komplikovaná vo vzťahu k nákazovej 
situácii v okolitých krajinách 

•výskyty na Ukrajine, Poľsku , 
Maďarsku  
•eradikovanie nákazy v Českej 
republike – krajina bez výskytu 
12.3.2019 

    
 

 



AMO - epidemiologická situácia – status 2019 – do 9.5.2019 
 (ADNS- červ.- diviaky  modré –domáce ošípané)  







Výskyt AMO v Európe – ADNS – stav ku 7.5.2019  



Výskyt AMO- pásma – podľa výskytu  



AMO nárazníková zóna  na Slovensku (update Máj 2018 ) 

Zatiaľ bez zmien v roku 2019 



Situácia na južnej hranici – máj 2019 



Situácia – južná hranica – okr. Trebišov  



Detail HU – blízko SK!!!!!  (Trebišov)  



















Opatrenia  ŠVPS /RVPS ako reakcia na výskyt 
AMO pozit. diviakov v blízkosti hraníc  



AMO u diviaka v blízkosti SK- Rimavská Sobota 
Disease African swine fever in wild boar 

Serial number of outbreak (year/number) 2019/44 

Type of outbreak (primary '1' or secondary '2') 1 

Region affected 00005 Borsod-Abaúj-Zemplén 

Traces LVU code 00500 - Miskolc 

Latitude 48.25 

Longitude 20.14 



Riziko pre SK- južná hranica – HU- RS   



 



Návrh opatrení pre vybrané poľovné revíri – I.  
• Regionálna veterinárna a potravinová správa ............................................ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Č.j: ......                                                             V ....... dňa .............................. 

 

 

O P A T R E N I A 

• Regionálna veterinárna a potravinová správa XXXXXXXX (ďalej len RVPS ), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 
ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení  

• užívateľovi poľovného revíru .............................. (názov poľovného revíru podľa rozhodnutia okresného úradu o uznaní 
poľovného revíru): .............................................................................. 
.......................................................................................................................................................  (identifikačné údaje 
užívateľa poľovného revíru: 1. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo 2. názov, adresa/sídlo, IČO 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, poprípade  aj  doručovacia adresa, ak je odlišná od 
bydliska/adresy/sídla a je RVPS známa) 

• na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len AMO),  v populácii diviačej zveri  

A. Vymedzenie poľovných revírov odbornou skupinou: 

Poľovné revíry (vymenovať):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( RVPS Trebišov ) doplniť  dohodnuté PR pri hranici s HU  

•   

 



Návrh opatrení pre vybrané poľovné revíri – II.  

B.    Vo vymenovaných poľovných revíroch podľa bodu A sa nariaďuje:  

• Zintenzívnenie na maximálnu možnú mieru lovu  diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie s cieľom rapídneho zníženia 
denzity  diviačej zveri v poľovnom revíri.  

• Usmrtenie všetkých diviakov vo zvernici na chov diviačej zveri alebo zvernici na výcvik a skúšky poľovných psov, pokiaľ 
sa zvernica v poľovnom revíri vyskytuje  

• Vykonávanie lovu diviačej zveri a to buď  cieleným menším pohonom zameranom na intenzívny lov z s maximálnym 
počtom 20 strelcov alebo  individuálnym spôsobom postriežkou a posliedkou s uprednostnením  lovu s  postriežkou na 
vnadiskách.  

• Zakazuje sa vykonávať výcvik a skúšky poľovných psov vo zvernici ( pokiaľ sa v PR vyskytuje) na výcvik a skúšky 
poľovných psov. 

• Pes použitý pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni okrem dohľadávania a prinášania ulovených 
kačíc a husí. 

• Aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri. O návštevách poľovného revíru za týmto účelom viesť evidenciu 
v knihe návštev poľovného revíru.  

• Bezodkladné informovanie príslušnej RVPS o nájdenej uhynutej diviačej zveri a živej zveri podozrivej z ochorenia na AMO. 

• Sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov z ulovenej zveri. Telá alebo časti  z uhynutých diviakov, 
vedľajšie živočíšne produkty z ulovených diviakov musia byť neškodne odstránené podľa rozhodnutia RVPS XXXXXX a 
sústredené na určenom mieste za účelom neškodného odstránenia vo veterinárnom asanačnom spracovateľskom podniku 
(v kafilérii). Miesto nálezu uhynutého diviaka a použité nástroje, dopravné prostriedky musia byť bezprostredne po 
ukončení činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu AMO   

 



Návrh opatrení pre vybrané poľovné revíri – III.  

• Uhynuté diviaky a vedľajšie živočíšne produkty nesmú prísť do styku s ošípanými v chovoch. Osoby 
zúčastňujúce sa lovu a manipulácii s ulovenými alebo uhynutými diviakmi nesmú prísť do kontaktu 
s ošípanými v chove minimálne 48 hodín od manipulácie. Použitý odev pri manipulácii s diviakmi musí byť 
ihneď po skončení manipulácie vypratý, obuv a nástroje vyčistené a vydezinfikované. 

• Dodržiavať pri manipulácii s ulovenými diviakmi opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO. 

• Zakazuje sa približovanie a preprava uhynutých diviakov na miesto sústreďovania tiel bez zabalenia tela do 
nepriepustného obalu. 

• Určiť miesto uskladnenia a vyvrhovania ulovených diviakov nahlásenom RVPS až do doby obdŕžania 
negatívneho laboratórneho výsledku na AMO. Za miesto sústreďovania tiel  ulovených diviakov sa určuje 
XXXXX. Vývrhy musia byť odstránené vo veterinárnom asanačnom podniku  

• Prepravovať ulovené diviaky v celku ulovené alebo zabalené v nepriepustných obaloch na určené miesto 
bezpečného  vyvrhnutia a uloženia do získania výsledku vyšetrenia na AMO. 

• Prepravný prostriedok a miesto ulovenia musí byť po skončení manipulácie vydezinfikovaný prípravkom 
účinným proti vírusu AMO. 

 



Návrh opatrení pre vybrané poľovné revíri – IV.  

• Vyšetrovanie všetkej ulovenej zveri a nájdenej uhynutej diviačej zveri. Za uhynutú zver sa pokladá aj všetka 
zver usmrtená inak ako lovom (napr. usmrtená dopravným prostriedkom, veľkou šelmou a pod.) Vzorku od 
uhynutej diviačej zveri je nevyhnutné doručiť na RVPS  Trebišov do 24 hodín od nálezu kadáveru, alebo 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň. 

• V prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie, ohlásiť ihneď túto 
skutočnosť RVPS Trebišov na telefónne číslo XXXXXXXX. 

• Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby 
vyškolené regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na odber vzoriek na AMO.  

• Viesť užívateľom poľovného revíru o každom ulovenom, uhynutom diviakovi a rozdelení diviny dôslednú 
evidenciu.  

• Obmedzené vykladanie krmiva je možné výhradne iba za účelom cieleného lovu diviakov Na vnadisku 
v jednom dni môže byť prítomné najviac 5 kg jadrového krmiva a to len za účelom lovu. Poľovný hospodár 
vedie evidenciu vnadísk ( počet a umiestnenie) na mape poľovného revíru. 

• Zákaz premiestňovania živých diviakov mimo poľovný revír . 

• Zákaz premiestňovania tepelne neopracovaného diviačieho mäsa, tepelne neopracovaných výrobkov 
z diviačieho mäsa a trofejí z diviakov mimo poľovný revír . 

• Predkladať mesačne príslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému hlásenia o love 
a úhyne diviačej zveri podľa ich usmernenia. 

 



Finančné motivácie – predmet zmeny  

• Finančné úhrady za dodanie vzoriek  v roku  2019  pre dané poľovné 
revíry sú nasledovné : 

•  40 EUR   za vzorky z každého nájdeného uhynutého diviaka 

•  10 EUR   za vzorky z každého uloveného diviaka 

•  30 EUR   za ulovenú diviačicu a lanštiačku po predložení ich 
pohlavných orgánov 

 



Miesto uskladnenia a vyvrhovania ulovených diviakov 
nahlásenom RVPS 

• Prístupová cesta (kafilérka) 

• Zberná  nádoba na vývrhy - kontajner 

• Dezinfekčné  prípravky  

• Skladovanie ulovenej  zveri  do  výsledku – chladiace zariadenia (elektrika), 

• Jama  na vývrhy  inej zveri 

• Umiestnenie miesta mimo  chovov ošípaných  

 

 



Vzorkovanie mimo zóny: 
1. diviaky, ktoré vykazujú príznaky alebo 

postmortálne nálezy poukazujúce na AMO, 
2.  nájdené uhynuté diviaky (zrazené autom, vlakom 

a pod.)  

