
OKRESNÝ
ÚRAD
ŽIAR NAD HRONOM

pozemkový a lesný odbor

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo: OU-ZH-PLO2-2023/002141-003 Žiar nad Hronom 
dňa: 16.01.2023

ROZHODNUTIE

Zákaz využívania lesa verejnosťou

Konanie podľa § 30 ods. 4 zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
o zákaz využívania lesa verejnosťou z dôvodu, že to vyžaduje iný verejný záujem.

Verejnosť pohybujúca sa v katastrálnych územiach Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, 
Žarnovica, Žarnovická Huta, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké Pole, Orovnica, Hronský 
Beňadik.

VÝROK
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 1 a § 4 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 
a § 56 ods.l písm. c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 60 ods. 2 písm. í) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len 
„zákona o lesoch“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov vydáva toto rozhodnutie:

Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch správny orgán rozhodol o zákaze využívania lesa 
verejnosťou (zákaz vstupu na lesné pozemky pre verejnosť), v katastrálnych územiach:
Nová Baňa
Malá Lehota
Veľká Lehota
Žarnovica
Žarnovická Huta
Horné Hámre
Župkov
Píla
Veľké Pole
Orovnica
Hronský Beňadik
nakoľko to vyžaduje verejný záujem.

V čase od zverejnenia tohto rozhodnutia (na dobu nevyhnutne potrebnú, t.j. na dobu platnosti 
mimoriadnych veterinárnych opatrení), až do jeho odvolania Okresným úradom Žiar nad 
Hronom, pozemkovým a lesným odborom.



Odôvodnenie

Dňa 13.01.2023 boli na Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor 
doručené opatrenia Regionálnej veterinárnej správy Žiar nad Hronom, Ul. SNP č. 612/120, 965 
01, Žiar nad Hronom na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných 
v populácii diviačej zveri v poľovných revíroch Háj, Veľké Pole, Píla, Drienčie, Voj šín, 
Orovnica, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor podľa § 30 ods. 4 zákona 
o lesoch rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou (zákaz vstupu na lesné pozemky pre 
verejnosť), v katastrálnych územiach: Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, Žarnovica, 
Žarnovická Huta, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké Pole, Orovnica, Hronský Beňadik, 
nakoľko to vyžaduje verejný záujem.

Africký mor ošípaných je prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou šírenia, ktorý bol 
identifikovaný v okrese Žarnovica, kataster Nová Baňa, na základe čoho ŠVU Zvolen určil 
územie infikovanej oblasti AMO u diviakov. V dôsledku uvedeného vo verejnom záujme, aby 
nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu AMO u diviakov a hospodárskych zvierat rozhodol správny 
orgán z vlastného podnetu vydať zákaz využívania lesa verejnosťou.

Zákazom nie je obmedzená hospodárska činnosť na lesných pozemkoch, vstup na vlastnú 
nehnuteľnosť, využívanie značených cyklotrás a značených turistických trás a vstup orgánov 
štátnej správy za účelom výkonu štátnej správy.

V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch je tento zákaz doručený verejnou vyhláškou.

Táto písomnosť bude po dobu 15 dní vyvesená na úradných tabuliach dotknutých 
mestských a obecných úradov spôsobom v mieste obvyklým, t.j. na mestských a obecných 
úradoch: Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, Žarnovica, Horné Hámre, Župkov, Píla, 
Veľké Pole, Orovnica, Hronský Beňadik

Táto písomnosť bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Okresného 
úradu, pozemkového a lesného odboru. Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 
na internetovom portáli https://www.minv.sk/7oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-145 a tiež na 
portáli www.slovensko.sk..

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, žiada príslušné mestské a obecné 
úrady o zverejnenie tohto rozhodnutia spôsobom v mieste obvyklým a zároveň o zverejnenie 
v miestnom rozhlase a miestnej tlači.

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
V zmysle § 39 ods. 4 zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolaní zákazu využívania 
lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
V zmysle § 67, ods. 2 zákona o lesoch sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.
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Prílohy
Opatrenia Regionálnej veterinárnej správy Žiar nad Hronom, Ul. SNP č. 612/120, 965 01, 
Žiar nad Hronom č. z. 040/2023 zo dňa 05.01.2023 a č. z. 0118/2023, 0119/2023, 0120/2023, 
0121/2013, 0123/2023 zo dňa 12.1.2023

Doručuje sa
Verejnosti verejnou vyhláškou

a) v mestáeh a obeiach na úradnej tabuli: Nová Baňa, Malá Lehota, Veľká Lehota, 
Žarnovica, Horné Hámre, Župkov, Píla, Veľké Pole, Orovnica, Hronský Beňadik
b) na elektronickej úradnej tabuli správneho orgánu http://www.minv.sk/ oznamy-a- 
dokumenty-na-stíahnutíe-145
c) centrálna elektronická úradná tabuľa - www.slovensko.sk

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
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Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Žiar nad Hronom

Ul. SNP č. 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
____________Tel. 045 6733192, fax 045 6735681, e-mail : zdraviezvierat.zh@svps.sk
Č.z. : 0119/2023 V Žiari nad Hronom dňa 12.1.2023

OPATRENIA

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ( ďalej len „RVPS ZH“ ) 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 Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole, so sídlom 966 74 Veľké Pole 
1, IČO-37996088-, zastúpenému predsedom Ing.Pavolom Ondrišom,
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných ( ďalej len „AMO“ ) 
v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri Veľké Pole, zaradeného do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov, reštrikčné pásmo II ( ďalej len „Part 11“ ), a je uvedené v prílohe 
Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ ( c. 2022/2568 z 21.12.2022 ), ktorým sa 
ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných.

A. Užívateľovi poľovného revíru Veľké Pole sa nariaďuje :

1. 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. ) S kadáverom môže manipulovať len 
osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch na dodržanie biologickej bezpečnosti. 
Návšteva za účelom vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa uvedie v knihe návštev 
poľovného revíru. Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne 1 x za týždeň.

2. \ ykonať sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov ( ďalej len „VŽP“ ) 
z ulovenej diviačej zveri s príznakmi choroby. 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 ZH. Miesto nálezu 
uhynutého diviaka a použité nástroje, dopravné prostriedky musia byť bezprostredne po ukončení 
činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu AMO. 

Poznámka: Za nájdené uhynuté diviaky asanáciu uhynutej diviačej zveri v súlade s usmernením RPPS ZH 
prináleží užívateľovi poľovného revíru Jinančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPS SP - 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.

3. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými t usmrtenými diviakmi a s vývrhom opatrenia 
zabraňujúce šíreniu AMO.

4. vyhradiť užívateľom poľovného revíru aspoň jedno miesto v revíri na pitvanie tiel uhynutých a 
usmrtených diviakov so zmeneným správaním. Miesto 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 musí byť vybavené kontajnerom na uskladnenie tiel diviakov do odvozu do 
spracovateľského závodu.

5. vyhradiť aspoň j edno miesto v poľovnom revíri pre poľovníkov na prezlečenie pred vstupom a pri 
opustení poľovného revíru s možnosťou vydezinfikovania obuvi a vypratia oblečenia. Ak nie je 
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možné vyliradiť takéto miesto, tak poľovník pred opustením revíru si obuv vy dezinfikuje 
a použitý odev pred odchodom uloží do nepriepustného obalu a vždy po manipulácii s 
diviakom doma bezodkladne vyperie.

6. zabezpečiť odber vzoriek na laboratórne vyšetrovanie všetkých uhynutých a usmrtených 
diviakov so zmenami správania. Usmrtené diviaky označiť značkou na označovanie ulovenej 
raticovej zveri ( ďalej len „ plomba“ ). Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na 
prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené RVPS ZH na odber vzoriek na 
AMO.
Poznámka: Za vzorky doručené v súlade s usmernením RVPS prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná 

náhrada v zmysle aktuálneho usmerneniaSVPSSR - Úhrada za dodanie vzoriekna laboratórne vyšetrenie afrického 
a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO) u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel 
uhynutých diviakov.

7. odber vzoriek vykonať tak, že vzorka bude obsahovať minimálne jeden z orgánov alebo jeho 
časť - mandle/ slezina/ oblička. Vzorka z usmrtených 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.

8. doručiť na RVPS ZH vzorku z uhynutého / usmrteného diviaka do 24 hodín od nálezu uhynutého 
tela alebo usmrtenia diviaka. V prípade, ak je diviak nájdený uhynutý resp. došlo k usmrteniu 
diviaka v dňoch pracovného voľna, vzorku je nevyhnutné doručiť najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň po dni pracovného voľna.

