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Regionálna veterinárna a potravinová správa 

Súdna 22, 911 01 Trenčín 
tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: Sekretariat.TN@svps.sk 

spis č. 594/2022-510/1857                                                        V  Trenčíne, dňa  19.12.2022 
                                              
 

 
VETERINÁRNE OPATRENIA 

 
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín (ďalej „RVPS Trenčín“) podľa § 8 ods. 3 
písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
 

 

N A R I A Ď U J E 

 

veterinárne opatrenia  

 

pre obec Opatovce 
 

na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby – besnoty, choroby 

prenosnej na ľudí. 
 

Za ohnisko nákazy besnoty sa vymedzuje Karanténna stanica Trenčín, časť Trenčín- Nové 
Zlatovce. 

 

Zóna pozorovania sa vymedzuje na tieto katastre obcí: Trenčín, Drietoma, Kostolná-Záriečie, 
Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce, Melčice-Lieskové, Ivanovce, Krivosúd- 

Bodovka, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Mníchova 
Lehota, Soblahov, Zamarovce, Skalka nad Váhom, Hrabovka, Dolná Súča, Horná Súča, 
Nemšová časť Kľúčové, Trenčianska Teplá časť Dobrá. 
 
Za týmto účelom sa nariaďuje:  

 
1. Bezodkladne po obdŕžaní týchto nariadených veterinárnych opatrení obvyklým 

spôsobom ( prostredníctvom obecného rozhlasu, webu, vývesnej tabule) informovať 
občanov o výskyte besnoty v meste Trenčín časť Nové Zlatovce Karanténna stanica 
Trenčín a o závažnosti ochorenia prenosného na človeka. 

 
                                                                                      Termín: do zrušenia opatrení 

                                                                                Zodpovedný: starosta obce 

 
 

2. Zákaz premiestňovania a zhromažďovania (výstavy, burzy, akcie) všetkých vnímavých 
druhov zvierat. 

 

                                                                                  Termín: do zrušenia opatrení 
                                                                            Zodpovedný: starosta obce 
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3. V spolupráci so súkromným veterinárnym lekárom zabezpečiť vakcináciu proti 

besnote u mäsožravých zvierat chovaných na území obce, termín vakcinácie oznámiť 
občanom obvyklým spôsobom (prostredníctvom obecného rozhlasu, webu, vývesnej 
tabule). 

 
 
                                                                                      Termín: 31.12.2022 

                                                                                Zodpovedný: starosta obce 
 

                                       
 
Odôvodnenie: 
 

RVPS Trenčín dňa 13.12.2022 zaslala kadáver uhynutej suky v Karanténnej stanici Trenčín 
zvoznou linkou do Veterinárneho ústavu vo Zvolene, kde bol vyšetrený na besnotu. Pozitívny 
výsledok vyšetrenia na besnotu „Protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia č. 56035/2022 
zo dňa 14.12.2022“ bol oznámený a zaslaný na RVPS Trenčín dňa 14.12.2022.   
 
Tieto veterinárne opatrenia sa vydávajú v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s  „Národným programom eradikácie 
besnoty na Slovensku na roky 2022-2023“. 
 

Informácia o ochorení :  
 

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktoré postihuje centrálny 
nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Po objavení klinických 
príznakov sa choroba končí vždy smrťou. Vírus je vylučovaný slinnými žľazami 
infikovaného živočícha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože.   
 

 

Poučenie:  

 

Na nariaďovanie opatrení  podľa  § 8 ods. 3 písm. e) sa podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné 
predpisy o správnom konaní. 
 
 

 
 

 
 
 

MVDr. Ivan Káčer 

riaditeľ 
Regionálnej veterinárnej a potrav inovej správy  

 

 
Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS Trenčín.  


