
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE - OKOUE
KukuČínova 24.040 01 KoSice

Č.j.^-M'm^ Košice,30.5.20l8

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNťNIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO
MORUOŠÍPANÝCH

Regionálna veterináma a potravinová správa KoSice-okoIÍe ( ďalej len "RVPS KoSice-okolie"),
príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. c) v súlade s § 17 ods. 3 zákona Č. 39/2007 Z. z. o veterinámej
starostlivosti v platnom znení

vymedzuje

okres Košice-okolie

ako oblasť s aktívnym moniŕoringom Afríckého moru ošipaných
(tzv. náraznfková oblasť)

a

nariaďuje
chovateľom ošipaných v drobnochovoch

opatrenia

na zabezpeéenie kontroly azabránenia Sfrenia atíckého moru oSípaných (ďalej len "AMO" )
v chovoch ošípaných

1. Bezodkladne hiásiť všelky uhynuté ošipané povercnému úradnému veterinámemu lekárovi,
zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých oäípaných na laboratóme vySetrenie AMO a zabezpečif i

odvoz kadáverov do spracovateľského podniku.
2. Bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému áradnému

vetermámemu lekárovi a Regionálnej veterinámej a potravinovej spräve KoŠice-okoJie.
3. Ošipané držať v uzatvorených priestoroch.
4. Zákaz použivania vedľajSich živoôíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne áéely pre ošípané.
5. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.
6. Zamedziť koniaktu oSÍpaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich Íasťami alebo výrobkami

s diviačieho mäsa.

7. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečností - prezliekanie oSetrovateľov a návštevníkov
farmy. dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajÄovacích priestorov.

8. Skladovať krmivo pre oSipané mimo dosahu diviakov.
9. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej pouíitim.

0. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej 1 pracovny deň predjej vykonaním.
11. Nevykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelorn ďalšieho predaja.

Tcrmin plnenia vSctkých uvcdených bodov opatrení: od 30. 05.2018 do odvolania
Zodpovcdný za plnenic: dríiteľ zvjerat



OdôvoďnenÍe

Africký mor oSfpaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona Č. 39/2007 Z. z.
o veterinámťij starostIÍvosti v platnom zneni. Ide o prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou
rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane
ohrozenia medzinárodného obchodu. V súčasnosti sa africký mor oSípaných vyskytuje v Maďarskej
republike v bezprostrednej blízkosti Slovensko-maďarskej hranice, Tíeto opatreniabolo nutné vydať
na zabránenie vzniku a Šíreniu afhckého moru ošípaných.
Na základe vyš§ie uvedených skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
týchto opatrení.

Pouícn e

Podľa § 52, pism. b) zákona Ď. 39/2007 Z. z. o veterinámej starostiivosti v platnom znení na
nariaďovanie a zrušovanie opatrcní sa nevzt'ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
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Africkv mor ošípanvch (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republlky Bratislava

akútna. vysoko nákazlivá choroba domácich ošipaných a diviakov.

prenosný priamym kontaktom s chorým ateDo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi.

infikovaného zvieraťa. prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov
z infikovaných zvierat
prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42CC), ktorá môže trvať až niekorko dní, apatíou,
krvácaninami v podkoži. na miazgových uzľmách, vnútorných orgánoch a zväčšenou
slezinou

u gravidných prasnic sa prejavuje potratmi
charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat.

ide o nelieéiteľnú chorobu, ktorá ale nieje prenosná na Fudí a Iné druhy zvierat.

Chovv oéípanvch - prevencia

dodržiavať v chovoch zásady biotogickej bezpečnosti (dôkladnér

oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidenda a kontrola pohybu
^

\^ dopravných prostriedkov/ a osôb, prezdekanie zamestnancov
^

^ áť

a návštevnfkov farmy, dodržiavať číerno-biely systém)<
^ **

I

* f zamedziť vniknutiu dtvlakov do areálu farmy, pripadne ich^
t

^T

kontaktu s krmivom a stetivom

rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadovr
- ..- _J

a výrobkov z divíačieho mäsa
zákaz skladovať knnivo pre ošípané v dosahu diviakoví

r

zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitímr

pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove
',

y

Užívatelia poľovnvch revírov - prevencia

odber a zaslanie vzoriek na vyéetrenie od všetkých nájdených<
,a

r
y.* 1>

uhynutých divtakov\

^4^ neékodné odstránenie kadáverov uhynutých díviakov do kafílérie
.l".s
y

^ (^

alebo htbokým zakopanim (2m) resp. spálentm na mieste úhynuv

^

lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakovŕ.

r

dodržiavanie normovaných kmeňových stavov. vekovej.^.

v

a pohlavnej ätruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinouy

dodržiavanie protiepidemických zásad pri maniputácii s telami a^-

vývrhmi z ulovených diviakov
octber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa fnétrukclí RVPSr

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine,
v ČR, Maďarsku, Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. NajväČším
nebezpečenstvom rozšfrenía AMO na územie SR predstavuje migrácia infíkovaných diviakov
z Ukrajiny, Maďarska a Českej republiky. Preventívna vakcinácia díviakov a domácích
ošfpaných nieje možná.



DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY ÚČINNÉ NA AMO REGISTROVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Názoy prípravku Oržiteľ Účinná látka

rozhodnutia

oj^egistrácii
SUPRACHLOR - ATANI s.r.o. Sodium dichloroisocyanuate dihydrateBT
CHLORAMINTMSchulke SK, Benzensulfonamide, N-chloro-4 metyl-sodiumTaÍt

s.r.o

Valiant Catalyst D Ecolab s.r.o Chlorine oxid
Chlorasept D Ecolab s.r.o Hydrochlorous acid, sodium salt
DOVVICIDE 1 Flake Dow Benelux Phenylphenol
Antimicrobial BV.
GALCUP MIKA Oxataldehyde; Glutaraldehyde

8RATISLAVA
s.r.o,

SAVAGRO BASICSchutke SK, Hydrochlorous acid, sodium satt
s.r.o.

PODOGEL HYPRED S.A Glutaraldehyde; C12-18 alkyl dimethyl benzyi
ammonium chloride; Benzyf-CU-alkyldimethyt
ammonium chloride

Anti-Germ Deska Ŕ Anti-Germ Glutaratdehyde; C12-18 alkyl dimethyTbenzyl
Slovakia, s.r.o. ammonium chloride

ProCura CL Anti-Germ Hydrochlorous acid, sodium saft
Stovakia, s.r.o.

Acetic peroxide Acetic peroxide Acetic peroxide
ANTI-GERM Anti-Germ Phenylphenol
TRAYFfLM Slovakia, s.r.o.
BIOCID 30 rekro, spol Jodoform

s.r.o.
GPC8 Tekro, spol Glutaraldehyde; DidecYldimethyÍ

s.r.o. amnnoniumchlorid
IVASAN Farm BIOVETA SK Benzyl-C12-alkyldimethyt ammonium chloride

spol. s r.o.
BANOX aktivtabs BANCHEM Sodium dichloroisocyanuate dihydrate

s.r.o,

Inciprop Hoof D ECOLAB s.r.o. Glutaraldehyde;Benzyl-C12-alkyldimethYÍ
ammonium chloride+

-^SUPRACHLOR BATANI s.r.o. Sjodium dichlorojsocyanuatedihydrate
BANOX HP BANCHEM Hydrochlorous acict, sodium salt

s.r.o.
\/IROCID CID LINES DidecyldimethYlammoniumchlorid;Benzyl-C12-

NV/SA alkyldimethyl annmonium chloride; Glutaraldehyd e
^tRKON S SEVARON s.r.o. Pentapotassiumbis(peroxymonosulphate)

bis(sulphate)
CID20 ID LINES NVŕ\

Benzyl-C12-alkyldimethyl ammonium chloride;\^

lutaraldehydeĽt

UCARCIDE 24 Dow Benelux ilutaraldehydeĽl

Antimŕcrobial B.V.
UCARCIDE 50 Dow Benelux lutaraldehyde\3

Antimicrobial B.V.
ProPuro VľK.M aktívny chlór

spolocnost s.r.o)-.-_,
; Polana V3 Hydina SKs ro lutaraldehyde; Formaldehyde;Ben2yÍ-ČÍ2-u

alkyldimethyl ammonium chloride



Polana DEKSON Hydina SK s.r.o. Acetic peroxíde; Hydrogen peroxide
baza
Chloramin T Schulke SK. Benzensulfonamide, N-chloro-4 metyl-sodíum salt

s.r.o,

Chlóman sodný FORTISCHEMHydrochlorous acid, sodium salt
techmcký a.s
Anti- Germ Anti-Germ Hydrogen peroxide
ACTIFLASH Slovakia. s.r.o.
OXYKVAR BANCHEM Hydrogen peroxide; C12-18 alkyl dimethyl benzyi

s.r.o. ammonium chloride
Medicarine ECOLAB s.r.o. Sodium dichloroisocyanuate dihydrate
EWABO ALDEKOLfng Elena Glutaraldehyde; Didecvldimethyl
DESFF Kalúzová- PIG ammontumchlorid;Benzyl-C12-alkyldimethylTECH

ammonium chloride
EWABO ALDEKOLIng. Elena Formaldehyde; Gtutaraldehyde; Benzyl-C12-
DES03 Kalúzová- PIG alkyldimethyl ammonium chlorideTECH
5P BANCHEM, C12-18 alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride

s.r.o
5P PLUS BANCHEM, C12-18 alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride

s.r.o.
^rv

AKTIVIT HP BANCHEM, Hydrochlorous acid, sodium salt
s.r.o.

