
lna veteľináľna a potľavinová správa Galanta
Hodská 353lI9, 92425 Galanta
Telefon: + 421 I 03 I I 7 8021 I 1,12
E - mail: Riaditel'.

Či.: ls+ l2O23 V Galante, dŤnl.2.2023

vETERINÁnľp oPATRENIA NA KONTRoLU cHoRÔľ zvrnRAT

Regionálna veterinárna a potľavinová správa Galanta (ďalej len ,,RVPS Galantď')
pľíslušná podl'a $ 8 ods. 3 písm. e) a $ 17 ods. 3 zákona NR SR č.3912007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 3912007
2.2.")

naľiaďuje
pľávniclým osobám:
obec Pusté Úľany, Hlavná 111166,925 28 Pusté Uľany
obec Veľký Grob, 925 27 Vel'ký Grob 272
obec Jelka, Mierová 959117,925 23 Jeka
obec Vel'ké Uľany, Hlavná 578,925 22Yeľké Uľany
obec Košúty,925 09 Košúty č.20
obec Sládkovičovo, Fučíkova 329,925 21 Sládkovičovo
obec Malá Mača, Hlavná 127/46,925 2I Malá Mača
obec Abrahám,925 45 Abrahámč.52
PS Velký Gľob, Ing.Andor Vojtech' 925 27 Veľký Grob č.42
PZMa|ý Dunaj Jelka,Ing.Tibor Čandal, 925 92 Kajal č. 596
PZ ZIatý Bažant Veľké Úľa''y' Glemba Milan, Leninova 74,925 2}Yeľke Uľany
PZ Sokol Nové osady, Imrich Šafarik, Hajmáš č,25,g25 22 Nové osady
PZ Košúty, Szolgai Kaľol, Šafarikova 43gll2,924 0O Galanta,
PZ FeketevizČierny Brod,Ing.Tibor Horváth, 925 08 Čie..'y Bľod č.393
P Z Dudváh Abrahám, Milan Banáš, Hviezdo slavov a č.1 42, 925 45 Abrahám

ffziclĺym osobám: vlastníkom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v uvedených
obciach (ďalej len,,chovatelia")

vykonať nasledovné

opatľenia
pri zistení a potvrdení choroby - vysokopatogénnej aviáľnej influenzy (vtáčej
chrípky, HPAI), ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat
a ľudí.

RVPS Galanta uľčuje za ohnisko nákazyz
faľma Lúčny dvor,925 28 Pusté Ul'any, prevádzkovateľ: Čapkovič Milan I'g, - SH&
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vet. uradné číslo: SK-VH-GA-IO
GPS: 48.201, 17.526

Dátum zistenia choroby: 27.l.2023
Dátum potvrdenia choľoby: 31.l.2023

RVPS Galanta ďalej vymedzuje reštľikčné pásmo pozastávajtce z:

1. Ochranného pásma o polomeľe minimálne 3 km okolo ohniska
2' Pásma dohl'adu o polomere minimálne 10 km okolo ohniska

Vymedzené ochľanné pásmo:
katastľálne územie obce Jánovce a časť Lúčny dvor v katastrálnomúzemi obce Pusté
Uľany (v územnej pôsobnosti RVPS Galanta)

Vymedzené pásmo dohlnadu:
- katastrálnellzemiaobcí: Pusté Úľany, Vel'ký Grob, Jelka, Velké Úľany,

Košúty, Sládkovičovo, Malá Mača, Abrahám (v územnej pôsobnosti RvPs
Galanta);

- katastľálne územia obcí: Čataj, Igram, Nový Svet, Reca, Boldog' Senec'
Ikáľovápri Senci, Kostolná pri Dunaji, Tureň, Hrubý Šúr, Hrubá Borša,
Hurbanova Ves (v uzemnej pôsobnosti RVPS Senec);

- katastrálne územia obcí: Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice (v územnej
pôsobnosti RVPS Trnava);

- katastrálne územie obce: Nový Život (v územnej pôsobnosti RvPs Dunajslĺĺ
Stľeda).

