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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 436 
z 21. júla 2021 

 

k návrhu opatrení na komplexné riešenie zabránenia šíreniu a eradikáciu 

afrického moru ošípaných 

 
Číslo materiálu: 14913/2021 

Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh opatrení na komplexné riešenie zabránenia šíreniu a eradikáciu afrického 

moru ošípaných; 

B. súhlasí 

B.1. s mimoriadnymi finančnými požiadavkami na kontrolu afrického moru 

ošípaných na území Slovenskej republiky, 

B.2. so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov 

z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v celkovej výške 354 660 eur v súlade 

s predloženým návrhom na zmenu použitia kapitálových výdavkov a to 

presunom z kategórie 710 - Obstaranie kapitálových aktív do kategórie 630 - 

Tovary a služby; 

C. ukladá 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

C.1. vyčleniť do rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR rozpočtové finančné prostriedky na rok 2021 v súvislosti s africkým morom 

ošípaných v objeme 5 200 000 eur, z toho na bežné výdavky v objeme 

3 200 000 eur a na kapitálové výdavky v objeme 2 000 000 eur 

 do 31. júla 2021 
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C.2. rozpočtovým opatrením zapracovať zmenu účelu použitia kapitálových 

výdavkov v zmysle bodu B.2 tohto uznesenia do rozpočtu kapitoly 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 do 10 dní od doručenia žiadosti o rozpočtové opatrenie z kapitoly 

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

C.3. zabezpečiť použitie finančných prostriedkov v celkovej výške 354 660 eur 

v súlade so schválenou zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov 

v zmysle bodu B.2 tohto uznesenia 

 do 31. decembra 2021 

C.4. požiadať Ministerstvo financií SR o vykonanie rozpočtového opatrenia v rámci 

rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

v súlade so schválenou zmenou účelového použitia kapitálových výdavkov 

v zmysle bodu B.2 tohto uznesenia 

 do 31. júla 2021 

C.5. predkladať na rokovanie vlády informáciu o aktuálnej situácii šírenia afrického 

moru ošípaných, realizácii opatrení na zabránenie šíreniu a eradikáciu 

afrického moru ošípaných a stave znižovania denzity populácie diviaka 

 mesačne 

C.6. zabezpečiť osvetu v oblasti prevencie šírenia afrického moru ošípaných 

a realizácie opatrení na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru 

ošípaných  

 priebežne do 31. decembra 2021 

ministrovi životného prostredia 

C.7. v súčinnosti s hlavným veterinárnym lekárom usmerniť orgány ochrany 

prírody a krajiny a organizáciu ochrany prírody a krajiny s cieľom poskytovať 

v maximálnom rozsahu súčinnosť hlavnému veterinárnemu lekárovi a orgánom 

veterinárnej starostlivosti pri realizácii opatrení na zabránenie šíreniu 

a eradikáciu afrického moru ošípaných vrátane zabezpečovania zníženia 

denzity populácie diviaka v chránených oblastiach 

 priebežne do 31. decembra 2021 

hlavnému veterinárnemu lekárovi 

C.8. vykonávať svoju pôsobnosť, oprávnenia a povinnosti s cieľom zabrániť šíreniu 

a zabezpečiť eradikáciu afrického moru ošípaných na území Slovenskej 

republiky vrátane maximálneho zníženia denzity populácie diviaka, najmä 

1. nariadiť mimoriadne núdzové opatrenia a priamo zabezpečiť potrebný styk 

s fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými 

osobami a orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy 

v Slovenskej republike alebo v zahraničí dotknutými realizáciou opatrení 

na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných, 
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2. priamo riadiť každého veterinárneho lekára, ktorý vykonáva odborné 

veterinárne činnosti na území Slovenskej republiky pri realizácii opatrení 

na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných, 

3. nariadiť núdzové opatrenia, najmä obmedzenie pohybu osôb, zákaz pohybu 

osôb a ich styku a zhromažďovania alebo iné núdzové opatrenia, 

ak sú potrebné na realizáciou opatrení na zabránenie šíreniu a eradikáciu 

afrického moru ošípaných, 

4. riadiť zamestnancov orgánov verejnej správy a iné osoby, ktorých činnosti 

sú potrebné na realizáciu opatrení na zabránenie šíreniu a eradikáciu 

afrického moru ošípaných a ich kontrolu, 

5. nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu zveri alebo nesprávneho spôsobu 

lovu zveri, ak je to nevyhnutné na obmedzenie stavov diviačej zveri 

pri realizácii opatrení na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru 

ošípaných, 

6. nariadiť pri podozrení na výskyt africký mor ošípaných alebo pri jeho 

výskyte opatrenia na zabránenie šíreniu afrického moru ošípaných, najmä 

izoláciu alebo usmrtenie zvierat, obmedzenie alebo zákaz premiestňovania 

a prepravy zvierat, ako aj prepravy produktov živočíšneho pôvodu 

a materiálov, ktoré môžu byť nositeľom pôvodcu choroby, zákaz 

zhromažďovania osôb, zákaz alebo obmedzenie umelej inseminácie 

a plemenitby, 

7. nariaďovať núdzové opatrenia a ich prerušenie tak, aby chovatelia 

ošípaných dotknutí realizáciou opatrení na zabránenie šíreniu a eradikáciu 

afrického moru ošípaných mohli účinne žiadať o náhradu škody spôsobenej 

touto realizáciou, 

8. vyžadovať dôsledné plnenie núdzových opatrení a veterinárnych opatrení 

nariadených v súvislosti s realizáciou opatrení na zabránenie šíreniu 

a eradikáciu afrického moru ošípaných 

 priebežne do 31. decembra 2021 

prednostom okresných úradov 

C.9. poskytovať v maximálnom rozsahu súčinnosť hlavnému veterinárnemu 

lekárovi a orgánom veterinárnej starostlivosti pri realizácii opatrení 

na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných 

vrátane zabezpečovania zníženia denzity populácie diviaka v chránených 

oblastiach 

 priebežne do 31. decembra 2021 

D. odporúča 

užívateľom poľovných revírov 

D.1. zabezpečiť a vykonávať lov diviaka prostredníctvom všetkých oprávnených 

osôb s cieľom maximálneho zníženia denzity populácie diviaka a to aj 

bez nariadenia núdzových opatrení alebo iných povinností hlavným 

veterinárnym lekárom 

 priebežne do 31. decembra 2021. 
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Vykonajú: členovia vlády 

hlavný veterinárny lekár 

prednostovia okresných úradov 

Na vedomie: Slovenská poľovnícka komora 