9. ohlásiť ihneď v prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie túto 
skutočnosť RVPS ZH na telefónne číslo 045 6733192, 0911 236 938.

10. 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 ( viď 
príloha č 7 ) a v príjemke o prevzatí vzoriek orgánov diviačej zveri na laboratórne vyšetrenie 
a predložení pohlavných orgánov diviačice a lanštiačky ( viď príloha č. 2).

11. viesť dôslednú evidenciu o každom uhynutom / usmrtenom diviakovi a o naložení s divinou.

12. zabezpečiť prepravu tiel diviakov na miesto sústredenia uhynutých diviakov alebo miesto 
pitvania usmrtených diviakov v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia 
telových tekutín. Toto miesto musí byť dostupné pre dopravný prostriedok vykonávajúci prepravu 
do spracovateľského zariadenia.

13. nahlásiť každé umiestnenie VŽP kategórie 1 na schválenom a súradnicami GPS označenom 
mieste na RVPS ZH. VŽP kategórie 1 uskladňovať do doby prepravy do spracovateľského 
zariadenia v kontajneroch zabraňujúcich prístupu cudzích osôb a zvierat.

14. vyčistiť a dezinfikovať kontajner po odvoze VŽP KAT.l registrovanými a účinnými 
prostriedkami proti vírusu AMO. O vykonaní čistenia a dezinfekcie viesť evidenciu.
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15. vykonať opatrenia, aby uhynuté a ulovené diviaky a vývrhy z usmrtených diviakov, telové 
tekutiny, ( VŽP kategórie 1 ), neprišli do styku s domácimi ošípanými.

16. vykonať opatrenia, aby osoby manipulujúce s uhynutými / usmrtenými diviakmi neprišli do 
kontaktu s domácimi ošípanými ani nevstúpili do chovu minimálne 48 hodín od manipulácie.

17. vykonať opatrenia, aby dopravný prostriedok a miesto usmrtenia alebo miesto nájdenia 
uhynutého diviaka bolo po skončení manipulácie vydezinfikované účinným registrovaným 
prípravkom proti vírusu AMO.

18. vykonať opatrenia, aby po skončení manipulácie s diviakmi boli použité jednorazové pracovné 
a manipulačné prostriedky zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení. Iný ako jednorazový 
odev bol vypratý, obuv a použité nástroje boli vyčistené a vydezinfikované registrovanými 
a účinnými prostriedkami proti vírusu AMO.

19. 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.

Každé odstránenie uhynutého diviaka alebo VŽP z usmrtených diviakov (vývrhy a pod.) zakopaním 
na mieste musí RVPS ZH povoliť rozhodnutím v zmysle § 8 ods. 3 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. 
v súlade s požiadavkami § Vyhlášky MPRV SR č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití 
vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

B. Užívateľovi poľovného revíru sa zakazuje:

1. dočasne akýkoľvek výkon lovu diviačej zveri v poľovnom revíri, okrem usmrtenia diviakov so 
zmeneným správaním.

2. vykonávanie všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohh viesť k vyrušovaniu diviačej zveri 
a následnej migrácii, okrem činností spojených so šetrným spôsobom vyhľadávania uhynutých 
diviakov a usmrtenia chorej diviačej zveri a lov ostatnej zveri individuálnym spôsobom.

3. lov všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej na ťahu 
a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach.

4. celoročné prikrmovanie raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach. 
Zákaz prikrmovania sa týka aj používania bývalých potravín ( napríklad chlieb, pečivo, keksy, 
bagety, tropické ovocie).

5. chov diviačej zveri vo zverniciach vrátane chovu diviačej zveri na výcvik a skúšky poľovných 
psov.

6. použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý 
pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.

7. vykonávanie výcviku a skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje vyhľadávanie a durenie 
raticovej zveri. Ostatné skúšky poľovných psov možno vykonávať len so súhlasom RVPS ZH 
v lokalitách, kde organizátor preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje.

8. odchyt voľne žijúcich diviakov za účelom zazverovania, vrátane uznaných zverníc, okrem 
odchytu za účelom bezodkladného usmrtenia.

9. pitvať usmrtené a uhynuté diviaky v poľovnom revíri a prepravovať na miesto sústredenia 
nezahalené v plastových vakoch tak, aby sa neminimalizovalo riziko úniku telových tekutín.
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10. spoločné skladovanie usmrtenej diviačej zveri a ostatnej ulovenej zveri uvádzanej na trh vrátane 
vedľajších jatočných produktov v spoločnom zariadení.

11. uvádzať usmrtenú diviačiu zver na trh.
12. umiestňovať do obalov s uhynutými, usmrtenými diviakmi alebo s vývrhmi iné predmety.
13. premiestňovanie živých diviakov mimo poľovný revír.
14. vyrábať a premiestňovať trofeje z diviakov mimo infikovanú oblasť bez súhlasu RVPS ZH.
15. používať na skrmovanie psom a dravým vtákom časti tiel z uhynutých a usmrtených diviakov.

Termín plnenia opatrení: odo dňa doručenia a až do ich zrušenia.

Zodpovedný za plnenie: užívateľ poľovného revíru, v zastúpení štatutárom.

C. RVPS ZH v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje dňom 12.1.2023 
uvedenému užívateľovi poľovného revíru nariadené opatrenia č. 038/2023 zo dňa 05.1.2023.

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 veľkou schopnosťou 
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane 
ohrozenia medzinárodného obchodu. Africký mor ošípaných bol potvrdený u diviačej zveri 
v okrese Žarnovica, kataster Nová Baňa, CP 1367/2023 zo dňa 12.1.2023 ŠVÚ Zvolen, na 
základe čoho bolo územie poľovného revíru Veľké Pole zaradené do infikovanej oblasti AMO 
u diviakov. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie ďalšieho šírenia afrického moru 
ošípaných.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
týchto opatrení.

Poučenie

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na 
nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Voči 
nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia. Nesplnenie uvedených 
nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr. Terézia Pallerová 
riaditeľka

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
Žiar nad Hronom
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Prílohy : č. 1 a č. 2.

Doručuje sa: Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole.

Na vedomie:
• ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava,
• Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor,
• Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom,
• Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Aktuálne informácie nájdete:
https://www.svps.sk
Informačný leták o AMO
Zoznam dezinfekčných prostriedkov účinných proti vírusu AMO
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Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Žiar nad Hronom

Ul. SNP č. 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel. 045 6733192, fax 045 6735681, e-mail: zdraviezvierat.zh@svps.sk

Č.z. : 0120/2023 V Žiari nad Hronom dňa 12.1.2023

OPATRENIA

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ( ďalej len „RVPS ZH“ ) 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 - Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina, so sídlom 966 81 
Píla 1, IČO-42199051-, zastúpenému predsedom Vladimírom Maďarom,
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných ( ďalej len „AMO“ ) 
v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri Píla, zaradeného do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov, reštrikčné pásmo II ( ďalej len „Part 11“ ), a je uvedené v prílohe 
Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ ( c. 2022/2568 z 21.12.2022 ), ktorým sa 
ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných.

A. Užívateľovi poľovného revíru Píla sa nariaďuje :

1. 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. ) S kadáverom môže manipulovať len 
osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch na dodržanie biologickej bezpečnosti. 
Návšteva za účelom vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa uvedie v knihe návštev 
poľovného revíru. Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne 1 x za týždeň.

2. vykonať sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov ( ďalej len „VŽP“ ) 
z ulovenej diviačej zveri s príznakmi choroby. 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 ZH. Miesto nálezu 
uhynutého diviaka a použité nástroje, dopravné prostriedky musia byť bezprostredne po ukončení 
činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu AMO.

Poznámka: Za nájdené uhynuté diviaky a sanáciu uhynutej diviačej zveri v súlade s usmernením RVPS ZH 
prináleží užívateľovi poľovného revíru jinančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPS 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.

3. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými / usmrtenými diviakmi a s vývrhom opatrenia 
zabraňujúce šíreniu AMO.

4. vyhradiť užívateľom poľovného revíru aspoň jedno miesto v revíri na pitvanie tiel uhynutých a 
usmrtených diviakov so zmeneným správaním. Miesto 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 musí byť vybavené kontajnerom na uskladnenie tiel diviakov do odvozu do 
spracovateľského závodu.

5. vyhradiť aspoň j edno miesto v poľovnom revíri pre poľovníkov na prezlečenie pred vstupom a pri 
opustení poľovného revíru s možnosťou vydezinfikovania obuvi a vypratia oblečenia. Ak nie je 
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možné vyhradiť takéto miesto, tak poľovník pred opustením revíru si obuv vy dezinfikuj e 
a použitý odev pred odchodom uloží do nepriepustného obalu a vždy po manipulácii s 
diviakom doma bezodkladne vyperie.

