REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Kollárova 2, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/5523814, 5522679, 5521931, E-mail: zdraviezvierat.LM@svps.sk

Č.s.: 194/2022-500
Č.z.: 503/2022

V Liptovskom Mikuláši, dňa 24.3.2022

OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (ďalej len „RVPS L.
Mikuláš“ ) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „ zákon č. 39/2007 Z. z.“)
nariaďuje opatrenia
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“)
v populácii diviačej zveri v poľovných revíroch zaradených do vysokorizikovej oblasti AMO
(reštrikčné pásmo I, ďalej len Part I) ktoré boli vymedzené odbornou skupinou. Oblasti
zaradené do Part I sú uvedené v prílohe Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ
ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných
užívateľovi poľovného revíru Brankov: PS Ružomberok, Mostová 13, 034 01
Ružomberok, IČO: 42221013,
užívateľovi poľovného revíru Bystrô: PZ Bystrô, 034 93 Hubová, IČO: 31939970
v zastúpení štatutára: František Vrlík, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa,
užívateľovi poľovného revíru Čierny Vrch: PZ Čierny Vrch, 034 72 Liptovska Lúžna,
IČO: 31941168, v zastúpení štatutára: Ing. Peter Staš, Liptovská Lúžna 233, 34 72,
užívateľovi poľovného revíru Kamenná: Poľovnícka organizácia Združenie priateľov
prírody, Teheleň 460, 032 15 Partizánska Ľupča IČO: 50094696,
užívateľovi poľovného revíru Komjatná: PZ Komjatná, 034 96 Komjatná,
IČO: 31938272, v zastúpení štatutára: Bc. Marián Pochyba, Mlynská 223/1, 034 01
Hrboltová,
užívateľovi poľovného revíru Likava Choč: PZ Likava Choč, 034 95 Likavka,
IČO: 31938299, v zastúpení štatutára: Ing. Michal Slašťan, Likavka 167, 034 95,
užívateľovi poľovného revíru Lúčky: PS Lúčky, 034 82 Lúčky,
IČO: 37811266, v zastúpení štatutára: Mgr. Daniel Ševc, Lúčky 41, 034 82,
užívateľovi poľovného revíru Salatín: PZ Salatín, 034 01 Liptovská Štiavnica,
IČO: 31939988, v zastúpení štatutára: Jaroslav Mišura, Riadok 1962/5, 034 Ružomberok,
užívateľovi poľovného revíru Sokol: PZ Sokol, 034 73 Liptovská Osada,
IČO: 31941176, v zastúpení štatutára: Ing. Jozef Randús, Liptovská Osada 52, 034 73,
užívateľovi poľovného revíru Stankovany: PZ Stankovany, 034 92 Stankovany,
IČO: 31939961, v zastúpení štatutára: Mgr. Peter Lacko, Stankovany 321, 034 92,
užívateľovi poľovného revíru Čierny Kameň: PZ Suchá Zelenô, 034 74 Liptovské Revúce,
IČO: 31938370, v zastúpení štatutára: Štefan Kubek, Vyšná 732, 034 74 Liptovské
Revúce,

