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VEC: AťrickÝ mor ošípaných - itlentiíilrírcia a rceistrírcia choyov 0ŠípanÝclr.

Regiotrálna veterinárna a potravinová správa Michalovce (ďalej len RVPS Michalovce )
v súvislosti s nePriaznivým vývojom nákazovej situácie v africkom moie ošípaných ( ďalej len
AMO) na Slovensku a v okolitých krajinách v r,ámci platnej legislatívy týdjúc;j sa'regisirácie
chovov uPozorňuje na potrebu identifikácie aregistrácie vš e-t ký c h chovov ošípanýcŇvrátane
9h9v9v sjedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu azáhumierri<ových chovov nákoťko tieto sťr
dóležité pťe prevenciu, monitorovanie a zclolávanie AMO.

Povinnost' registrácie je pre všetkýclr chovatel'ov tecta aj tých ,ktorí ošipanú chovajú pre
v]a,stlU iť?l:b^!: legislatívne daná od novembra 20l8. Podrobný p-osiup registráció je uvedený aj'na
stránke SVPS SR lrtt,rr,//**,tn...,u*.*|./rviu"r,tn{lluo |šCl{ .2019,ASlr.

Registrácia vŠetkých clrovov oŠÍpaných v regióne vyplýva z legislatívy ale aj zhl,acliska odškodnenia
chovatel'ov v prípade výskytu nákazy.

Nakoťko je v.suČasrrosti predvianočné obdobie a predpokladá sa zvýšerrý výskyt domácich
zabíjaČiek a následný Pokles poětu chovaných ošípaných v domďcich chovoch opátovne Vás žiadame
o sPoluPrácu v zmysle zverejnenia tohto listu Ýárn obvyklým spósoboÁ , pre chovatel,skú
verejnost', na. P.ovinnosť registrovať chov ošípaných v Centrfunój evidencii hospobárskych zvierat
v Zlhne a následne v Prípade clomácej zabíjačky nalrlásiť tťtto trrirrimálne l pracovný deň vopred
počas pracovnej doby od 7,30 do l5,30 na ě.t 056/6870411 RVPS Michalovce .



Informačné letáky

PoskYtnutie vŠetkých týchto inťormácií chovateťom ošípaných má slúžit, na zvyšovanie povedomiaverejnosti aj ohl'adom,ciest šírenia tejto vďmi neUezpeonÓ.i nákazy a spósobov ochrany voči rrejv zmYsle dodrŽiavania biologickej ochiany cliovov osipanýcť na všetkých úrovniach.

registrácie sú dostupné na webovej stránke
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