6. zabezpečiť odber vzoriek na laboratórne vyšetrovanie všetkých uhynutých a usmrtených 
diviakov so zmenami správania. Usmrtené diviaky označiť značkou na označovanie ulovenej 
raticovej zveri ( ďalej len „ plomba“ ). Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na 
prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené RVPS ZH na odber vzoriek na 
AMO.
Poznámka: Za vzorky doručené v súlade s usmernením RVPS prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná 

náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPSSR - Úhrada za dodanie vzoriekna laboratórne vyšetrenie afrického 
a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO) u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel 
uhynutých diviakov.

7. odber vzoriek vykonať tak, že vzorka bude obsahovať minimálne jeden z orgánov alebo jeho 
časť - mandle/ slezina/oblička. Vzorka z usmrtených 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.

8. doručiť na RVPS ZH vzorku z uhynutého / usmrteného diviaka do 24 hodín od nálezu uhynutého 
tela alebo usmrtenia diviaka. V prípade, ak je diviak nájdený uhynutý resp. došlo k usmrteniu 
diviaka v dňoch pracovného voľna, vzorku je nevyhnutné doručiť najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň po dni pracovného voľna.

9. ohlásiť ihneď v prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie túto 
skutočnosť RVPS ZH na telefónne číslo 045 6733192, 0911 236 938.

10. priložiť ku každej vzorke nasledovné údaje : číslo plomby uloveného diviaka alebo iný spôsob 
označenia uhynutého diviaka, dátum náj denia 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 ( viď 
príloha č. 1 ) av príjemke o prevzatí vzoriek orgánov diviačej zveri na laboratórne vyšetrenie 
a predložení pohlavných orgánov diviačice a lanštiačky (viď príloha č. 2 ).

11. viesť dôslednú evidenciu o každom uhynutom / usmrtenom diviakovi a o naložení s divinou.

12. zabezpečiť prepravu tiel diviakov na miesto sústredenia uhynutých diviakov alebo miesto 
pitvania usmrtených diviakov v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia 
telových tekutín. Toto miesto musí byť dostupné pre dopravný prostriedok vykonávajúci prepravu 
do spracovateľského zariadenia.

13. nahlásiť každé umiestnenie VŽP kategórie 1 na schválenom a súradnicami GPS označenom 
mieste na RVPS ZH. VŽP kategórie 1 uskladňovať do doby prepravy do spracovateľského 
zariadenia v kontajneroch zabraňujúcich prístupu cudzích osôb a zvierat.

14. vyčistiť a dezinfikovať kontajner po odvoze VŽP KAT.l registrovanými a účinnými 
prostriedkami proti vírusu AMO. O vykonaní čistenia a dezinfekcie viesť evidenciu.
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IS. vy’konať opatrenia, aby uhynuté a ulovené diviaky a vývrhy z usmrtených diviakov, telové 
tekutiny, ( VŽP kategórie 1 ), neprišli do styku s domácimi ošípanými.

16. vykonať opatrenia, aby osoby manipulujúce s uhynutými / usmrtenými diviakmi neprišli do 
kontaktu s domácimi ošípanými ani nevstúpili do chovu minimálne 48 hodín od manipulácie.

17. vykonať opatrenia, aby dopravný prostriedok a miesto usmrtenia alebo miesto nájdenia 
uhynutého diviaka bolo po skončení manipulácie vydezinfikované účinným registrovaným 
prípravkom proti vírusu AMO.

18. vykonať opatrenia, aby po skončení manipulácie s diviakmi boli použité jednorazové pracovné 
a manipulačné prostriedky zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení. Iný ako jednorazový 
odev bol vypratý, obuv a použité nástroje boli vyčistené a vydezinfikované registrovanými 
a účinnými prostriedkami proti vírusu AMO.

19. 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.

Každé odstránenie uhynutého diviaka alebo VŽP z usmrtených diviakov (vývrhy a pod.) zakopaním 
na mieste musí RVPS ZH povoliť rozhodnutím v zmysle § 8 ods. 3 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. 
v súlade s požiadavkami § Vyhlášky MPRV SR č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití 
vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

B. Užívateľovi poľovného revíru sa zakazuje:

1. dočasne akýkoľvek výkon lovu diviačej zveri v poľovnom revíri, okrem usmrtenia diviakov so 
zmeneným správaním.

2. vykonávanie všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej zveri 
a následnej migrácii, okrem činností spojených so šetrným spôsobom vyhľadávania uhynutých 
diviakov a usmrtenia chorej diviačej zveri a lov ostatnej zveri individuálnym spôsobom.

3. lov všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej na ťahu 
a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach.

4. celoročné prikrmovanie raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach. 
Zákaz prikrmovania sa týka aj používania bývalých potravín ( napríklad chlieb, pečivo, keksy, 
bagety, tropické ovocie ).

5. chov diviačej zveri vo zverniciach vrátane chovu diviačej zveri na výcvik a skúšky poľovných 
psov.

6. použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý 
pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.

7. vykonávanie výcviku a skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje vyhľadávanie a durenie 
raticovej zveri. Ostatné skúšky poľovných psov možno vykonávať len so súhlasom RVPS ZH 
v lokalitách, kde organizátor preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje.

8. odchyt voľne žijúcich diviakov za účelom zazverovania, vrátane uznaných zverníc, okrem 
odchytu za účelom bezodkladného usmrtenia.

9. pitvať usmrtené a uhynuté diviaky v poľovnom revíri a prepravovať na miesto sústredenia 
nezahalené v plastových vakoch tak, aby sa neminimalizovalo riziko úniku telových tekutín.
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10. spoločné skladovanie usmrtenej diviačej zveri a ostatnej ulovenej zveri uvádzanej na trh vrátane 
vedľajších jatočných produktov v spoločnom zariadení.

11. uvádzať usmrtenú diviačiu zver na trh.
12. umiestňovať do obalov s uhynutými, usmrtenými diviakmi alebo s vývrhmi iné predmety.
13. premiestňovanie živých diviakov mimo poľovný revír.
14. vyrábať a premiestňovať trofeje z diviakov mimo infikovanú oblasť bez súhlasu RVPS ZH.
15. používať na skrmovanie psom a dravým vtákom časti tiel z uhynutých a usmrtených diviakov.

Termín plnenia opatrení: odo dňa doručenia a až do ich zrušenia.

Zodpovedný za plnenie: užívateľ poľovného revíru, v zastúpení štatutárom.

C. RVPS ZH v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje dňom 12.1.2023 
uvedenému užívateľovi poľovného revíru nariadené opatrenia č. 08/2023 zo dňa 02.1.2023.

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 veľkou schopnosťou 
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane 
ohrozenia medzinárodného obchodu. Africký mor ošípaných bol potvrdený u diviačej zveri 
v okrese Žarnovica, kataster Nová Baňa, CP 1367/2023 zo dňa 12.1.2023 ŠVÚ Zvolen, na 
základe čoho bolo územie poľovného revíru Píla zaradené do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
týchto opatrení.

Poučenie

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na 
nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Voči 
nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia. Nesplnenie uvedených 
nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr.Terézia Pallerová 
riaditeľka

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
Žiar nad Hronom
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Prílohy : č. 1 a č. 2.

Doručuje sa: Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina.

Na vedomie:
• ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava,
• Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor,
• Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom,
• Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Aktuálne informácie nájdete:
https://wvvw.svps.sk
Informačný leták o AMO
Zoznam dezinfekčných prostriedkov účinných proti vírusu AMO
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Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Žiar nad Hronom

UL SNP č. 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
____________Tel. 045 6733192, fax 045 6735681, e-mail : zdraviezvierat.zh@svps.sk____________
Č.z. ; 0121/2023 V Žiari nad Hronom dňa 12.1.2023

OPATRENIA

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ( ďalej len „RVPS ZH“ ) 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 - Poľovnícka spoločnosť "Šarvíz" so sídlom 811 02 Bratislava, 
Slávičie údolie 120, IČO-42011809, zastúpenému predsedom Ing.Liborom Briškom, 
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných ( ďalej len „AMO“ ) 
v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri Drienčie, zaradeného do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov, reštrikčné pásmo II ( ďalej len „Part 11“ ), a je uvedené v prílohe 
Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ ( c. 2022/2568 z 21.12.2022 ), ktorým sa 
ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných.