BANOX BANCHEM, Hydrochlorous acid, sodium salt
s.r.o,

SUPRACHLORATANI s.r.o. Sodium dichloroisocyanuate dlhydrat e
KYSELINA Brenntag Acetic peroxide; Hydrogen peroxidePEROXYOCTOVÄSlovakia s.r.o.
CircoSuper AFM GEA Farm Hydrochlorous acid, sodium salt

Technologies
Slovakia spol. s
r.o

ASiRAL Persteril ASjRAL Acetic peroxide; Hydrogen peroxide
15 Industriereiniger

GmbH
PEDtLINE PRO CID LINES Benzyl-CU-alkyldimethyl ammonium chloride;

NV/SA Didecyldimethylammoniumchlorid;Glutaraldehyd e
PEDOX-PAA/50 Polychem s.r.o, Acetic peroxide; Hydrogen peroxide
BfueMAX Barrier BouMatic- Phenylphenol

Gascoigne
Melotte SPRL

Oxykol Ing. Elénä Acetic peroxide
Kalúzová PIG
TECH

PERFO GRIF HYPRED S.A. Acetic peroxide; Hydrogen peroxide
VIRAGRI PLUS Diversey Benzyl-C12-alkyldimethyl ammonium chloride;
VT49 Slovensko, s.r.o GlutaraldehydejDidecytdÍmethylammonÍumchlorid
FINK. ViroSeptR FINK TEC spol. Didecyldimethylammomumchlorid;61utaraldehyde

s r.o,

SUPRACHLOR ATANf s.r o Sodium dichloroisocyanuate dihydrate
EXTRA
proCura PE Anti-Germ Acetic peroxide

Slovakia, s.r.o
ODOCUR SV HYPRED S.A,p

Glutaraldehyde;Benzyl-C12-alkyldimethyl
ammonium chforide

Chloramix D Schulke SK Sodium dichloroisocyanuate dihydrate
L- s.ro.



PEOOK-PAA/30 POLYCHEM Acetic peroxide; Hydrogen peroxide
s.r.o.

ANTl-GERM Anti-Germ Phenylphenol
TRAYDIP Slovakia, s.r.o.
ANTI-GERM Anti-Germ Phenylphenol
TRAYDOU Sjoyakia, s^o.
Dezanol AQUASYSTEMaktivny chlór

s.r.o.

ANTI-GERM ANTI-GERM Phenylphenol
TRAYOR Slovakia, s.r.o
Multi Des GA DecBrt, s.r.o. Glutaraldehyde;

Didecyldimethylammoniumchlorid;
Benzyt-ClZ-alkyldimethyl ammonium chloride

Disinfect S Arthur Schopf Acetic peroxide
Hygi&ne GmbH
& Co. KG

#

Comfort Plus Schulke SK. Benzyl-C12-alkyldimethyl ammonium chloride;
s.r.o. Glutaraldshyde; Oxalaldehyd

HYPRED FORCE 7HYPRED SA Gtutaraldehyde;
Oidecyldimethylammoniumchlorid;
Benzyl-ClZ-alkyldÍmethyl ammonium chloride

W5 Ľdl Stovenskä Hydrochlorous actd, sodium salt
r

DEZINFEKCNÝ republika v.o.s
PROSTRIEOOK S
CHLÓROM NA
DEZINFEKCIU
VODYA
POVRCHOV

T-TrfI

OXYCHLORINE Oxychlorine. fn-situ aktivny chlór
s.r.o.

FINK - Antísept T FINK TEC spol. Glutaraldehyde; Formaldehyd; Benzyl-C12-
plus sr.o. alkyldimethyl ammonium chloride
EXAKT GUYOKRMA. Didecyldimethyl ammoniumchlorid; Benzyl-C12-

spol. s r.o alkyldímethyl ammonlum chloride, Glutaratdehyde
VULKAN GUYOKRMA, Didecyldimethyl ammoníumchlorid; Benzyl-C12"

spol s r.o alkvldimethyl ammonium chlprideiGlutaraldehyde
VfROBACTER HYPRED SAS Aceticperoxide


