
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné farmy 

a) Zákaz skrmovania potravinových odpadov a odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov 

v súlade s Nariadením (EK) č. 1069/2009.  

b) Vylúčiť kontakt medzi ošípanými chovanými v nekomerčných chovoch, ošípanými z iných 

chovov a diviakmi. Ošípané by sa mali chovať takým spôsobom, aby nenastal priamy ani 

nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo s ošípanými z priestoru mimo chovov ani 

s diviačou zverou.  

c) Vylúčiť kontakt so žiadnou časťou jatočného tela diviakov (vrátane ulovených alebo uhynutých 

diviakov/mäsa/vedľajších živočíšnych produktov).  

d) Vlastník (alebo osoba zodpovedná za ošípané) by mala pri vstupe a výstupe z maštale prijať 

primerané bio-hygienické opatrenia ako napr. prezliecť si šaty a prezuť topánky/čižmy. 

Dezinfekcia by sa mala vykonať pri vstupe do chovu a do stajne/maštale. 

e) Žiadny kontakt s ošípanými v priebehu 48 hodín po loveckej činnosti/aktivitách.  

f) Žiadne neoprávnené osoby nesmú vstúpiť do chovu ošípaných (stajne); to isté platí pre 

prepravu; o osobách a vozidlách vstupujúcich do priestoru, v ktorom sa ošípané chovajú sa vedú 

záznamy.  

g) Domáce zabíjačky ošípaných možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú 

určené na súkromnú domácu spotrebu a zabíjanie ošípanej je nahlásené na Regionálnu 

veterinárnu a potravinovú správu Lučenec, aspoň jeden pracovný deň vopred na tel. číslo 047/43 

22 431.   

h) Nie je povolené držať v chove žiadne prasnice/alebo kance používané na reprodukciu.  

i) Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo zrnovinami (pochádzajúce z oblasti s výskytom 

AMO), pokiaľ nie je ošetrené na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnené (mimo dosahu 

diviakov) najmenej 30 dní pred kŕmením.  

j) Zákaz používania slamy (pochádzajúca z oblasti s výskytom AMO) na podstielku ošípaných, 

pokiaľ nie je ošetrená na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnená (mimo dosahu diviakov) 

najmenej 90 dní pred použitím.  

k) Budovy chovov by mali:  

 byť postavané tak, aby žiadne diviaky ani iné zvieratá (napr. hlodavce, psy, mačky) 

nemohli vstúpiť do stajne/maštale 

 umožňovať aby zariadenia na dezinfekciu (alebo prezliekárne) obuvi a oblečenia boli 

pri vchode do stajne/maštale 

l) Neodkladne informovať príslušnú RVPS alebo privátneho veterinárneho lekára o každej zmene 

správaní zvierat (napr. znížený príjem krmiva) alebo poruchách zdravotného stavu (napr. zmeny 

farby koži, hnačka, zvracanie, celková slabosť).  

 


