
PRASACEJ AMNESTIÍ 
Všeobecné informácie

  Africký mor ošípaných je vírusové infekčné ochorenie, ktoré je pre človeka neškodné, 
ale mimoriadne nebezpečné pre ošípané a diviaky. 90 - 95% infikovaných zvierat uhynie 
v priebehu niekoľkých dní. Proti tejto chorobe neexistuje žiadna vakcína ani liek, čiže 
jediným spôsobom boja proti nej je prevencia. Ak sa na farme choroba vyskytne, orgány 
okamžite nariadia usmrtenie a zničenie všetkých tiel zvierat na farme a v okruhu 10 km 
od výskytu sa povoľuje chov, preprava a porážka ošípaných len za dodržiavania veľmi 
prísnych predpisov. Nebezpečenstvo je obrovské. V dôsledku tohto sa Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodlo urobiť veľmi dôležitý krok, a to do 23. 
októbra vyhlásilo o Prasaciu amnestiu, ktorá umožňuje každému, kto tak ešte nespravil, 
zaregistrovať sa ako chovateľ ošípaných na Regionálnom veterinárnom úrade bezplatne a 
bez pokuty do uvedeného dátumu, alebo v prípade chovu len 1 ošípanej v Plemenárskom 
podniku. Táto povinnosť už bola zavedená aj v minulosti bez ohľadu na to, či sa na farme 
nachádza jedno alebo tisíce ošípaných. Každý, kto tak neurobí, môže podľa oznámenia 
ministerstva byť pokutovaný až 3 500 Eur a v prípade, že nespĺňa predpísané 
epidemiologické normy, môže mu byť nariadené zabitie zvierat. Od 26. októbra plánuje 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozsiahle kontroly, ktorých hlavným 
cieľom je vyhľadať neregistrovaných chovateľov ošípaných. Tí, ktorí si nesplnia 
oznamovaciu povinnosť, riskujú podľa ministra pôdohospodárstva sebestačnosť 
bravčového mäsa na Slovensku, ktoré je už teraz najnižšie v strednej Európe, iba 38%.

Oznámenie predstavuje len niekoľko minútovú administráciu s 
nasledujúcimi krokmi: 

V prípade, že chováte  len 1 osšípanú 

    https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/cehz/subory/os/Registracia_chovu_1_ks_
OS-Priloha_c1.pdf -  z uvedeného odkazu si môžete stiahnuť formulár, ktorý následne 
vypníte a poštou doručíte na adresu:  

názov  : CEHZ (Centrálna Evidencia Hospodárskych Zvierat)  

adresa  : Rosinská cesta 12,  

obec  010 080 Žilina  

mobil,fax  041-5073 744  
 
email  cehz@pssr.sk  



Bližšie informácie môžete získať u pána Štefana Bognára na telefón-
nom čísle  0907 799 004  

 

V prípade, že chováte viac ako 1 ošípanú 

 

Registrovať sa musíte na Reginálnej Veterinárnej Správe podľa pokynov štátnych 
veterinárov.   

  

Ďalšie informácie o „Prasacej amnestií“ môžete získať na nasledujúcom odkaze:  

https://www.mpsr.sk/prasacia-amnestia/52---15946/  

 


