
Africký mor o�ípaných (AMO)
u domácich o�ípaných a diviakov 

�tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich o�ípaných a diviakov

prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým a sekrétmi

, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov

z infikovaných zvierat

prejavuje sa , apatiou,

krvácaninami v podko�í, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a 

slezinou

u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi

charakteristický vysokou, takmer

ide o ú chorobu, ktorá ale nie je pren iné druhy zvierat

Chovy o�ípaných � prevencia

dodr�ia zásady biologickej (dôkladné

evidencia a kontrola pohybu 

dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov 

a náv�tevníkov farmy -biely systém) 

do areálu farmy, prípadne ich

kontaktu s krmivom a stelivom 

zákaz skrmovania kuchynských odpadov
a výrobkov z  mäsa 

krmivo pre o�ípané v dosahu diviakov

zákaz  v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej pou�itím

pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

 � prevencia

odber a zaslanie vzoriek na vy�etrenie od v�etkých nájdených

uhynutých diviakov
ne�kodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie

alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu 
lov a vy�etrenie v�etkých chorých diviakov

a pohlavnej �truktúry populácie, lovom v�etkých vekových kategórii 

zákaz prikrmovania diviakov v

dodr�iavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a

vývrhmi z ulovených diviakov

odber a zaslanie vzoriek na vy�etrenie od ulovených diviakov in�trukcií RVPS

vyskytuje na Ukrajine, 
v pobaltských krajinách a
roz�írenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny .
Preventívna vakcinácia diviakov a domácich o�ípaných nie je mo�ná. 



Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - africký mor ošípaných 
  

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno z dôvodu nepriaznivej 
nákazovej situácie s výskytom afrického moru ošípaných v susedných štátoch – v Po�sku, na 
Ukrajine, v �eskej republike a v Ma�arsku požiadala o vykonanie súpisu všetkých 
chovaných ošípaných a ich chovate�ov v k.ú. Komárno a v k.ú. Nová Stráž. 

Africký mor  a klasický mor ošípaných sú choroby, ktoré podliehajú  hláseniu v zmysle 
zákona  �. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné 
ochorenia s ve�kou schopnos�ou rýchleho šírenia, v dôsledku �oho vznikajú vážne 
ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu. 
 V krátkom �ase sa plánuje zmena legislatívy, na základe ktorého aj chovatelia, ktorí 
chovajú jeden kus budú musie� by� zaregistrovaný v CEHZ (v centrálnom registri 
hospodárskych zvierat) v Žiline.  

 
Chovatelia majú povinnos� nahlási� akýko�vek príznak ochorenia ako aj prípadný 

úhyn ošípanej príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi alebo priamo na Regionálnu 
veterinárnu správu do Komárna na tel.�, 035/7731235, 7731236. 

 
Na základe uvedeného Vás žiadame promptne, najneskôr do 30.5.2018 

o zaslanie uvedených informácií (po�et a miesto chovu) na adresu: Mesto Komárno, 
Odbor rozvoja, Pevnostný rad 3, 94501 Komárno alebo na email:  ozp@komarno.sk. 
 
 



______________________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko, Adresa 
 

 

Mesto Komárno 
 
Odbor rozvoja  MsÚ 
Oddelenie životného prostredia, projektového manažmentu a VO  
 
945 01 Komárno 
 

 

 

Vec 
Nahlásenie chovu ošípaných 
 
Počet Miesto chovu 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

       ..................................................... 
                  podpis 
 


