
 

 

 

Slovenská poľovnícka komora 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR 

 

 

Vás pozývajú na 

odborný seminár s medzinárodnou účasťou k  

 

 

 

  

 

 

 

 

Africkému moru ošípaných 
 

ktorý sa uskutoční 

 27. októbra 2017 o 9.00 hod. 

v Agroinštitúte Nitra 

 

Odborný seminár sa uskutoční  

pod záštitou 
 

 

MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR  

A  

 MEDZINÁRODNEJ RADY PRE POĽOVNÍCTVO A OCHRANU ZVERI 

CIC 



 

 

 

 

Termín:              27.10.2017  

Miesto:               Agroinštitút, Akademická 952/4, Nitra   

Organizátori: Slovenská poľovnícka komora, Štátna veterinárna 

a potravinová správa SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR 

Spoluorganizátori: Slovenský poľovnícky zväz, Vojenské lesy a majetky SR, 

Lesy SR š. p., Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, 

Slovenská lesnícka komora, Národné lesnícke centrum,  Komora 

veterinárnych lekárov SR, Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku 

Organizačný garant: PaedDr. Imrich Šuba, PhD., Slovenská poľovnícka 

komora 

Odborní garanti: prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – Štátna veterinárna 

a potravinová správa SR, Tamás Marghescu – Medzinárodná rada pre 

poľovníctvo a ochranu zveri – CIC   

Kapacita:           220 osôb 

 

Program odborného seminára  

9:00 hod.  Otvorenie seminára   

9:05 hod.  Úvod (MPaRV SR, SPK, ŠVPS SR, CIC) 

1. Africký mor ošípaných –  prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ, 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR,  

(základné informácie o AMO, pôvod, spôsob prenosu, prežívanie vírusu, situácia vo 

výskyte AMO v Európe ); 

2. Aktuálny stav AMO na území SR a prijaté opatrenia orgánmi ŠVPS, AMO 

v populácii diviačej zveri  – MVDr. Martin Chudý, poverený vedením odboru 

zdravia a ochrany zvierat, Štátna veterinárna a potravinová správa SR 

(Odporúčania EK/audity EK týkajúce sa núdzovej pripravenosti SR v súvislosti 

s africkým morom ošípaných),   

MVDr. Rudolf Janto, inšpektor pre zdravie a ochranu zvierat, Štátna veterinárna 

a potravinová správa SR, (Opatrenia prijaté v SR na zabránenie šírenia AMO 

v diviačej populácii),  

MVDr. Dalibor Polák, inšpektor pre zdravie a ochranu zvierat, Štátna veterinárna 

a potravinová správa SR, (Opatrenia prijaté v SR na zabránenie šírenia AMO 

v chovoch ošípaných);   

3. Vývoj diviačej populácie vo vzťahu k AMO – Ing. Jozef Bučko, PhD., Ústav 

lesných zdrojov a informatiky, Národné lesnícke centrum   

(denzita diviačej zveri, veková a pohlavná štruktúra, lov diviačej zveri); 

4. AMO v pobaltských krajinách, skúsenosti z Litvy – Eugenius Tijušas, 

viceprezident Litovského poľovníckeho a rybárskeho zväzu, Litva; 

5. Aktuálny stav AMO v Poľsku – prof. dr hab. Roman Dziedzic, viceprezident, 

Polski związek Łowiecki, Poľsko  



 

 

 

(prijaté opatrenia v Poľsku, aktuálna situácia a stav diviačej populácie, spôsob 

zastavenia šírenia AMO, spolupráca s užívateľmi poľovných revírov...);  

13:00 hod. - Obed 

6. Hrozba alebo výzva – Ing. Kristóf Hecker, PhD., Wildlife Conservation officer, 

Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri – CIC; 

7. Aktuálny stav AMO v Českej republike – MVDr. Zbyněk Semerád, ústredný 

riaditeľ, Štátna veterinárna správa, Česká republika,   

(poskytnutie aktuálnych informácie, prijatých vnútorných predpisov a opatrení na 

zabránenie šírenia moru, ekonomické dopady AMO na užívateľov poľovných revírov 

v ČR); 

8. Ing. Martin Žižka, PhD., riaditeľ odboru, Odbor státní správy lesů, myslivosti 

a rybářství, Ministerstvo zemědelství Česká republika; 

15:30 hod. –  Prestávka 

9. Pripravenosť poľovníckej samosprávy pri riešení prevencie a prípadných 

následkov pri výskyte AMO – Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident, Slovenská 

poľovnícka komora;  

10. Panelová diskusia – zástupcovia zúčastnených organizácií 

11. Spoločné výsledky a zhrnutie, odporúčania a závery – Slovenská poľovnícka 

komora; 

17:00 hod. - Ukončenie seminára 

Dôležité: Trvanie prednášky je max. 20-25 min. kvôli možnosti 

aktívneho zapojenia sa poslucháčov 

 

KAPACITA PRE ORGANIZÁCIE: 
Prednášatelia:     11 osôb  

ŠVPS:      45 osôb 

KVL SR:      10 osôb 

MPaRV SR:     43 osôb 

SPK:       70 osôb 

SPPK:        8 osôb 

Lesy SR:        8 osôb 

VLM:                8 osôb  

NLC:        5 osôb   

SLsK        3 osoby 

TU Zvolen:       3 osoby 

UVLF Košice:       3 osoby  

ZCHO:          3 osoby 

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a určenie 

poradia povoleného počtu osôb. 


