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Vec: Odbeľ vzoľiek na laboratóľne vyšetľenie afľickéhomoľu ošípaných u uhynutych
diviakov (ďalej len AMo) v pásmach II a III- úprava usmeľnenia.
Y éňene pani ľiaditeľky, ľiaditelia,

Štátna veterinárna a potľavinová správa Slovenskej ľepubliky (ďalej len
,,ŠVPSSR,.;
vsúlade S $ 6 ods. 2 písm. a) zákona č.3gl2OO7 Z . z. oveterinárnej siarostlivosti v znení
neskoľšíchpredpisov, vydáva toto usmernenie k odbeľu vzoriek z uirynutej diviačej
zveľi
v pásmach II a III podľa Rozhodnutia č.20141709 EU (ďalej len čast' II, ilĺ.

V zmysle Pracovného dokumentu Európskej Komisie SANTE/7l I3l2Ol5-Rev 12
princíp odberu vzoriek zdiviačej zveň v celej kiajine by mal bý založený
na posilnenom
pasívnom monitoľingu: všetk}' nájdené uhynuté diviak}ĺ a óhoré diviaky musia
byt'tóstované na
AMo metódou PCR. Ak sa v časit'II a III našla skupina mŕtvych diviakov súčäsnena jednom
mieste, môže by' odber vzoriek na PCR vyšetrenio'združený- na reprezentatívnu
t..;to
skupiny.( čast' 3.1.7 dokumentu bod a)).

'ro.ku

Na základe tohto dokumentu ŠvpsSR ŠVPSSR upľavuje a mení
bod B) listu ŠVPSsR 2458/20 21-220 (s), 185/20 21-220 (Z) zo dňa12.|.202l
,,Úhrada
za dodanie vzoriek na laboľatórne vyšetľenieafľického (ďalej len AMo) a klasického moru
ošípaných (ďalej len KMo) u diviakov - usmernenig
4a ľok 202I* nasledovne
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Bod B) znie:

B) V infikovanej oblasti AMo (platí pre časti II. ilI VRK 2014/709

e)

ktoľésú uvedené v

@ľozhoánutiaKomisieč,2OI4l109EUoopatreniachnakontľolu
zľušení
idraviazvieľatv súvislosti s africkým moÍom ošípanýchv uľčitýchčlenských štátoch a o
vykonávacieho ľozhodnutia2}I4ll78 EU v zneni aktuálnej úpľavy:
- vobdobí od Tl.aprila do 3],decembľa 202] kaŽdému nálezcovi vo výške 30 EUR za
nahlásenie nájdeného uhynutého diviaka alebo skupiny uhynutých diviakov na jednom
mieste. Akná|ezcanieje členPZaleosoba' ktoľáuhynuttzvernájde, jepovinná upovedomiť
o tom uživateľaPR alebo políciu, ktorí budú kontaktovať pľíslušnýoÚ odbor pozemkový
a lesný a príslušnúRVPS.
- vobdobĺ od Tl'apľíla do 3].decembra 202] užívateľoviPR vo výške 30 EUR zaoďber
vzorky z uhynutého diviaka. Ak sa našla skupina viac ako troch uhynutých diviakov súčasne
jednom mieste, odobeľú sa vzorky len od tľoch diviakov (najlepšie tak, aby boli zastúpené
všetky vekové kategóľie, diviača, lanštiak, dospelý diviak), pričom úhĺadasa vypláca za
každý odbeľ (maximálne 3x30 Euľ).

na

-

vobdobí od }L.apríla do 3l. decembľa 202] užívateľoviPR 30 EUR za pozitivny nález
AMo u diviaka. Výška úhľady sa nemení ani v pľípade ak je pľi skupinovom odbeľe
pozitívnych viac diviakov na AMo vyšetrenímPCR metódou (maximálne sa vypláca 30
EUR).
apľíla do 3 ].decembľa 202 ] uŽívateľovi PR vo výške 30 EUR za uloveného
diviaka (platí pľe PR kde lov nie je opatreniami zakázaný alebo sa jedná o usrnľtenie diviaka
s pľíznakmichoľoby)

v období od 1.

Do on-line databázy sa uvedie ná|ezĺe len pľi jednom diviakovi zo skupiny' odbeľ vzorky pri
vzoľkovaných diviakoch. GPS súľadnicesa uvedú pri všetkých rovnako, v prípade ak je čo i len
jeden vyšetľovaný diviak pozitívny na AMo vyšetrením PCR, všetky laboľatórne nevyšetľované
diviaky (nevzoľkované) sa pokladaj ú za pozitívne.
Zároveitsa mení v zmysle uvedeného aj bod opatľení vydaných RVPS nazabránenie šírenia
AMo v diviačej populácii v ktorom sa stanovuj e zabezpečiť odbeľ vzoriek na laboľatóľne
vyšetľovanie všetkých uhynutých.

odporúčameRVPS vykonať náhodné kontroly úhynov divialav na mieste
vyžadov ať foto dokument ác

iu uhynuých div ialrov.

,

resp' si

Spľístupnenie informácie na viditeľnom mieste, a zaslanim uživateľovi poľovného ľevíru
emailom sa stanovuje do 31.03.2021.

Toto usmernenie nadobúda platnost' od 1.4.202l.
S pozdravom
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pľof. MVDr. Jozef Bíľeš,DľSc.
ústľedný ľiaditeľ Švpssn

Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára Švps sn.
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