užívateľovi poľovného revíru Smrekovica: Mestské lesy spol. s r.o. Ružomberok, Jána
Jančeka 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 31603271,
užívateľovi poľovných revírov Fatra, Krížna, Rakytov, Prašivá: Lesy SR, š.p.,
Organizačná zložka OZ Tatry, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok, IČO:
36038351
Užívateľovi poľovného revíru sa nariaďuje:
a) celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie (táto podmienka
musí byť zohľadnená poľovným hospodárom pri vydávaní povolenia na lov )
vykonávaný prednostne individuálnym spôsobom postriežkou alebo posliedkou. Lov
na spoločnej poľovačke musí byť vykonávaný spôsobom ktorý minimalizuje riziko
migrácie diviačej zveri (menšie pohony, menší počet strelcov, použitie krátkonohých
plemien psov a ľahko ovládateľných psov v obmedzenom počte, nevytváranie
prílišného poľovníckeho tlaku často sa opakujúcimi poľovačkami v jednej lokalite) .
Lov diviačej zveri je vykonávaný za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity
diviačej zveri v poľovnom revíri. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na poľovné revíri,
v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje.
b) aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri alebo ich častí (ďalej len „diviakov“)
v poľovnom revíri. Za uhynutého diviaka sa pokladá aj diviak usmrtený inak ako lovom
(napr. usmrtený dopravným prostriedkom, inou zverou a pod.) Návšteva za účelom
vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa uvedie v knihe návštev poľovného revíru.
Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne 1 x za týždeň.
Poznámka: Za nájdené uhynuté diviaky a sanáciu uhynutej diviačej zveri v súlade s usmernením RVPS
prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia ŠVPS SR Úhrada za dodanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie afrického a klasického moru ošípaných (ďalej len
AMO, KMO) u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov.

c) sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) z ulovenej
zveri. Telá alebo časti z uhynutých diviakov, vedľajšie živočíšne produkty z ulovených
diviakov musia byť neškodne odstránené v spracovateľskom podniku na VŽP alebo
priamo na mieste zakopaním podľa usmernenia RVPS. Miesto nálezu uhynutého
diviaka a použité nástroje, dopravné prostriedky musia byť bezprostredne po ukončení
činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu
AMO.
d) bezodkladne informovať RVPS o nájdenej uhynutej diviačej zveri a živej zveri
podozrivej z ochorenia na AMO.
e) hlásiť každé umiestnenie VŽP na mieste jeho sústredenia na RVPS L. Mikuláš. VŽP
uskladňovať v zabezpečených kontajneroch (ak sú k dispozícii), priestoroch do doby
prepravy do spracovateľského zariadenia.
f) viesť o každom ulovenom a uhynutom diviakovi, o naložení s divinou dôslednú
evidenciu vrátane rozdelenia medzi členov poľovníckej organizácie.

g) poskytnúť pri vydávaní povolenia na lov diviačej zveri lovcovi informačné letáky
týkajúce sa nákazy AMO, kľúčovej úlohy poľovníkov a biologických zásad
manipulácie s diviakmi.
h) dodržiavať pri manipulácii s uhynutými a ulovenými diviakmi, s VŽP z ulovenej zveri,
opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO. Osoby zúčastňujúce sa lovu a manipulácie
s ulovenými alebo uhynutými diviakmi musia byť na túto činnosť vyškolené RVPS a
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.
i) vyhradiť aspoň jedno miesto na opracovanie a skladovanie tiel ulovených diviakov
do výsledku vyšetrenia a nahlásiť toto miesto príslušnej RVPS za účelom registrácie.
Miesto na opracovanie tiel musí byť chránené pred neoprávneným prístupom ľudí a
zvierat, vybavené vodou, možnosťou zachytávania telových tekutín, dostatočným
množstvom účinných dezinfekčných prostriedkov a zariadení (kontajnerov) na zber
VŽP. Tiež by malo byť vybavené chladiacim zariadením (ak to poveternostné
podmienky vyžadujú) na uskladnenie tiel diviakov do získania výsledku laboratórneho
vyšetrenia. V prípade, že sa v poľovnom revíri nenachádza miesto na opracovanie tiel,
alebo chladiace zariadenie na skladovanie tiel, potom sa môže použiť miesto na
opracovanie a skladovanie tiel v najbližšom poľovnom revíri zaradeného do identickej
oblasti vo vzťahu k AMO.
j)

vykonať opatrenia, že žiadny kus diviačej zveri neopustí chladiaci box pred získaním
negatívneho výsledku vyšetrenia na AMO. Laboratórne vyšetrenú diviačiu zver
s negatívnym výsledkom na AMO a ostatnú spoločne skladovanú zver je možné
uvádzať len na trh v SR.

