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abútna, vysobo nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného
zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekolko dní, apatiou, krvácaninami
v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
Ide e neliečiteľnú chorobu, btoró nie nie je prenotnú nn ľudí n iné druhy iviercrt

Chovy oiípaných - prevencia
dodržiavať v chovoch záfudy bieiegicfaej bexpečnotti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody,
evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov
a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
xumedxiť vnihnutiu diviubov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
rešpektovať xábux tbrmevunia buchyntbých odpudov a výrobkov z diviačieho mäsa
y zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

é
Užívatelia poľovných revírov ( diwiahy) - prewencia
^ odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých dhiiabev
neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do bafilérie alebo hlbebým xabepaním
(2m) retp. tpólením na miette úhynu
intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých
a podoxrhiých dhiiabov
dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom
všetkých vekových kategórii
xábax pribrmovania diviafaov ( výnimka iba za účelom vnadenia)
dodržiavanie biologicbých xátad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov
^ odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa initrubcií RVPS
Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora- Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uxotvárateľných
nádob na potraviny!
Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých krajinách - na
Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe.
Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy
prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom .
Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.__________________________________

Na informačnú tabuľu.
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QPOZOR!!!
■štátna

reiermáraa

IPOZORÜ!
a potraTÍnoTa správa

Slovenskej repiiblikv" informuje:
Od roka 2014 sa v Európe i’írí vysoko
liákadivé ochoireaíe — africký mor ošípaných
a ohroiiije tým ibíMóht doiuácidi ošípanýxh
a diviačiu zver. Táto nákaza sa môže
prenášať aj p o tr afinami, ale nie je
nebezpečná pre ľndi
Preto Vá.s prosúae. abv ste odhadzovali
zwskv aoTrarin iba do uzafvára.terM.vch
nádob n.3 odpadky !!!

\1GYAZAT !!!
A
Szlovák
.Köztársaság
Állami
Aliaiegészségügji és netaiszerbízton:s.agi
Hatósága a kővetkezőkról ad tájékoztatási:
Európában 2Í14 óta terjed az afrikai
serté-spestiSf ami egj' erősen feitdzó
megbetegedés, és mind a házi sertések, mind
a vaddisznak millióit veszélyezteti Ennek az
embeiTe nem veszélyes b-etegségnek a
terjedése élelmiszerek útján is lehetséges,
A fentiekből adódóan kériiíkJiogv az
éleLntiszermaradékokar kizárólag csukható
hutladéktárolókbait helvezzék el’í!

eBHHívmHHe ül
C 2014 ro;ia b Eepone pacnpocTpaHaeTcn
oueHb .japasHaa a^ipiiKaHCKan nv-jia CEiiHeii,
npe;ieTaB,i5Q0iHaji vxposy ,z.ih .milíjdioiiob
joMaiHHHs: II jíiKiis CBimefi, Ato ne onacHoe
a.iH
■

ne.toEeKa

jaéioaeBaiote

MOíseT

nepejaBanics: nepej npoovicrbi inrraiaDi.
nparoMv
gpociiM
Bac
BbtőpacMBaTB
ocraTKn ninnn T0.miK0 b saKpMTwe
MYCopHbie KOHTefmepbi''!

Siámí Teteriaariii a pocraTÍnorá sprava
Slovefisfcej repablib'iíiforiinije;
Od fofc.o 2014 se v Evropě rozšiříije vysoce
nakaSvý africký mor prasat a ohrožuje Biilóay
domácich i dirokrch prasat. Tato: aemoí, která
není pro lidi nebezpečná, se přená ší po craviiiami.
Odhazujte proto. srosÍBi. zbvtkv gotrarin oonze
do uzaviraielaŤch nádob na odpadtai!!

@W4RN1NG!Ü
Highly conragioas African Strmé Fever has been
spretdíng through Iarop-e sfrce 2014 and is now a
threat for műUoas of doniestic pigs and wild boar.
This disease, wMdi is not dangeraas- for ha:ma.iis.
can be transsaiftedby food.
Please malg sure that all leftover food is put in
sealed wa ste ea niaia ers!!!

IUW4GA!!!
Od I'ofcu 2014 na tereaie Európy rozprzestrzaiia
sfe w wysoMni. stopsia zafcaina choroba aůyfcaňsM pa m á r šwiá - stanowiac zagro ženie dla
milionow szcak hodowlaaej trzody dsietmej oraz
pogíowia dzików. Ta niebedaca zagrozeaieHí dla
czíowieka choroba taože byc przenoizona takže
przez ijTVBOsč.
Dla tego prosí BIT wTrzucač re sziki ivvraošd
wviaiznie do zanivkanvch pojea:ników na šaiieci i
odpady.”

lACHTUNG Ü!
Seit 2014 bľátet skh die hochansteckende
Afi'ikanisíhe Sdiwemepesi in Európa aas anii
bedroht MilMonea Haus- und Wildschweme,
Lebensmitiel fcSonea diese, fiir den Menschen
ungefá'hrliche, Kraa'kheií übeitragen.
Bitté werfen Sie daher Sgefeereste aur in
verschlosseneMnílbehälief!!!

■'■A
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Príloha č. 2

REGISTRÁCIA CHOVU

Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

01 Registrácia nového chovu:
[

[ Chov HZ

I

I Bitúnok

|

| Kafilerické zariadenie

|

| Výstavné priestory

I

I Pastva

I

I Tržnica

|

| Sprostredkovateľ

|

[ Iné:

[

| Zberné stredisko

02 Schválenie chovu
RVPS/KVPS

03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu registračné číslo;
a) Oprav a/dopine nie údajov:
I
I

I Chovu
I Štatutár, zástupcu

04 Chov

Vlastníka

I

I Chovu

Držiteľa

I

I Štatutár, zástupcu

I

□

I Vlastníka
Držiteľa

potvrdzuje
RVPS/KVPS

Názov:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Súradnice
GIS:

Popis, č.:
05 Druh HZ

06 Vlastník

c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov

I

[ HD

I

I lyby

1^ ošípané

ovce

-kozy

X:
Y:
kone

hydina

včely

n^zov/

meno a priezvisko:
IČO/dát. narodenia:

Telefón:

Ulica:

Fax:

Popis, č.:

e-mail:

07 Štatutárny zástupca

Titul pred:

dát. narodenia:

Priezvisko:

Meno:

Obec:

PSC

Ulica:

Telefón

Popis, č.:

Mobil

e-mail:
08 Držiteľ

PSČ:

Obec:

Fax:

Názov/
meno a priezvisko:
IČO/dát. narodenia:

09 Doručovacia
adresa

PSC

Obec:

Telefón

Ulica:

Fax

Popis, č.:

e-mail

Obec:
Ulica:

PSČ:
Popis.č.:
10 Podpis a odtlačok pečiatky vlastníka/držiteľa;

11 Adrtusát; Físnvinárriôí služby SP, I, p.. CeBírélna avitísudu HZ, Rusinslcá c&c/ín i/, OH) 03 3Ü.JNA
íeL č.; {*41/-,073744, ti;;,; Ö4 i/SljílSňOh, 1)4 l/bibOlH)'/, í-mmi; cebzimpssr-sk, úri: Iiíti3://vr-u/w,p3sr.sk/€djz

bežce

