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Vážené panie starostky, vážení páni primátori, páni starostovia,
iste každý z Vás zachy l informácie ohľadom afrického moru ošípaných, ktorý sa dostal už aj na územie Slovenska.
Vzhľadom k tomu, že som sa práve vrá l z východného Slovenska, kde som sa okrem iných pracovných povinnos
zúčastnil aj spoločného stretnu a starostov obcí, ktoré sú zaradené do ochranného pásma a pásma dohľadu, kde
som si vypočul, čo práve ich a občanov týchto obcí trápi, dovoľujem si obrá ť sa na Vás týmto listom.
V prvom rade by som Vás poprosil, aby ste v rámci Vašich možnos (miestnym rozhlasom, vyvesením oznamu na
nástenke, či osobným pohovorom s občanmi) dali do pozornos e opatrenia, ktoré sme vydali v roku 2019 pod
číslom 2019/221/16 z 23.1.2019 pre komerčných chovateľov ošípaných a pod č. 2019/222/16 z 23.1.2019 pre
nekomerčných chovateľov ošípaných. Požiadam Vás vyzvať občanov k maximálnej ostražitos a dodržiavaniu
biosekurity vlastných chovov. Zvlášť by som upozornil a kládol dôraz na zabezpečenie svojich chovov tak, aby nebol
možný prístup diviačej populácie do záhrad či dvorov, kde ľudia ošípané chovajú. Do dvorov by sa nemali púšťať
žiadne cudzie osoby, mali by sa pri vstupe do chlievov prezliekať a prezúvať, pred vstupom do samotného chlieva by
mala byť dezinfekčná rohož v ak vnom stave. Infekčný tlak ide z Maďarska, a keďže aj my sme pohraničný okres,
ďalším dôležitým opatrením je nekupovať z Maďarska odstavčatá, krmivo - obilie, slamu ani nič, čo by prichádzalo do
styku s chovanými ošípanými.
Takisto je dôležité upozorniť chovateľov, aby sa tentoraz zriekli kŕmenia zeleným krmivom z voľného chotára, kde sa
mohli pohybovať diviaky. Opatrní musia byť aj s pods elkou - ak sa dá použiť vlaňajšiu slamu, kde je záruka, že tu sa
ešte pozi vny diviak nevyskytol.
V poslednom rade chcem upozorniť a vysvetliť potrebu registrácie chovateľov. Je potrebné im vysvetliť, že je to
bezplatné, že za tým nie je žiadny úmysel nejakých odvodov, poplatkov či daní. Ide vyslovene len a len o našu
veterinárnu potrebu, aby sme vedeli v prípade prípadnej nákazy aká je hustota, koľko chovov v danej lokalite máme
a aké opatrenia musíme prijať či nariadiť.
V tom najhoršom prípade, ako je tomu teraz na východe, je z našej strany vyvíjaný maximálny tlak na ministerstvo,
aby boli poškodení chovatelia odškodnení - a práve tu je teraz postoj ministerstva taký, že odškodniť chce len
registrovaných chovateľov.
Každý nech je obozretný aj pri potulkách prírodou a v prípade spozorovania akéhokoľvek podozrivého správania
diviaka (strata plachos , strata koordinácie, krvácanie z nosa) či nebodaj nálezu uhynutého diviaka, nedotýkať sa ho a
ihneď to nahlásiť na RVPS alebo príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.
Úplnou samozrejmosťou je, aby každú zmenu správania, prípadne úhyn domácej ošípanej je nutné bezodkladne
hlásiť či už priamo na RVPS, súkromnému veterinárnemu lekárovi alebo na obecné úrady a vy následne nahlásite
daný prípad ku nám na RVPS. Pri každej zmene prijímania potravy sledovať teplotu, krvácaniny na celom tele, hlavne
na hlave a ušniciach, výtok krvi z nosa, hnačky – všetko nefyziologické treba okamžite hlásiť.
Jedine dôkladným dodržiavaním nariadených opatrení sa vieme ako-tak brániť tejto pre ošípané veľmi nebezpečnej
nákaze. Pre človeka je tento vírus neškodný, no v prípade ochorenia – ošípané majú zväčša už vysoké teploty a z toho
dôvodu je mäso z chorej ošípanej nevhodné na konzumáciu, nahovoriac už o šírení vírusu z takto spracovanej
ošípanej a výrobkov z nej. Takže za aľ neprikazujeme, no ak má niekto už ošípanú v jatočnej zrelos – z nášho

pohľadu len vítame, ak sa ľudia rozhodnú pre domácu zabíjačku v tomto období, keď je región čistý a vírus tu u nás
nekoluje.
Pri čítaní týchto riadkov si každý z Vás vyberte to, čo sa na Váš región najviac hodí. Samozrejme, iné nebezpečenstvo
je napríklad v mestách a iné je napríklad v obciach pri podunajských lužných lesoch (Číčov, Klížska Nemá či Trávnik),
ale aj v okolí Nesvád, Imeľa, či Martoviec alebo z druhého konca Modrany, Bátorové Kosihy či Pribeta, . . . kde sú v
revíroch pomerne vysoké stavy diviačej populácie.
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