A. Užívateľovi poľovného revíru Drienčie sa nariaďuje :

1. 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. ) S kadáverom môže manipulovať len 
osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch na dodržanie biologickej bezpečnosti. 
Návšteva za účelom vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa uvedie v knihe návštev 
poľovného revíru. Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne 1 x za týždeň.

2. vykonať sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov ( ďalej len „VŽP“ ) 
z ulovenej diviačej zveri s príznakmi choroby. 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 ZH. Miesto nálezu 
uhynutého diviaka a použité nástroje, dopravné prostriedky musia byť bezprostredne po ukončení 
činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu AMO. 

Poznámka: Za náj'dené uhynuté diviaky asanáciu uhynutej diviačej zveri v súlade s usmernením RVPS ZH 
prináleží užívateľovi poľovného revíru Jinančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SPPS 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.

3. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými / usmrtenými diviakmi a s vývrhom opatrenia 
zabraňujúce šíreniu AMO.

4. vyhradiť užívateľom poľovného revíru aspoň jedno miesto v revíri na pitvanie tiel uhynutých a 
usmrtených diviakov so zmeneným správaním. Miesto 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 musí byť vybavené kontajnerom na uskladnenie tiel diviakov do odvozu do 
spracovateľského závodu.

5. vyhradiť aspoň j edno m iesto v poľovnom revíri pre poľovníkov na prezlečenie pred vstupom a pri 
opustení poľovného revíru s možnosťou vydezinfikovania obuvi a vypratia oblečenia. Ak nie je 
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možné vyhradiť takéto miesto, tak poľovník pred opustením revíru si obuv vydezinfikuje 
a použitý odev pred odchodom uloží do nepriepustného obalu a vždy po manipulácii s 
diviakom doma bezodkladne vyperie.

6. zabezpečiť odber vzoriek na laboratórne vyšetrovanie všetkých uhynutých a usmrtených 
diviakov so zmenami správania. Usmrtené diviaky označiť značkou na označovanie ulovenej 
raticovej zveri ( ďalej len „ plomba“ ). Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na 
prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené RVPS ZH na odber vzoriek na 
AMO.
Poznámka: Za vzorky doručené v súlade s usmernením, RVPS prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná 

náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPSSR - Úhrada za dodanie vzoriekna laboratórne vyšetrenie afrického 
a klasického moru ošípaných (dálej len AMO, KMO) u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel 
uhynutých diviakov.

7. odber vzoriek vykonať tak, že vzorka bude obsahovať minimálne jeden z orgánov alebo jeho 
časť - mandle/ slezina/oblička. Vzorka z usmrtených 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.

8. doručiť na RVPS ZH vzorku z uhynutého / usmrteného diviaka do 24 hodín od nálezu uhynutého 
tela alebo usmrtenia diviaka. V prípade, ak je diviak nájdený uhynutý resp. došlo k usmrteniu 
diviaka v dňoch pracovného voľna, vzorku je nevyhnutné doručiť najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň po dni pracovného voľna.

9. ohlásiť ihneď v prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie túto 
skutočnosť RVPS ZH na telefónne číslo 045 6733192, 0911 236 938.

10. priložiť ku každej vzorke nasledovné údaje : číslo plomby uloveného diviaka alebo iný spôsob 
označenia uhynutého diviaka, dátum náj denia 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 ( viď 
príloha c. 7 ) a v príjemke o prevzatí vzoriek orgánov diviačej zveri na laboratórne vyšetrenie 
a predložení pohlavných orgánov diviačice a lanštiačky ( viď príloha č. 2 ).

11. viesť dôslednú evidenciu o každom uhynutom / usmrtenom diviakovi a o naložení s divinou.

12. zabezpečiť prepravu tiel diviakov na miesto sústredenia uhynutých diviakov alebo miesto 
pitvania usmrtených diviakov v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia 
telových tekutín. Toto miesto musí byť dostupné pre dopravný prostriedok vykonávajúci prepravu 
do spracovateľského zariadenia.

13. nahlásiť každé umiestnenie VŽP kategórie 1 na schválenom a súradnicami GPS označenom 
mieste na RVPS ZH. VŽP kategórie 1 uskladňovať do doby prepravy do spracovateľského 
zariadenia v kontajneroch zabraňujúcich prístupu cudzích osôb a zvierat.

14. vyčistiť a dezinfikovať kontajner po odvoze VŽP KAT.l registrovanými a účinnými 
prostriedkami proti vírusu AMO. O vykonaní čistenia a dezinfekcie viesť evidenciu.
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15. vykonať opatrenia, aby uhynuté a ulovené diviaky a vývrhy z usmrtených diviakov, telové 
tekutiny, ( VŽP kategórie 1 ), neprišli do styku s domácimi ošípanými.

16. vykonať opatrenia, aby osoby manipulujúce s uhynutými / usmrtenými diviakmi neprišli do 
kontaktu s domácimi ošípanými ani nevstúpili do chovu minimálne 48 hodín od manipulácie.

17. vykonať opatrenia, aby dopravný prostriedok a miesto usmrtenia alebo miesto nájdenia 
uhynutého diviaka bolo po skončení manipulácie vydezinfikované účinným registrovaným 
prípravkom proti vírusu AMO.

18. vykonať opatrenia, aby po skončení manipulácie s diviakmi boli použité jednorazové pracovné 
a manipulačné prostriedky zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení. Iný ako jednorazový 
odev bol vypratý, obuv a použité nástroje boli vyčistené a vydezinfikované registrovanými 
a účinnými prostriedkami proti vírusu AMO.

19. 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.

Každé odstránenie uhynutého diviaka alebo VŽP z usmrtených diviakov (vývrhy a pod.) zakopaním 
na mieste musí RVPS ZH povoliť rozhodnutím v zmysle § 8 ods. 3 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. 
v súlade s požiadavkami § Vyhlášky MPRV SR č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití 
vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

B. Užívateľovi poľovného revíru sa zakazuje:

1. dočasne akýkoľvek výkon lovu diviačej zveri v poľovnom revíri, okrem usmrtenia diviakov so 
zmeneným správaním.

2. vykonávanie všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli, viesť k vyrušovaniu diviačej zveri 
a následnej migrácii, okrem činností spojených so šetrným spôsobom -vyhľadávania uhynutých 
diviakov a usmrtenia chorej diviačej zveri a lov ostatnej zveri individuálnym spôsobom.

3. lov všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej na ťahu 
a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach.

4. celoročné prikrmovanie raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach. 
Zákaz prikrmovania sa týka aj používania bývalých potravín ( napríklad chlieb, pečivo, keksy, 
bagety, tropické ovocie).

5. chov diviačej zveri vo zverniciach vrátane chovu diviačej zveri na výcvik a skúšky poľovných 
psov.

6. použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý 
pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.

7. vykonávanie výcviku a skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje vyhľadávanie a durenie 
raticovej zveri. Ostatné skúšky poľovných psov možno vykonávať len so súhlasom RVPS ZH 
v lokalitách, kde organizátor preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje.

8. odchyt voľne žijúcich diviakov za účelom zazverovania, vrátane uznaných zverníc, okrem 
odchytu za účelom bezodkladného usmrtenia.

9. pitvať usmrtené a uhynuté diviaky v poľovnom revíri a prepravovať na miesto sústredenia 
nezahalené v plastových vakoch tak, aby sa neminimalizovalo riziko úniku telových tekutín.
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10. spoločné skladovanie usmrtenej diviačej zveri a ostatnej ulovenej zveri uvádzanej na trh vrátane 
vedľajších jatočných produktov v spoločnom zariadení.

11. uvádzať usmrtenú diviačiu zver na trh.
12. umiestňovať do obalov s uhynutými, usmrtenými diviakmi alebo s vývrhmi iné predmety.
13. premiestňovanie živých diviakov mimo poľovný revír.
14. vyrábať a premiestňovať trofeje z diviakov mimo infikovanú oblasť bez súhlasu RVPS ZH.
15. používať na skrmovanie psom a dravým vtákom časti tiel z uhynutých a usmrtených diviakov.

Termín plnenia opatrení: odo dňa doručenia a až do ich zrušenia.

Zodpovedný za plnenie: užívateľ poľovného revíru, v zastúpení štatutárom.

C. RVPS ZH v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje dňom 12.1.2023 
uvedenému užívateľovi poľovného revíru nariadené opatrenia č. 05/2023 zo dňa 02.1.2023.

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 veľkou schopnosťou 
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane 
ohrozenia medzinárodného obchodu. Africký mor ošípaných bol potvrdený u diviačej zveri 
v okrese Žarnovica, kataster Nová Baňa, CP 1367/2023 zo dňa 12.1.2023 ŠVÚ Zvolen, na 
základe čoho bolo územie poľovného revíru Drienčie zaradené do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
týchto opatrení.

