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REGIONÁLNA  VETERINÁRNA  A POTRAVINOVÁ  SPRÁVA  

   T R E B I Š O V 
ul. Bottova č.2,  ++421-56-6722764,  fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk 

 

Č. j: 485-0001/2022-500                                                    V Trebišove dňa 16.12.2022 

   

       

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov podľa § 8 ods. 3  písm. e) zákona 

NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

 

n a r i a ď u j e 

- fyzickým osobám a právnickým osobám : vlastníkom vnímavých zvierat na besnotu 

v zóne pozorovania  

- pre obce nachádzajúce sa v zóne pozorovania 

- súkromným veterinárnym lekárom 

 

v e t e r i n á r n e    o p a t r e n i a 

 
na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby - besnoty  

 

Za ohnisko nákazy besnoty psa sa vymedzuje katastrálne územie obce Veľké Slemence. 

 

 Zóna pozorovania sa vymedzuje na tieto katastre miest a obcí:  

 -v okrese Michalovce: Ptrukša, Ruská, Kapušianske Kľačany, Veľké Kapušany, Veľké 

Kapušany časť Veškovce, Maťovské Vojkovce, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom časť Ortov, 

Čičarovce, Budince, Lekárovce. 

-v okrese Trebišov: Leles, Bačka , Boťany, Čierna, Čierna nad Tisou, Malé Trakany. 

 

Za týmto účelom sa nariaďuje:  

1. Zabezpečiť vyšetrenie nahlásených uhynutých a usmrtených zvierat počas trvania nákazy. 

                                                                                                      Termín: v texte 

                                                                                                      Zodpovední: držitelia zvierat,  

                                                                                                      starosta obce  

                                                                                                      súkromný veterinárny lekár                                     

 

2. Počas trvania nákazy hlásiť prostredníctvom obce každý prípad expozície ľudí a zvierat,  

   zmeny správania sa domácich zvierat, uhynutia voľne žijúcej zveri.  

                                                                                                     Termín: v texte 

                                                                                                     Zodpovední: starosta 

                                                                                                     občania obce 

 

3. Vykonať ochrannú vakcináciu psov a mačiek starších ako 3 mesiace a iných vnímavých  

    zvierat, ktoré doposiaľ neboli vakcinované proti besnote alebo od poslednej vakcinácie proti        

    besnote uplynula doba účinnosti vakcinácie. Pred vykonaním vakcinácie u psov zabezpečiť  

    označenie mikročipom. 

                                                                                                    Termín: do 31.12.2022 

                                                                                                    Zodpovední: starosta obce      

      držitelia zvierat, SVL 
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4. Izoláciu a sledovanie všetkých vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu alebo mohli 

prísť do kontaktu so zvieraťom podozrivým na besnotu. 

  

Termín: v texte 

Zodpovedný: držiteľ 

zvierat 

 

5. Bezodkladne hlásiť zmluvnému  súkromnému veterinárnemu lekárovi  akékoľvek 

zmeny správania sa zvierat. 

 

Termín : v texte 

Zodpovedný: držiteľ 

zvierat 

 

 

6. Počas trvania nákazy venovať zvýšenú pozornosť klinickému vyšetrovaniu 

hospodárskych zvierat, ktoré sa presúvajú na ďalší chov alebo na jatočné účely. 

Termín : v texte 

Zodpovedný: držiteľ   

zvierat  

 zmluvný SVL 

 

7. Držitelia hospodárskych zvierat vnímavých na besnotu sú povinní 

zabezpečiť ochranu chovu, hlavne prístup iných zvierat na farmu. 

 

Termín : v texte 

Zodpovedný: držiteľ   

                                                           zvierat   

 

Zakazuje sa: 

1. Počas trvania nákazy premiestňovanie a zhromažďovanie vnímavých druhov zvierat a voľný  

   pohyb psov a mačiek. 

                                                                                                Termín: v texte 

                                                                                                Zodpovedný: držitelia zvierat  

                                                                                                starosta obce 

 

 

Tieto opatrenia na kontrolu nebezpečnej choroby Regionálna veterinárna a potravinová 

správa Trebišov zruší  

  

po uplynutí pozorovacej doby, ak 

a) sa v priebehu 3 mesiacov nevyskytol žiadny ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne 

žijúcich zvierat, 

b) sa v ohnisku nenachádza žiadne vnímavé zviera, 

c) bola vykonaná záverečná dezinfekcia.  
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Odôvodnenie 

 

Dňa 15.12.2022 o 7:41 hod. bol na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Michalovce     

e-mailom doručený protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia č. 56035/2022, v ktorom bola 

detekciou antigénu vírusu besnoty priamou imunofluorescenčnou technikou a PCR metódou na 

detekciu nukleovej kyseliny vírusu besnoty, potvrdený vírus besnoty u suky po pôrode, ktorá 

vykazovala 14 dní po odstave šteniat nervové príznaky a zvýšenú agresivitu, došlo k expozícií 

človeka a pes následne uhynul. 

 

Dňa 25.11.2022 bol v obce Veľké Slemence, okres Michalovce nahlásený túlavý pes – fenka a 3 

ks šteniat. Odchyt vykonala odborne spôsobilá osoba pre odchyt túlavých zvierat, odchytová 

služba Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie, OSOTZ-MI-07. Psy boli 

umiestnené do útulku Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK, Inovecká 60, 911 01 Trenčín.  

 

Tieto veterinárne opatrenia sa vydávajú na základe hore uvedených skutočností ako aj v zmysle 

„Národného programu eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022- 2023“. 

 

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktorá postihuje centrálny 

nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Po objavení klinických 

príznakov sa choroba vždy končí smrťou. Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného 

živočícha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože. 

 

P o u č e n i e 

 

Podľa ustanovenia § 52  písm. b/ zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti na nariadenie 

a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte sa nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní.  

Nesplnenie týchto veterinárnych opatrení môže byť sankcionované v zmysle § 48 ods.3 písm. 

b) zákona NR SR č. 39 /2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 

 

 

 

 

           MVDr. Lukáš Fraštia 

                     riaditeľ RVPS Trebišov 

 

Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom 

štatutára RVPS Trebišov. 

 

Doručuje sa: 

 OcÚ Leles, Bačka , Boťany, Čierna, Malé Trakany, Mesto Čierna nad Tisou 

 MVDr. František Pajtáš 

 MVDr. István Géczi 

 Poľnohospodárske podniky nachádzajúce sa v zóne pozorovania 

 

Na vedomie: 

 ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava 

 Okresný úrad Trebišov, pozemkový a  lesný odbor, Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov 