Vzorkovanie v zóne: 
1. všetkých ulovených diviakov podľa nariadenia 

RVPS 
2. diviaky ktoré vykazujú príznaky alebo 

postmortálne nálezy poukazujúce na AMO,  
3. nájdené uhynuté diviaky (zrazené autom, vlakom 

a pod.)  

Vzorkovanie v postihnutej časti pri MR: 
1. všetkých ulovených diviakov podľa nariadenia 

RVPS + intenzívny lov 
2. diviaky ktoré vykazujú príznaky alebo 

postmortálne nálezy poukazujúce na AMO,  
3. nájdené uhynuté diviaky (zrazené autom, vlakom 

a pod.)  
4. Vývrhy do  nádoby 



Spolupráca s OÚ – odbor pozemkový a  lesný 
• Spoločné  kontroly – organizačne  zabezpečujú pracovníci  OÚ – 

OPL,  prednostne odkontrolovať revíry v „ohrozenej  zóne“ 

• Kontroly  odlovených  a  uhynutých  diviakov – kontrola s počtom  
nahlásených na OÚ – OPL 

• Zriadenie  nových  užívateľov  revírov  

   – bezodkladné informovanie RVPS a ďalej  informovať 

      ŠVPS SR 



Užívatelia  poľovníckych revírov v susedstve s infikovanou 
zónou v Maďarsku – pre RVPS Trebišov  

• Vzor opatrení – zašle ŠVPS SR pre vybrané PR v blízkosti hranice HU/SK ( 
Trebišov)  

• Stanovenie oblasti - brať do úvahy tiež distribúciu existujúcej populácie 
diviačej zveri, hustotu a existenciu prírodných a umelých 
epidemiologických bariér, 

• Intenzívny  lov a ďalšie  opatrenia  zamedzujúce šírenie  nákazy 

• Odporučiť dezinfekčné  prípravky (napr. Chloramín T, Virkon S a ďalšie)- je 
zoznam na webe www. svps.sk- rubrika africký mor ošípaných  

• Určiť miesto uskladnenia a vyvrhovania ulovených diviakov nahlásenom 
na RVPS až do doby obdŕžania negatívneho laboratórneho výsledku na 
AMO. Vývrhy musia byť odstránené v asanačnom podniku. 

 



Managenement RVPS : 
• Zmluva s kafilériou –  už je taká zmluva s RVPS RS    

• Objednávanie kafilérky na odvoz vývrhov, lebo  VAS  nemá  

priamo  zmluvu  s  vlastníkom  poľovného revíru  

• Zabezpečenie zaslania zberného listu   

    z  odvozu ŠRM – vývrhov diviakov  

    od vlastníka  poľovného revíru  

    na RVPS (preplácanie) 



Zvozné linky ŠVÚ- dostatočnosť, promptnosť  



Uhynutý diviak  
(GPS súradnice) 

POSTUP V PRÍPADE  POZITIVITY NA ÚZEMÍ SR  

Poľovnícka plomba 
Vak  patologický 
transportný (RVPS) 

Kontajner – plastový  
s objemom 1100l (RVPS) 
- symbolický prenájom 

Kafiléria 

Doručiť na RVPS xxx na preplatenie 
Dôležité: 
1. Uviesť PZ (pôvod)               
2. Uviesť číslo plomby !!!  
3. Pitva a odber vzoriek sa 
predpokladá   vykonať  v 
kafilérii 
4. Uviesť: AMO 

Nezabudnúť  
na  
DEZINFEKCIU 



 

 

Otázky/diskusia/závery  