Poučenie

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na 
nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Voči 
nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia. Nesplnenie uvedených 
nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr.Terézia Pallerová 
riaditeľka

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
Žiar nad Hronom
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Prílohy : č. 1 a č. 2.

Doručuje sa: Poľovnícka spoločnosť „Šarvíz“.

Na vedomie:
• ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava,
• Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor,
• Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom,
• Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Aktuálne informácie nájdete:
https://www.svps.sk
Informačný leták o AMO
Zoznam dezinfekčných prostriedkov účinných proti vírusu AMO
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Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Žiar nad Hronom

Ul. SNP č. 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel. 045 6733192, fax 045 6735681, e-mail: zdraviezvierat.zh@svps.sk

Č.z. : 0123/2023 V Žiari nad Hronom dňa 12.1.2023

OPATRENIA

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ( ďalej len „RVPS ZH“ ) 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 - Poľovnícky spolok Čaračín, so sídlom 966 52 Orovnica 153, 
IČO-42394252-, zastúpenému predsedom Miroslav Vrábel,
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných ( ďalej len „AMO“ ) 
v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri Orovnica, zaradeného do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov, reštrikčné pásmo 11 ( ďalej len „Part 11“ ), a je uvedené v prílohe 
Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ ( č. 2022/2568 z 2J.J2.2022 ), ktorým sa 
ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných.

A. Užívateľovi poľovného revíru Orovnica sa nariaďuje :

1. 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. ) S kadáverom môže manipulovať len 
osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch na dodržanie biologickej bezpečnosti. 
Návšteva za účelom 'vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa uvedie v knihe návštev 
poľovného revíru. Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne 1 x za týždeň.

2. vykonať sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov ( ďalej len „VŽP“ ) 
z ulovenej diviačej zveri s príznakmi choroby. 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 ZH. Miesto nálezu 
uhynutého diviaka a použité nástroj e, dopravné prostriedky musia byť bezprostredne po ukončení 
činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu AMO.

Poznámka: Za nájdené uhynuté diviaky asanáciu uhynutej diviačej zveri v súlade s usmernením RVPS ZH 
prináleží užívateľovi poľovného revíru Jinančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPS SR - Úhrada 
za dodanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie afrického a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO) 
u diviakov a za vyhľadávame a neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov.

3. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými / usmrtenými diviakmi a s 'vývrhom opatrenia 
zabraňujúce šíreniu AMO.

4. vyhradiť užívateľom poľovného revíru aspoň jedno miesto v revíri na pitvanie tiel uhynutých a 
usmrtených diviakov so zmeneným správaním. Miesto 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 musí byť vybavené kontajnerom na uskladnenie tiel diviakov do odvozu do 
spracovateľského závodu.

5. vyhradiť aspoň j edno miesto v poľovnom revíri pre poľovníkov na prezlečenie pred vstupom a pri 
opustení poľovného revíru s možnosťou vydezinfikovania obuvi a vypratia oblečenia. Ak nie je 
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možné vyliradiť takéto miesto, tak poľovník pred opustením revíru si obuv vydezinfikuje 
a použitý odev pred odchodom uloží do nepriepustného obalu a vždy po manipulácii s 
diviakom doma bezodkladne vyperie.

6. zabezpečiť odber vzoriek na laboratórne vyšetrovanie všetkých uhynutých a usmrtených 
diviakov so zmenami správania. Usmrtené diviaky označiť značkou na označovanie ulovenej 
raticovej zveri ( ďalej len „ plomba“ ). Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na 
prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené RVPS ZH na odber vzoriek na 
AMO.
Poznámka: Za vzorky doručené v súlade s usmernením RVPS prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná 

náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPS SR - Úhrada za dodanie vzoriekna laboratórne vyšetrenie afrického 
a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO) u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel 
uhynutých diviakov.

7. odber vzoriek vykonať tak, že vzorka bude obsahovať minimálne jeden z orgánov alebo jeho 
časť - mandle/ slezina/ oblička. Vzorka z usmrtených 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.

8. doručiť na RVPS ZH vzorku z uhynutého / usmrteného diviaka do 24 hodín od nálezu uhynutého 
tela alebo usmrtenia diviaka. V prípade, ak je diviak nájdený uhynutý resp. došlo k usmrteniu 
diviaka v dňoch pracovného voľna, vzorku je nevyhnutné doručiť najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň po dni pracovného voľna.

9. ohlásiť ihneď v prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie túto 
skutočnosť RVPS ZH na telefónne číslo 045 6733192, 0911 236 938.

10. priložiť ku každej vzorke nasledovné údaje : číslo plomby uloveného diviaka alebo iný spôsob 
označenia uhynutého diviaka, dátum náj denia 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 ( viď 
príloha č. J ) a. v príjemke o prevzatí vzoriek orgánov diviačej zveri na laboratórne vyšetrenie 
a predložení pohlavných orgánov diviačice a lanštiačky (viď príloha č. 2 ).

11. viesť dôslednú evidenciu o každom uhynutom / usmrtenom diviakovi a o naložení s divinou.

12. zabezpečiť prepravu tiel diviakov na miesto sústredenia uhynutých diviakov alebo miesto 
pitvania usmrtených diviakov v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia 
telových tekutín. Toto miesto musí byť dostupné pre dopravný prostriedok vykonávajúci prepravu 
do spracovateľského zariadenia.

13. nahlásiť každé umiestnenie VŽP kategórie 1 na schválenom a súradnicami GPS označenom 
mieste na RVPS ZH. VŽP kategórie 1 uskladňovať do doby prepravy do spracovateľského 
zariadenia v kontajneroch zabraňujúcich prístupu cudzích osôb a zvierat.

14. vy’čistiť a dezinfikovať kontajner po odvoze VŽP KAT.l registrovanými a účinnými 
prostriedkami proti vírusu AMO. O vykonaní čistenia a dezinfekcie viesť evidenciu.
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15. vykonať opatrenia, aby uhynuté a ulovené diviaky a vývrhy z usmrtených diviakov, telové 
tekutiny, ( VŽP kategórie 1 ), neprišli do styku s domácimi ošípanými.

16. vykonať opatrenia, aby osoby manipulujúce s uhynutými / usmrtenými diviakmi neprišli do 
kontaktu s domácimi ošípanými ani nevstúpili do chovu minimálne 48 hodín od manipulácie.

17. vykonať opatrenia, aby dopravný prostriedok a miesto usmrtenia alebo miesto nájdenia 
uhynutého diviaka bolo po skončení manipulácie vydezinfikované účinným registrovaným 
prípravkom proti vírusu AMO.

18. vykonať opatrenia, aby po skončení manipulácie s diviakmi boli použité jednorazové pracovné 
a manipulačné prostriedky zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení. Iný ako jednorazový 
odev bol vypratý, obuv a použité nástroje boli vyčistené a vydezinfikované registrovanými 
a účinnými prostriedkami proti vírusu AMO.

19. 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.

Každé odstránenie uhynutého diviaka alebo VŽP z usmrtených diviakov (vývrhy a pod.) zakopaním 
na mieste musí RVPS ZH povoliť rozhodnutím v zmysle § 8 ods. 3 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. 
v súlade s požiadavkami § Vyhlášky MPRV SR č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití 
vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

B. Užívateľovi poľovného revíru sa zakazuje:

1. dočasne akýkoľvek výkon lovu diviačej zveri v poľovnom revíri, okrem usmrtenia diviakov so 
zmeneným správaním.

2. vykonávanie všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej zveri 
a následnej migrácii, okrem činností spojených so šetrným spôsobom vyhľadávania uhynutých 
diviakov a usmrtenia chorej diviačej zveri a lov ostatnej zveri individuálnym spôsobom.

3. lov všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej na ťahu 
a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach.

4. celoročné prikrmovanie raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach. 
Zákaz prikrmovania sa týka aj používania bývalých potravín ( napríklad chlieb, pečivo, keksy, 
bagety, tropické ovocie).

5. chov diviačej zveri vo zverniciach vrátane chovu diviačej zveri na výcvik a skúšky poľovných 
psov.

6. použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý 
pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.

7. vykonávanie výcviku a skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje vyhľadávanie a durenie 
raticovej zveri. Ostatné skúšky poľovných psov možno vykonávať len so súhlasom RVPS ZH 
v lokalitách, kde organizátor preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje.

8. odchyt voľne žijúcich diviakov za účelom zazverovania, vrátane uznaných zverníc, okrem 
odchytu za účelom bezodkladného usmrtenia.