k) neškodné odstránenie všetkých tiel ulovenej zveri uloženej spoločne v
chladiacom boxe, ak čo i len 1 kus diviačej zveri bude pozitívne testovaný na AMO.
Neškodné odstránenie sa vykoná v kafilerickom zariadení.
l) vykonať opatrenia aby uhynuté a ulovené diviaky, VŽP z ulovených diviakov neprišli
do styku s domácimi ošípanými.
m) opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej
a nájdenej uhynutej diviačej zveri. Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené
na prehliadku zveri po ulovení na mieste, alebo osoby vyškolené príslušnou RVPS na
odber vzoriek na AMO/KMO. Pri odbere, balení a zasielaní vzoriek na virologické a
sérologické vyšetrenie AMO sa postupuje podľa manuálu vydanom ŠVPS SR v
platnom znení.
Poznámka: Za vzorky doručené v súlade s usmernením RVPS prináleží užívateľovi poľovného revíru
finančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia ŠVPS SR - Úhrada za dodanie vzoriek na
laboratórne vyšetrenie afrického a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO) u diviakov a za
vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov.

n) odber vzoriek vykonať tak, že vzorka bude obsahovať minimálne jeden z orgánov
alebo jeho časť - mandle/ slezina/ oblička. Vzorka z ulovených diviakov obsahuje aj
krvnú zrazeninu. Postačuje, ak je vo vzorke časť sleziny a krvná zrazenina. Okrem
toho je možné odobrať dve vzorky z iných lymfatických tkanív, ako sú

retrofaryngeálne / príušné/ mandibulárne lebo mezenteriálne lymfatické uzliny
a vzorka ilea. V pokročilom štádiu rozkladu uhynutého tela diviaka je vhodné odobrať
na laboratórne vyšetrenie dlhú rúrovitú kosť resp. hrudnú kosť, kosti musia pochádzať
z diviakov uhynutých maximálne v predchádzajúcich šiestich mesiacoch a na kostiach
musia byť ešte prítomné zvyšky mäkkých tkanív.
o) doručiť vzorku z uhynutého diviaka na príslušnú RVPS do 24 hodín od nálezu
uhynutého tela / ulovenia alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni
pracovného voľna.
p) nahlásiť príslušnej RVPS, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na
vyšetrenie, hlásenie možno vykonať aj telefonicky.
q) priložiť ku každej vzorke nasledovné údaje: číslo plomby uloveného diviaka alebo iný
spôsob označenia uhynutého diviaka,, dátum nájdenia uhynutého diviaka resp.
ulovenia, správanie sa pred ulovením ak išlo o usmrtenie diviaka so zmeneným
správaním, súradnice GIS nájdeného uhynutého diviaka, vek, pohlavie, názov revíru,
názov katastra, meno nálezcu / strelca, meno osoby ktorá vzorku odobrala podľa
predtlače na žiadanke na vyšetrenie diviačej zveri.
r) predkladať mesačne, príslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému,
hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmernenia. Hlásenie môže byť
nahradené vedením evidencie v programe POLOVSTAT
s) opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových
stavov:
1. celoročný zákaz prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri
chovanej vo zverniciach. Zákaz používania bývalých potravín (napríklad chlieb,
pečivo, keksy, bagety, tropické ovocie) sa vzťahuje na prikrmovanie aj vnadenie.
2. celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách. V poľovnom revíri môže byť zriadené
najviac jedno vnadisko na 300 aj začatých ha poľovnej plochy. Ak sa vykonáva
vnadenie jadrovým krmivom tak na vnadisku môže byť vyložené najviac 30 kg
jadrového krmiva počas 1 mesiaca a to len za účelom lovu. Pri použití dužinatého
krmiva môže byť na vnadisku prítomné najviac 100 kg dužinatého krmiva vrátane
siláží. Vykladanie krmiva na vnadisku sa vyznačí v knihe návštev poľovného revíru.
Poznámka: Vnadiť je možné len zdravotne nezávadným a atraktívnym krmivom pre diviačiu zver.
Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov § 14 ods. 2 písm. i), môže užívateľ poľovného revíru vnadiť zver
len po vydaní súhlasu miestne príslušného Okresného úradu, odbor životného prostredia na základe
odporúčania orgánov Štátnej ochrany prírody SR a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

