Príloha č. 7

Premiestňovanie ulovenej voľne žijúcej diviačej zveri v koži (ďalej len diviačia zver“)
v súvislosti s AMO
Užívatelia poľovných revírov (ďalej len ,,UPR“).
1. UPR, ktorých poľovné revíri (ďalej len ,,PR“) sa nachádzajú v tzv. čistej časti (v zozname ŠVPS
SR tieto PR nie sú nijako označené, alebo sú označené HU a PL, čo sú nárazníkové zóny), môžu
premiestňovať/dodávať diviačiu zver do zberni zveri, alebo do PMZ, čiže uvádzať na trh bez
obmedzení.
Ak zver pochádza z PR zaradeného do nárazníkovej zóny (v zozname ŠVPS SR sú tieto PR označené
HU, alebo PL), musí ju sprevádzať do zberne zveri, alebo do PMZ v SR aj protokol o negatívnom
laboratórnom vyšetrení na AMO.
Ak chce UPR dodávať diviačiu zver aj do PMZ v inom členskom štáte Európskej únie, musí túto
zver sprevádzať osvedčenie (zodpovedajúce vzoru stanovenému v prílohe k Vykonávaciemu nariadeniu
komisie (EÚ) č. 636/2014), vydané a podpísané úradným veterinárnym lekárom.
2. UPR, ktorých PR sa nachádzajú, resp. zasahujú do reštrikčného pásma I (vysokoriziková
oblasť, v zozname ŠVPS SR sú tieto PR označené P I), môžu premiestňovať/dodávať diviačiu zver
iba na trh v SR a to do:
- zberných stredísk, ktoré môžu túto zver ďalej dodávať iba do PMZ v SR, ktoré sú schválené podľa
čl. 41 VNK 2021/605 (od 21. apríla 2021), alebo podľa čl. 12 VRK 2014/709 (do 21. apríla 2021).
- PMZ, ale iba do tých PMZ, ktoré sú schválené podľa čl. 41 VNK 2021/605 (od 21. apríla 2021),
alebo podľa čl. 12 VRK 2014/709 (do 21. apríla 2021). Mäso a aj všetky výrobky vyrobené z mäsa
diviakov, ktoré pochádzajú z reštrikčného pásma I (P I) bude po veterinárnej prehliadke v PMZ
označené špeciálnou zdravotnou značkou štvorcového tvaru a môžu byť uvádzané iba na trh v SR,
- uvádzať na trh v SR malé množstvá diviačej zveri a zveriny z nej podľa nariadenia č. 359/2011 Z.
z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, ale
až po laboratórnom vyšetrení diviačej zveri na AMO s negatívnym výsledkom.
3. UPR, ktorých PR sa nachádzajú, resp. zasahujú do reštrikčného pásma II, alebo III (Časť II,
alebo III, infekčná oblasť, v zozname ŠVPS SR sú tieto PR označené PII a P III), nemôžu uvádzať
ulovenú diviačiu zver, ani mäso z tejto zveri na trh v SR, ani dodávať do iného ČŠ EU (nemôžu
predávať ani malé množstvá a to ani po negatívnom vyšetrení na AMO), čiže nemôžu túto zver
dodávať do zberni zveri, ani do prevádzkarne na manipuláciu so zverou (ďalej len ,,PMZ“).
Diviačia zver pochádzajúca z reštrikčného pásma II, alebo III (infekčná oblasť), ktorá pred
ulovením nevykazovala žiadne abnormálne príznaky, sa môže po laboratórnom vyšetrení na
AMO s negatívnym výsledkom, použiť iba na vlastnú spotrebu.
Aktuálny zoznam zadelenia PR do reštrikčných pásiem a mapa reštrikčných pásiem sa nachádza
na webovej stránke ŠVPS SR https://www.svps.sk/ ,v časti ,, Africký mor ošípaných aktuálne
informácie“ → ,,AMO – SR – rozdelenie poľovných revírov“, ktorý podľa potreby aktualizuje ŠVPS
SR Odbor zdravia a ochrany zvierat.
Na tejto web. stránke ŠVPS SR sa nachádzajú aj ďalšie potrebné informácie ohľadom AMO v SR, ale
aj v okolitých krajinách.