Za ilčelom zabránenía ďalšiemu šíreniu vysokopatogénnej aviaľnej influenzy (choroby
kategórie A)

RVPS Galanta n a ľi a ď u j e v pásme dohl'adu
(v ľámci svojej územnej pôsobnosti):

1' Vykonať do 8.2.2023 súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaĺlých v zajati
v obciach v písomnej forme, s uvedením druhov a kategórií chovaného vtáctva
a počtom chovaných kusov (u hydiny sa počet môže odhadnút) a tento zaslať na RVPS
Galanta do 10.2.2023.

Termín: ihneď Zodpovední: obce v pásme dohľadu

2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a iných držaých vtákov v uzavtetých priestoroch
alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu dľžaného vtáctva
s vol'ne žijircimvtáctvom, alebo s inými zvierutami.

Teľmín: ihneď Zodpovední: chovatelia v pásme dohl'adu



3. Zabezpečiť vo zqfšenej miere opatrenia biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch
hydiny a iných vtákov držarýchv zajatí, a to predovšetkým:

a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z pľiestoľov, v ktorých sa chová hydina a rne

rrtáky držanev zajatí,
b. zamedziť priamemu a nepľiamemu kontaktu dräného vtáctva s voľne Žijúcimi

vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi)'
c. voda použivaná na napájanie drŽaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov

povrchových vôd prístupných vol'ne žijúcemu vtáctvu,
b. bezodkladne oznámiť na RVPS Galanta (tel. 03117802011,12, 091869]363)

akékoľvek priznaky aviáľnej influenzy u hydiny a iných vtákov držanýchv zajati
podľa kľitéľií:

pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20Yo,

pokles v produkcii vajec o viac ako 5 oÁ tľvajúci dlhšie ako 2 dni,
týždenná miera úmľtnosti vyššia ako 3Yo,

akýkol'vek klinický prejav (vytoky z oči, zo zobáka, silná vodnatá hnačka,
ospalosť, opuch lalokov a hľebienkov) alebo posmľtnú Zmenu' ktorá svedčí
pre vtáčiu chľípku.

Teľmín: ihneď Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

4. Minimalizovať počet l'udí, ktoľí prichádzaji do styku s hydinou a inými rrtákmi
držanýmiv zajati;viesť si zŕnnamy návštev v chovoch, kde sa nachádzadržane vtáctvo.
Každá osoba, ktorá do chovu vstúpi alebo z cholu odíde je povinná prísne dodržiavať
opatľenia bio lo gickej bezpe čno st i na zúr ánenie šíľeniu aviárnej infl uenzy.

Termín: ihneď Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

5. S celými telami alebo časťami mrtvych a|ebo zabitých vtákov naložiť podľa pokynov
RVPS Galanta.

Teľmín: ihneď Zodpovední: chovatelia v pásme dohl'adu

6. o nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov
prostredníctvom miestneho ľozhlasu, vyvesením na úľadnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom.

Termín: ihneď Zodpovední: obce v pásme dohl'adu

7. Zýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných
vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov' a to v pľípade potľeby
v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovatel'mi vtáctva, oznamovaním

ýskytu mŕtvych vtákov pľíslušnému orgánu _ RVPS Galanta.

Teľmín: ihneď Zodpovední: polbvné združenia v pásme dohľadu
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Ďabj RvPs Galanta z akaz u j e:

Akékoľvek premiestňovanie Živej alebo zabitejlusmľtenej hydiny a iného vtáctva'
celých tiel alebo častí mÍtvych voľne žijúcich alebo drŽaných vtákov (vľátane peria),
ich vajec, mäsa a iných produktov Živočíšneho pôvodu a ich vedľajších Živočíšnych
produktov v rámci pásma dohľadu, zpásmadohľadu a do pásma doh]'adu.

Premiestňovanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom
a kalom pochádzajtlcimi od držaného vtáctva v pásme dohl'adu, zpásmadohľadu a do
pásma dohl'adu.

Konanie trhov, výstav, prehliadok a iĺe zftĺomažďovanie hydiny alebo iného vtáctva
v pásme dohľadu.

Zodpovední: obce a chovatelia

Vypúšťanie vtáctva za účelom Zazveren:ra ľevĺľov.