3. lov zveri zakázaným spôsobom alebo nesprávnym spôsobom podľa osobitného
predpisu, v zmysle nariadenia hlavného veterinárneho lekára v aktuálnom znení.
4. lov diviačej zveri odchytom za účelom bezodkladného usmrtenia. Tento spôsob sa
prednostne uplatňuje na nepoľovných plochách, kde nie je možné použiť strelnú
zbraň

RVPS zakazuje:
1. vyvrhovať ulovené diviaky v poľovnom revíri a prepravovať na miesto sústredenia
nezabalené v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko úniku telových
tekutín.
2. uvádzať na trh ulovenú diviačiu zver pred získaním negatívneho laboratórneho
vyšetrenia na AMO. Mäso diviakov pochádzajúce z časti I nesmie opustiť územie
Slovenska, zatiaľ čo mäso pochádzajúce z nárazníkových zón (nárazníková zóna je stále
považovaná ako slobodná zóna) sa môže uviesť na trh bez akýchkoľvek obmedzení (po
získaní negatívneho výsledku laboratórnych vyšetrení na AMO).
3. celoročné prikrmovanie raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo
zverniciach. Zákaz používania bývalých potravín (napríklad chlieb, pečivo, keksy,
bagety, tropické ovocie) sa vzťahuje na prikrmovanie aj vnadenie.
4. premiestňovanie živých diviakov mimo poľovný revír bez súhlasu RVPS .
5. odchyt voľne žijúcich diviakov za účelom premiestňovania, zazverovania vrátane
uznaných zverníc, okrem odchytu za účelom bezodkladného usmrtenia.
6. chov diviačej zveri vo zverniciach vrátane chovu diviačej zveri na výcvik a skúšky
poľovných psov ( pokiaľ sa v PR vyskytuje).
7. vykonávať výcvik a skúšky poľovných psov vo zvernici na výcvik a skúšky poľovných
psov ( pokiaľ sa v PR vyskytuje).
8. premiestňovanie neošetrených trofejí z diviakov účinnou metódou proti vírusu AMO
mimo poľovný revír.
9. umiestňovať do obalov s uhynutými alebo ulovenými diviakmi alebo vývrhmi zo zveri
iné predmety.
Termín plnenia opatrení: od 25.3.2022 do ich zrušenia.
Zodpovedný za plnenie: užívateľ poľovného revíru v zastúpení štatutárom.

Odôvodnenie
Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenie s potenciou rýchleho
šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia
medzinárodného obchodu.
Vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu AMO v Európe a SR bolo potrebné vydať tieto
opatrenia na zabránenie šírenia do oblastí v ktorých sa doposiaľ nevyskytol.
Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti týchto opatrení.

Poučenie
Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona
č. 39/2009 Z. z.
Na základe ustanovenia § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. sa na nariadenie opatrení
nevzťahuje všeobecné právne predpisy o správnom konaní.
Voči nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia odo dňa doručenia do doby
ich zrušenia.
RVPS L. Mikuláš v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje uvedeným
užívateľom poľovných revírov doteraz nariadené opatrenia ohľadom afrického moru
ošípaných.

MVDr. Ján Stupka
riaditeľ
RVPS Liptovský Mikuláš

Doručuje sa: UPR v okrese LM
Na vedomie:
 ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava
 Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor,
 Obvodná poľovnícka komora Ružomberok
Aktuálne informácie nájdete:
https://www.svps.sk
Informačný leták o AMO
Zoznam dezinfekčných prostriedkov účinných proti vírusu AMO
Tento dokument bol podpísaný elektronickým podpisom štatutára organizácie RVPS Liptovský Mikuláš.