9. pitvať usmrtené a uhynuté diviaky v poľovnom revíri a prepravovať na miesto sústredenia 
nezahalené v plastových vakoch tak, aby sa neminimalizovalo riziko úniku telových tekutín.
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10. spoločné skladovanie usmrtenej diviačej zveri a ostatnej ulovenej zveri uvádzanej na trh vrátane 
vedľajších jatočných produktov v spoločnom zariadení.

11. uvádzať usmrtenú diviačiu zver na trh.
12. umiestňovať do obalov s uhynutými, usmrtenými diviakmi alebo s vývrhmi iné predmety.
13. premiestňovanie živých diviakov mimo poľovný revír.
14. vyrábať a premiestňovať trofeje z diviakov mimo infikovanú oblasť bez súhlasu RVPS ZH.
15. používať na skrmovanie psom a dravým vtákom časti tiel z uhynutých a usmrtených diviakov.

Termín plnenia opatrení: odo dňa doručenia a až do ich zrušenia.

Zodpovedný za plnenie: užívateľ poľovného revíru, v zastúpení štatutárom.

C. RVPS ZH v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje dňom 12.1.2023 
uvedenému užívateľovi poľovného revíru nariadené opatrenia č. 05/2023 zo dňa 02.1.2023.

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 veľkou schopnosťou 
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane 
ohrozenia medzinárodného obchodu. Africký mor ošípaných bol potvrdený u diviačej zveri 
v okrese Žarnovica, kataster Nová Baňa, CP 1367/2023 zo dňa 12.1.2023 ŠVÚ Zvolen, na 
základe čoho bolo územie poľovného revíru Orovnica zaradené do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
týchto opatrení.

Poučenie

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na 
nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Voči 
nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia. Nesplnenie uvedených 
nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr.Terézia Pallerová 
riaditeľka

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
Žiar nad Hronom
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Prílohy : č. 1 a č. 2.

Doručuje sa : Poľovnícky spolok Čaračín.

Na vedomie:
• ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava,
• Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor,
• Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom,
• Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Aktuálne informácie nájdete:
https://www.svps.sk
Informačný leták o AMO
Zoznam dezinfekčných prostriedkov účinných proti vírusu AMO
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Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Žiar nad Hronom

Ul. SNP č. 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel. 045 6733192, fax 045 6735681, e-mail: zdraviezvierat.zh@svps.sk

Č.z. : 0118/2023 V Žiari nad Hronom dňa 12.1.2023

OPATRENIA

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ( ďalej len „RVPS ZH“ ) 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 - Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, so sídlom 968 01 
Nová Baňa, Bernolákova 36/11, IČO-42304636-, zastúpenému predsedom Petrom Forgáčom 
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných ( ďalej len „AMO“ ) 
v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri Háj, zaradeného do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov, reštrikčné pásmo II ( ďalej len „Part 11“ ), a je uvedené v prílohe 
Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ ( c. 2022/2568 z 21.12.2022 ), ktorým sa 
ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných.

A. Užívateľovi poľovného revíru Háj sa nariaďuje :

1. 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. ) S kadáverom môže manipulovať len 
osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch na dodržanie biologickej bezpečnosti. 
Návšteva za účelom vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa uvedie v knihe návštev 
poľovného revíru. Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne 1 x za týždeň.

2. vykonať sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov ( ďalej len „VŽP“ ) 
z ulovenej diviačej zveri s príznakmi choroby. 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 ZH. Miesto nálezu 
uhynutého diviaka a použité nástroj e, dopravné prostriedky musia byť bezprostredne po ukončení 
činnosti vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu AMO.

Poznámka: Za nájdené uhynuté diviaky a sanáciu uhynutej diviačej zveri v súlade s usmernením RVPS ZH 
prináleží užívateľovi poľovného revíru jinančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPS SR - Úhrada 
za dodanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie afrického a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO) 
u diviakov a za vyhľadávame a neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov.

3. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými / usmrtenými diviakmi a s vývrhom opatrenia 
zabraňujúce šíreniu AMO.

4. vyhradiť užívateľom poľovného revíru aspoň jedno miesto v revíri na pitvanie tiel uhynutých a 
usmrtených diviakov so zmeneným správaním. Miesto 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 musí byť vybavené kontajnerom na uskladnenie tiel diviakov do odvozu do 
spracovateľského závodu.

5. vyhradiť aspoň j edno miesto v poľovnom revíri pre poľovníkov na prezlečenie pred vstupom a pri 
opustení poľovného revíru s možnosťou vydezinfikovania obuvi a vypratia oblečenia. Ak nie je 
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možné vyhradiť takéto miesto, tak poľovník pred opustením revíru si obuv vydezinfikuje 
a použitý odev pred odchodom uloží do nepriepustného obalu a vždy po manipulácii s 
diviakom doma bezodkladne vyperie.

6. zabezpečiť odber vzoriek na laboratórne vyšetrovanie všetkých uhynutých a usmrtených 
diviakov so zmenami správania.^ Usmrtené diviaky označiť značkou na označovanie ulovenej 
raticovej zveri ( ďalej len „ plomba“ ). Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na 
prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené RVPS ZH na odber vzoriek na 
AMO.
Poznámka: Za vzorky doručené v súlade s usmernením RVPS prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná 

náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPSSR - Úhrada za dodanie vzoriekna laboratórne vyšetrenie afrického 
a klasického moru ošípaných (ďalej len AMO, KMO) u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel 
uhynutých diviakov.

7. odber vzoriek vykonať tak, že vzorka bude obsahovať minimálne jeden z orgánov alebo jeho 
časť - mandle/ slezina/ oblička. Vzorka z usmrtených 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.

8. doručiť na RVPS ZH vzorku z uhynutého / usmrteného diviaka do 24 hodín od nálezu uhynutého 
tela alebo usmrtenia diviaka. V prípade, ak je diviak nájdený uhynutý resp. došlo k usmrteniu 
diviaka v dňoch pracovného voľna, vzorku je nevyhnutné doručiť najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň po dni pracovného voľna.

9. ohlásiť ihneď v prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie túto 
skutočnosť RVPS ZH na telefónne číslo 045 6733192, 0911 236 938.

10. priložiť ku každej vzorke nasledovné údaje : číslo plomby uloveného diviaka alebo iný spôsob 
označenia uhynutého diviaka, dátum náj denia 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 ( xid’ 
príloha č. 1 ) a v príjemke o prevzatí vzoriek orgánov diviačej zveri na laboratórne vyšetrenie 
a predložení pohlavných orgánov diviačice a lanštiačky (viď príloha č. 2 ).

11. viesť dôslednú evidenciu o každom uhynutom / usmrtenom diviakovi a o naložení s divinou.

12. zabezpečiť prepravu tiel diviakov na miesto sústredenia uhynutých diviakov alebo miesto 
pitvania usmrtených diviakov v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia 
telových tekutín. Toto miesto musí byť dostupné pre dopravný prostriedok vykonávajúci prepravu 
do spracovateľského zariadenia.

13. nahlásiť každé umiestnenie VŽP kategórie 1 na schválenom a súradnicami GPS označenom 
mieste na RVPS ZH. VŽP kategórie 1 uskladňovať do doby prepravy do spracovateľského 
zariadenia v kontajneroch zabraňujúcich prístupu cudzích osôb a zvierat.

14. vyčistiť a dezinfikovať kontajner po odvoze VŽP KAT.l registrovanými a účinnými 
prostriedkami proti vírusu AMO. O vykonaní čistenia a dezinfekcie viesť evidenciu.
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15. vykonať opatrenia, aby uhynuté a ulovené diviaky a vývrhy z usmrtených diviakov, telové 
tekutiny, ( VŽP kategórie 1 ), neprišli do styku s domácimi ošípanými.

16. vykonať opatrenia, aby osoby manipulujúce s uhynutými / usmrtenými diviakmi neprišli do 
kontaktu s domácimi ošípanými ani nevstúpili do chovu minimálne 48 hodín od manipulácie.

17. vykonať opatrenia, aby dopravný prostriedok a miesto usmrtenia alebo miesto nájdenia 
uhynutého diviaka bolo po skončení manipulácie vydezinfíkované účinným registrovaným 
prípravkom proti vírusu AMO.

18. vykonať opatrenia, aby po skončení manipulácie s diviakmi boli použité jednorazové pracovné 
a manipulačné prostriedky zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení. Iný ako jednorazový 
odev bol vypratý, obuv a použité nástroje boli vy’čistené a vydezinfíkované registrovanými 
a účinnými prostriedkami proti vírusu AMO.

