
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA ŽILINA 
Jedľová 44,010 04 Žilina 

Mestské a obecné úrady okresov 
Žilina a Bytča 

Vaše ŕíslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Žilina 
2132/2019 MVDr. Nováková 19.12.2019 

VEC: Žiadosť o súčinnosť. 

Vážené pani starostky, páni starostovia, 

v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) 
na Slovensku a v okolitých krajinách je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich 
zabráneniu šírenia nákazy mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných a to 
predovšetkým na území pomenovanom ako nárazníkové oblasti. Nárazníková oblasť v regióne 
Žilina (okresy Žilina a Bytča) je ohraničená diaľnicou Dl: územia obcí Divinka, Divina, Dlhé 
Pole, Kolárovice, Veľké Rovné, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Bytča, Hliník nad Váhom, 
Kotešová, Svederník, Predmier, mestské časti Žiliny Považský Chlmec, Vranie. Ostatné obce 
regiónu sú zaradené mimo nárazníkovej oblasti. 

AMO bol v Slovenskej republike potvrdený 25. 7. 2019 v obci Strážne, okr. Trebišov 
u domácej ošípanej z tzv. záhumienkového chovu. Boli depopulované 4 ošípané, v rámci 
opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci 
dňa 30.7.2019. V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská AMO 
v okrese Trebišov vyskytol dňa 8. 8. 2019 prvý pozitívny prípad AMO u diviakov. Diviak 
vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom. K dnešnému dňu je potvrdený AMO 
u 29 diviakov, všetky pozitívne sú v okresoch Trebišov a Michalovce. 

Identifikácia a registrácia všetkých chovov ošípaných vrátane záhumienkových chovov je 
jedným z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu, monitorovanie a zdolávanie AMO. 
I napriek povinnosti chovateľov mať zaregistrovaný chov ošípaných je stále veľa 
záhumienkových chovov, kde je táto povinnosť opomínaná. Z cekového počtu ohnísk 
u domácich ošípaných v okrese Trebišov bolo až 70% u neregistrovaných chovateľov. 
Registrácia chovu je bezplatná, ide vyslovene o veterinárnu potrebu, aby sme vedeli v prípade 
výskytu nákazy aká je hustota chovov, aké prijať opatrenia a voči komu. 
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Na základe vyššie uvedeného Vás rovnako ako v roku 2018 v zmysle § 16 zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov žiadame, aby ste: 

1. Informovali svojich obyvateľov obvyklým spôsobom o povinnosti registrácie chovov 
ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej. 

2. Informovali svojich obyvateľov obvyklým spôsobom o povinnosti hlásiť každý úhyn 
ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred RVPS Žilina. 

3. Predložili RVPS Žilina zoznamy všetkých chovov ošípaných vo Vašej obci, teda aj 
tých, ktoré chovajú čo i len jeden kus spolu s údajmi podľa tabuľky: 

Por.č. 
Číslo 
chovu 
vCEHZ 
(ak má) 

Názov chovu 
(meno chovateľa) 

Adresa chovu Počet 
ošípaných 

Požadované údaje zašlite, prosím RVPS Žilina v termíne: do 12. 01. 2020. 

Postup registrácie chovov je uvedený na stránke ŠVPS SR: 
https://vAvw.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2019.asp 
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MVDr. Lívia Čičková 
riaditeľka RVPS Žilina 
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