
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA 
MICHALOVCE 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Č.j.: 211/2021 -500 /RO part III Michalovce dňa: 21.09.2021 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce ( ďalej len RVPS Michalovce ) 
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 čl. 55 delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687 v platnom znení pokiaľ ide o pravidlá prevencie 
a kontroly určitých chorôb zo zoznamu 

ruší 

platnosť opatrení v pásme dohľadu č. spisu 2 1 l /2021 -500 na tlmenie afrického moru 
ošípaných (ďalej len AMO) zo dňa 05.08.2021 nariadených pre: 

právnicke osoby: 
Mesto a obce: Strážske, Pusté Čemerné, Lesné, Vybuchanec, Naciná Ves, Krivošťany 

a pre fyzické osoby: vlastníkov ošípaných chovaných v uvedenom meste a obciach 

Odôvodne ni e 

V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2020/687 zo dt'í.a 17. 12.20 19 pokiaľ ide 
o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu v platnom znení je možné 
opatrenia nariadené v pásme dohľadu AMO vo všetkých komerčných chovoch v pásme 
dohľadu zrušiť ak uplynulo minimálne 30 dní od predbežného čistenia a dez infekcie 
v ohnisku AMO, boli vykonané klinické vyšetrenia ošípaných v chovoch v ochrannom pásme 
a 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 ošípaných s viac 
ako jedným zvieraťom v pásme dohľadu boli vykonané kontroly biologickej bezpečnosti 
chovov ( vrátane kontroly zdravotného stavu ošípaných ) v súlade s MP 5/2017 . Na základe 
vyššie uvedeného RYPS Michalovce ruší platnosť nariadených opatrení na tlmenie AMO 

Premiestňovanie ošípaných z chovu do chovu po zrušení opatrení. možno vykonať len so 
súhlasom RVPS Michalovce . Po zrušení opatrení v pásme dohľadu zostávajú v platnosti 
podmienky premiest1'í.ovania platné pre infikovanú oblasť ( PART IIl ) 



V súvislosti s nepriaznivou nákazovou situáciou AMO u diviakov sú chovatelia ošípaných 
povinní dodržiavať zásady biologickej bezpečnosti na ochranu chovov ošípaných pred 
zav lečením nákaz 

MVDr. Aleš ovotn ' 
riaditeľ RVPS Michal 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doručuje sa: 
Mesto a obce: Strážske, Pusté Čememé, Lesné, Vybuchanec, Naciná Ves, Krivošťany 

Chovatelia ošípaných uvedení v prílohe č.1 

Na vedomie: 
ŠVPS SR Bratislava 
MVDr. Marián Varga - poverený SVL 
Plemenárska inšpekcia SR, Hlohovecká 5, 95141 Lužianky 
PSSR,š.p. Starohájska 29,852 27 Bratislava 
RVPS Vranov n.lT 
RVPS Humenné 
Opk SPZ Michalovce 
OÚ Michalovce- pozemkový a lesný odbor 
VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, OJ l 76 Žilina 