19. 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.

Každé odstránenie uhynutého diviaka alebo VŽP z usmrtených diviakov ( vývrhy a pod.) zakopaním 
na mieste musí RVPS ZH povoliť rozhodnutím v zmysle § 8 ods. 3 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. 
v súlade s požiadavkami § Vyhlášky MPRV SR č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití 
vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

B. Užívateľovi poľovného revíru sa zakazuje:

1. dočasne akýkoľvek výkon lovu diviačej zveri v poľovnom revíri, okrem usmrtenia diviakov so 
zmeneným správaním.

2. vykonávanie všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohh viesť k vyrušovaniu diviačej zveri 
a následnej migrácii, okrem činností spojených so šetrným spôsobom vyhľadávania uhynutých 
diviakov a usmrtenia chorej diviačej zveri a lov ostatnej zverí individuálnym spôsobom.

3. lov všetkej radcovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej na ťahu 
a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach.

4. celoročné prikrmovanie radcovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach. 
Zákaz prikrmovania sa týka aj používania bývalých potravín ( napríklad chlieb, pečivo, keksy, 
bagety, tropické ovocie).

5. chov diviačej zveri vo zverniciach vrátane chovu diviačej zveri na výcvik a skúšky poľovných 
psov.

6. použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý 
pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.

7. vykonávanie výcviku a skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje vyhľadávanie a durenie 
radcovej zveri. Ostatné skúšky poľovných psov možno vykonávať len so súhlasom RVPS ZH 
v lokalitách, kde organizátor preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje.

8. odchyt voľne žijúcich diviakov za účelom zazverovania, vrátane uznaných zverníc, okrem 
odchytu za účelom bezodkladného usmrtenia.

9. pitvať usmrtené a uhynuté diviaky v poľovnom revíri a prepravovať na miesto sústredenia 
nezahalené v plastových vakoch tak, aby sa neminimalizovalo riziko úniku telových tekutín.
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10. spoločné skladovanie usmrtenej diviačej zveri a ostatnej ulovenej zveri uvádzanej na trh vrátane 
vedľajších jatočných produktov v spoločnom zariadení.

11. uvádzať usmrtenú diviačiu zver na trh.
12. umiestňovať do obalov s uhynutými, usmrtenými diviakmi alebo s vývrhmi iné predmety.
13. premiestňovanie živých diviakov mimo poľovný revír.
14. vyrábať a premiestňovať trofeje z diviakov mimo infikovanú oblasť bez súhlasu RVPS ZH.
15. používať na skrmovanie psom a dravým vtákom časti tiel z uhynutých a usmrtených diviakov.

Termín plnenia opatrení: odo dňa doručenia a až do ich zrušenia.

Zodpovedný za plnenie: užívateľ poľovného revíru, v zastúpení štatutárom.

C. RVPS ZH v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje dňom 12.1.2023 
uvedenému užívateľovi poľovného revíru nariadené opatrenia č. 039/2023 zo dňa 05.1.2023.

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 veľkou schopnosťou 
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane 
ohrozenia medzinárodného obchodu. Africký mor ošípaných bol potvrdený u diviačej zveri 
v okrese Žarnovica, kataster Nová Baňa, CP 1367/2023 zo dňa 12.1.2023 ŠVÚ Zvolen na 
základe čoho bolo územie poľovného revíru Háj zaradené do infikovanej oblasti AMO u 
diviakov. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
týchto opatrení.

Poučenie

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na 
nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Voči 
nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia. Nesplnenie uvedených 
nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr.Terézia Pallerová 
riaditeľka

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
Žiar nad Hronom
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Prílohy : č. 1 a č. 2.

Doručuje sa: Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa.

Na vedomie:
• ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava,
• Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor,
• Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom,
• Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Aktuálne informácie nájdete:
https://www.svps.sk
Infonnačný leták o AMO
Zoznam dezinfekčných prostriedkov účiimých proti vírusu AMO
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Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Žiar nad Hronom

Ul. SNP č, 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel. 045 6733192, fax 045 6735681, e-mail: zdraviezvierat.zh@svps.sk

Č.z. : 040/2023 V Žiari nad Hronom dňa 05.1.2023

OPATRENIA

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ( ďalej len „RV^PS ZH“ ) 
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 - Poľovnícke združenie Kamenica, so sídlom 966 41 Veľká 
Lehota 228, ICO-31897452-, zastúpenému predsedom Pavel Zajac,
na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných ( ďalej len „AMO“ ) 
v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri Voj šín, 
zaradeného do infikovanej oblasti AMO, reštrikčné pásmo II ( ďalej len „Part H“ ) , a je 
uvedené v prílohe Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2021/605 EÚ ( č. 2022/2568 
z 21.12.2022), ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných.

Užívateľovi poľovného revíru sa nariaďuje:

1. 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. ) S kadáverom môže 
manipulovať len osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch na dodržanie 
biologickej bezpečnosti. Návšteva za účelom vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa 
uvedie v knihe návštev poľovného revíru. Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne 
1 x za týždeň.

2. sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov ( ďalej len „VŽP“ ) 
z ulovenej diviačej zveri určenej na súkromnú domácu spotrebu. 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 ZH. Miesto nálezu uhynutého diviaka a použité nástroje, dopravné 
prostriedky musia byť bezprostredne po ukončení činnosti vydezinfíkované dezinfekčným 
prostriedkom vhodným na deaktiváciu vírusu AMO.

Poznámka: Za nájdené uhynuté diviaky asanáciu uhynutej diviačej zveri v súlade s usmernením RVPS 
prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SPPS SR - Úhrada 
za dodanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie afrického a klasického moru ošípaných ( ďalej len AMO, KMO j 
u diviakov a za vyhľadávanie a neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov.

3. sanáciu ulovenej diviačej zveri, ktorá nie je určená na súkromnú domácu spotrebu a je určená 
na neškodné odstránenie v spracovateľskom podniku na VŽP ihneď po ulovení bez 
laboratórneho vyšetrenia na AMO.

Poznámka: Za neškodné odstránenie ulovených diviakov odstránených v spracovateľskom podniku na PZP 
ihneď po ulovení prináleží užívateľovi poľovného revíru finančná náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia 
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SVPS 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.

4. celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie ( táto podmienka musí byť 
zohľadnená poľovným hospodárom pri vydávaní povolenia na lov neobmedzene pre celý 
revír) vykonávaný individuálnym spôsobom postriežkou alebo posliedkou. Lov musí byť 
vykonávaný spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri. Lov diviačej zveri 
je vykonávaný za účelom monitoringu AMO a znižovania denzity diviačej zveri 
v poľovnom revíri.

5. opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov:
- 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.

- 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: Pnadiť 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 ý 14 ods. 2 písm. i), môže užívateľ poľovného revíru vnadiťzver 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.

- lov zveri zakázaným spôsobom alebo nesprávnym spôsobom podľa osobitného predpisu, 
v zmysle nariadenia hlavného veterinárneho lekára v aktuálnom znení.

- lov diviačej zveri odchytom za účelom bezodkladného usmrtenia. Tento spôsob sa 
prednostne uplatňuje na nepoľovných plochách, kde nie je možné použiť strelnú zbraň

6. poskytnúť pri vydávaní povolenia na lov diviačej zveri informačné letáky týkajúce sa nákazy 
AMO, kľúčovej úlohy poľovníkov a biologických zásadách manipulácie s diviakmi.

7. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými / ulovenými diviakmi a s vývrhom opatrenia 
zabraňujúce šíreniu AMO. Osoby manipulujúce s uhynutými / ulovenými diviakmi nesmú 
vstúpiť do chovu ošípaných a prísť do kontaktu s domácimi ošípanými minimálne 48 hodín 
od manipulácie.

8. vyhradiť aspoň jedno miesto v poľovnom revíri pre poľovníkov na prezlečenie pred vstupom 
a pri opustení poľovného revíru s možnosťou vydezinfikovania obuvi a vypratia oblečenia. 
Ak nie je možné vyhradiť takéto miesto, tak poľovník pred opustením revíru si obuv 
vy dezinfikuj e a použitý odev pred odchodom uloží do nepriepustného obalu a vždy po 
manipulácii s diviakom doma bezodkladne vyperie.

9. vyhradiť aspoň jedno miesto na opracovanie tiel ulovených diviakov, ktoré sa nahlási za 
účelom registrácie príslušnej RVPS ZH. 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 odpadu. 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 
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miesto na opracovanie a skladovanie tiel v najbližšom poľovnom revíri vybavenom 
chladiacim zariadením, zaradeného do príslušnej oblasti PART II.

