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Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany 

Dr. Pavla  Adámiho 17, 955 48 Topoľčany 

___________________________________________________________________________ 
Č. : 132/2023-500/8                                       V Topoľčanoch, dňa 17.2.2023 

 

 

 

O P A T R E N I A 

 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany (ďalej len „RVPS Topoľčany“)  

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 

 

 

užívateľovi poľovného revíru "Ponitran", Poľovnícke združenie Ponitran - Ludanice, IČO 

35605251, sídlo: Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany, štatutárny zástupca:Ing.Branislav Gerhát, 

Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany 

 

na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“)  

v populácii diviačej zveri  v poľovnom revíri:"Ponitran"  

 

   

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 ). 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.) Vyhľadávanie sa 

odporúča vykonávať minimálne 1 x za týždeň. 

c)  poskytnúť pri vydávaní povolenia na lov diviačej zveri  lovcovi informačné letáky 

týkajúce sa nákazy AMO, kľúčovej úlohy poľovníkov a biologických zásadách 

manipulácie s diviakmi   

d) sanáciu uhynutej diviačej zveri v zmysle ods. 2, písm. a), b),  čl. 2 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ktorým sa ustanovujú zdravotné 

predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 

neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002. 
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e) viesť o každom ulovenom a uhynutom diviakovi, a o naložení s divinou dôslednú 

evidenciu vrátane rozdelenia medzi členov poľovníckej organizácie.  

f) dodržiavať pri manipulácii s uhynutými a ulovenými diviakmi,  s vedľajšími 

živočíšnymi produktmi z ulovenej zveri, opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO. Osoby 

zúčastňujúce sa lovu a manipulácie 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.  

g) vykonať opatrenia aby uhynuté a ulovené diviaky,  vedľajšie živočíšne produkty 

z ulovených diviakov neprišli   do styku s domácimi ošípanými  

h)  vykonať opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej 

chorej diviačej zveri  alebo z ochorenia podozrivej 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 serologické vyšetrenie AMO   sa 

postupuje podľa manuálu vydanom ŠVPS SR v platnom znení. 

i) vykonať opatrenia aby vzorka  obsahovala  minimálne jeden z orgánov alebo jeho časť 

-  mandle/ slezina/ oblička. Vzorka z  ulovených diviakov obsahuje 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. 

j) vykonať opatrenia aby vzorka z uhynutého diviaka alebo z ochorenia podozrivého 

diviaka bola doručená na príslušnú RVPS   do 24 hodín od nálezu uhynutého tela 

respektíve usmrtenia, alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni pracovného 

voľna.      

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. 

k) ohlásiť ihneď v prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na 

vyšetrenie túto skutočnosť RVPS Topoľčany na telefónne číslo 0385322536, 

0904138721(SMS) 

l) ku  každej vzorke je potrebné priložiť nasledovné údaje: číslo značky uloveného 

diviaka alebo iný spôsob označenia uhynutého diviaka, dátum nájdenia uhynutého 

diviaka resp. usmrtenia, správanie sa pred usmrtením 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 
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m) 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  100 ha poľovnej plochy môže byť vyložené  

najviac 10 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 

n) zákaz premiestňovania živých diviakov mimo poľovný revír bez súhlasu RVPS 

Topoľčany 

o) 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 POĽOVSTAT 

 

Termín plnenia opatrení: odo dňa doručenia do ich zrušenia 

Zodpovedný za plnenie: užívateľ poľovného revíru, v zastúpení štatutárom 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

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. 
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P o u č e n i e 

 

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.  

 

RVPS Topoľčany zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.  zrušuje vydané  opatrenia 

č.: 113/2022-500/9  zo  dňa 21.3.2022 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

    MVDr. Magdaléna Snopeková 
 tento dokument bol podpísaný elektronicky, 

                                                                                               kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára  

                                                                                                                        RVPS Topoľčany 

 

 

 

 
Doručuje sa: Ing.Branislav Gerhát, Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany 

 

 

Na vedomie: 

 Ľubomír Dubaj, Dvorany nad Nitrou 173, 956 11 Ludanice 

 ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava 

 Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a  lesný odbor,  

 Obvodná poľovnícka komora Topoľčany 

 Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Topoľčanoch 

 

Aktuálne informácie nájdete: 

https://www.svps.sk 

Informačný leták o AMO 

Zoznam dezinfekčných prostriedkov účinných proti vírusu AMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Tel: 038/5322536             e-mail: Sekretariat.TO@svps.sk            Adresa: ul. Dr. Pavla Adámiho č. 17            IČO: 36101109 

Fax: 038/5326068                                                                               955 48 Topoľčany, P.O.BOX 