Zodpovední: polbvné združenia v pásme dohľadu

Termín: od I.2.2023 do odvolania

Tieto opatľenia uvedené vo výľokovej časti platia od jeho vydania aždo odvolania.

odôvodnenie

DŤ,a 27. I. 2023 vo večerných hodinách bolo oznámene podozľenie na výsky
aviárnej influenzy na farme Lúčny dvor' katastrálne územie obce Pusté lJľany,
veterinárne úradné číslo SK-VH-GA-l0, pľevádzkovateľa Čapkovič Milan Ing' - SHR,
lČo :o ost 574. IJradný veterináľny lekáľ RVPS Galanta odobral 5 kadáveľov
brojleľov kury domácej azasla| ich do Náľodného referenčného laboratória _ Štátneho
veterináľneho a potľavinového ústavu, Veteľináľneho ústavu vo Zvolene (ďalej len
NRL) za účelom vylúčeniďpotvrdenia aviárnej influenzy.

Dňa 31.l.2023 V poobedňajších hodinách informovalo NRL o pozitívnom
qýsledku testovaných vzoriek na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI)
subtypu H5N 1 (pľotokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia č. 37 |212023).

Pľíslušný oľgán veterinárnej správy podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.

3912007 Z. z. ĺariaďuje a zrušuje opatrenia nazáklade skutočností zistených pri výkone
svojej pôsobnosti alebo pri podozrení zvéĺžneho alebo bezprostľedného oh'ľozenia
zdraviazvierat alebo zdravia l'udí. V zmysle naľiadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EU) 201 61429 z9. marca 2016 oprenosných choľobách zvierat azmene azľušení
určitých aktov v oblasti zdravia zvierat a delegovaného nariadenia Komisie (EU)
20201687 zo 17. decembra 20Ig, ktorým sa dopĺňa naľiadenie EP aRady (EU)
20|61429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb Zo zozÍamu,
pľíslušný oľgán po potvrdení vysokopatogénnej aviáľnej influenzy (HPAI)' ktoľá sa
zaraďuje medzi choľoby kategórie A, úradne vymedzuje ohnisko a ľeštrikčné pásmo
v okolí ohniska, a naľiaďuje v nich opatrenia za účelom zabráĺenia ďalšiemu šíreniu
choroby kategóľie A.



Na základe uvedeného RVPS Galanta prijala vyššie uvedené opatľenia v zmysle
platných predpisov.

Nesplnenie uvedených naľiadení a zákazov bude povaŽované za poľušenie zákona
č.3912007 Z. z..

RVPS Galanta môŽe udeliť v niektoých prípadoch výnimky z niektorých
nariadení azákazov, prípadne povoliť premiestnenie, na základe posúdenia rjzika
v danom prípade a v súlade s platnou legislatívou.

opatrenia uvedené vo vŕokovej časti platia od jeho vydania aŽ do odvolania.

Poučenie

Podľa $ 52 písm' b) zĺĺkona NR SR č.3912007 Z. z. na nariaďovanie a zľušovanie
obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich ýskyte sa všeobecné
predpisy o sprármom konaní nevztähujú.

MVDr. Bohuslava Miškovičová
regionálny veteľinaľny lekáľ

, ľiaditeľka RVPS Galanta

Doručuje sa:
obec Pusté Uľany
obec Veľký Gľob
Obec Jelka
obec Vel'ké Uľany
obec Košúty
obec Sládkovičovo
obec Malá Mača
obec Abrahám
PZMalý Dunaj Jelka
PZ Zlatý BažantVeľké Uľany
PZ Sokol Nové osady
PZ Košúty
PZ Feketevíz Čierny Brod
PZDudváhAbrahám

Na vedomie:
Švps SR Bratislava
RVPS Dunajská Streda
RVPS Senec
RVPS Trnava



MVDr. ĽubomÍľ Szabo
MVDr. Pavol Baľtaloš
MVDr. Tiboľ Szakáll
MVDľ. Kaľol Kaigl
RUVZ Galanta
OR PZ Galanta
ORHaZZ Galanta
oÚ Galanta
oÚ Galanta, pozemkový a lesný odboľ
oU Galanta' odbor kľízového riadenia
oU Galanta, odbor SŽP
Slovenský poľovnícky zväz , OkO