10. vykonať opatrenia na zabránenie uvádzania mäsa zalovených diviakov na trh 
a premiestňovania mimo infikovanú oblasť - PART II. Neškodné odstránenie všetkých tiel 
ulovených diviakov a ostatnej zveri uloženej spoločne v chladiacom boxe, ak čo i len 1 kus 
bude pozitívne testovaný na AMO. Neškodné odstránenie sa vykoná v kafilerickom 
zariadení.

11. vykonať opatrenia, že žiadny kus zveri ( vrátane inej ako diviačej zveri ) neopustí chladiaci 
box pred získaním negatívneho výsledku vyšetrenia na AMO u všetkej diviačej zveri 
prítomnej v chladiacom boxe. Laboratórne vyšetrenú diviačiu zver s negatívnym výsledkom 
na AMO a ostatnú spoločne skladovanú zver je možné použiť len na súkromnú domácu 
spotrebu.

12. zabezpečiť odber vzoriek na laboratórne vyšetrovanie uhynutých a ulovených diviakov 
podľa usmernenia RVPS ZH. Ulovené diviaky označiť značkou na označovanie ulovenej 
raticovej zveri ( ďalej len „ plomba“ ). Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na 
prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené RVPS ZH na odber vzoriek na 
AMO.
Poznámka: Za vzorky doručené v súlade s usmernením R PPS prináleží užívateľovi poľovného revíru jinančná 
náhrada v zmysle aktuálneho usmernenia SVPS 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.

13. vykonať odber vzoriek tak, že vzorka musí obsahovať 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.

14. doručiť na RVPS ZH vzorku z uhynutého / uloveného diviaka do 24 hodín od nálezu 
uhynutého tela alebo ulovenia diviaka. V prípade, ak je diviak nájdený uhynutý resp. došlo k 
uloveniu diviaka v dňoch pracovného voľna, vzorku je nevyhnutné doručiť najneskôr 
v nasledujúci pracovný deň po dni pracovného voľna.

15. ohlásiť v prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie, ihneď 
túto skutočnosť RVPS ZH na telefónne číslo 045 673 31 92 / 0911 236 938.

16. 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 ( viď príloha č. 1 ) a v príjemke o prevzatí vzoriek orgánov diviačej 
zveri na laboratórne vyšetrenie a predložení pohlavných orgánov diviačice a lanštiačky ( viď 
príloha č 2).
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17. viesť dôslednú evidenciu o každom uhynutom / ulovenom diviakovi a o naložení s divinou 
vrátane rozdelenia medzi členov poľovníckej organizácie.

18. zabezpečiť prepravu tiel diviakov na miesto sústredenia uhynutých diviakov alebo miesto 
vyvrhovania ulovených diviakov v plastových vakoch tak, aby sa minimalizovalo riziko 
úniku telových tekutín.

19. nahlásiť každé umiestnenie VŽP kategórie 1 na schválenom a súradnicami GPS označenom 
mieste na RVPS ZH. VŽP kategórie 1 uskladňovať do doby prepravy do spracovateľského 
zariadenia v kontajneroch zabraňujúcich prístupu cudzích osôb a zvierat. Toto miesto musí 
byť dostupné pre motorové vozidlá na prepravu do spracovateľského zariadenia.

20. vyčistiť a dezinfikovať kontajner po odvoze VŽP kategóriel registrovanými a účinnými 
prostriedkami proti vírusu AMO. O vykonaní čistenia a dezinfekcie viesť evidenciu.

21. vykonať opatrenia aby, uhynuté a ulovené diviaky a vývrhy zalovených diviakov, telové 
tekutiny, VŽP kategóriel, neprišli do styku s domácimi ošípanými.

22. vydezinfikovanie prepravného prostriedku a miesta ulovenia alebo miesto nájdenia 
uhynutého diviaka účinným registrovaným prípravkom proti vírusu AMO. Po skončení 
manipulácie s diviakmi musia byť použité jednorazové prostriedky, jednorazový odev 
a jednorazové rukavice , zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení. Iný ako 
jednorazový odev je nutné vyprať, obuv a nástroje vyčistiť a vy dezinfikovať.

23. 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.

Každé odstránenie VŽP kategóriel zakopaním na mieste musí RVPS ZH povoliť rozhodnutím 
v zmysle § 8 ods. (3) písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. v súlade s požiadavkami § Vyhlášky 
MPRV SR č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave 
a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov 
na osobitné kŕmne účely.

Užívateľovi poľovného revíru sa zakazuje:

1. vykonávanie všetkých poľovníckych činností, ktoré by mohli viesť k vyrušovaniu diviačej 
zveri a následnej migrácii, okrem činností spojených so šetrným spôsobom vyhľadávania 
uhynutých diviakov a individuálneho spôsobu lovu zveri.

2. lov všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej 
na ťahu a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach.

3. lov malej zveri na spoločných poľovačkách je možné povoliť len na základe dostatku 
informácii o početnosti diviačej zveri, výsledkov vykonaného monitoringu AMO, fáze 
epidémie, spolupráce užívateľa poľovného revíru a preverenia stupňa biologickej 
bezpečnosti vykonávania takéhoto lovu, a to len v častiach revíru, kde užívateľ poľovného 
revíru preukáže, že sa tam diviačia zver trvalé nezdržuje. Pri poľovačke nesmú byť použité 
plemená psov s tendenciou durenia zveri alebo nízkym stupňom ovládateľnosti.

4. lov diviačej zveri osobami, ktoré neboli vyškolené na túto činnosť.
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5. 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 a vnadenie.

6. chov diviačej zveri vo zverniciach vrátane chovu diviačej zveri na výcvik a skúšky 
poľovných psov.

7. použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý 
pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.

8. vykonávanie skúšok poľovných psov, pri ktorých sa vyžaduje vyhľadávanie a durenie 
raticovej zveri. Ostatné skúšky poľovných psov možno vykonávať len so súhlasom RVPS 
ZH v lokalitách kde organizátor preukáže, že sa tam diviačia zver nezdržuje.

9. odchyt voľne žijúcich diviakov za účelom zazverovania, vrátane uznaných zverníc, okrem 
odchytu za účelom bezodkladného usmrtenia.

10. vyvrhovať ulovené diviaky v poľovnom revíri a prepravovať na miesto sústredenia 
nezahalené v plastových vakoch tak, aby sa neminimalizovalo riziko úniku telových 
tekutín.

11. skladovanie ulovenej diviačej zveri a ostatnej ulovenej zveri uvádzanej na trh v spoločnom 
zariadení.

12. uvádzať zverinu z diviačej zveri na trh a premiestňovať mimo infikovanú oblasť aj za 
účelom súkromnej domácej spotreby.

13. umiestňovať do obalov s uhynutými alebo ulovenými diviakmi alebo vývrhmi zo zveri iné 
predmety.

14. premiestňovanie živých diviakov mimo poľovný revír.
15. vyrábať a premiestňovať trofeje z diviakov mimo infikovanú oblasť bez súhlasu RVPS ZH.
16. skrmovať časti tiel zahynutých ako aj ulovených diviakov psom, svorkám psov a dravým 

vtákom.

Termín plnenia opatrení: odo dňa doručenia do dňa ich zrušenia.

Zodpovedný za plnenie: užívateľ poľovného revíru, v zastúpení štatutárom.

RVPS ZH v zmysle § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. zrušuje dňom 03.1.2023 
uvedenému užívateľovi poľovného revíru nariadené opatrenia č. 0380/2022 zo dňa 01.3.2022.

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 veľkou schopnosťou 
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane 
ohrozenia medzinárodného obchodu. Africký mor ošípaných bol potvrdený u diviačej zveri 
v okrese Zlaté Moravce, kataster Obyce, na základe čoho bolo územie poľovného revíru 
Vojšín zaradené do infikovanej oblasti AMO - PART II, v súlade s vykonávacím 
nariadením Komisie č. 2022/2568 zo dňa 21.12.2022, ktorým sa mení príloha II. k 
vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na 
kontrolu afrického moru ošípaných.

Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej 
časti týchto opatrení.
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Poučenie

Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení 
na nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 
Voči nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia odo dňa doručenia do ich 
zrušenia. Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona 
č. 39/2009 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr.Terézia Pallerová 
riaditeľka

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
Žiar nad Hronom

Prílohy : č. 1 a č. 2,

Doručuje sa: Poľovnícke združenie Kamenica.

Na vedomie:
• ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava,
• Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor,
• Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom,
• Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom.

Aktuálne informácie nájdete:
https://www.svps.sk
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