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  Tlačová správa hnutia SME ROIDNA – Boris Kollár  

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár  vyjadruje vážne znepokojenie 

k pripravenosti SR, zvládnuť nákazu Afrického moru ošípaných 
 

Bratislava, 25. júl 2019    

 

 Hnutie SME RODINA – Boris Kollár so znepokojením prijalo informáciu o prvom výskyte 

Afrického moru ošípaných v obci Strážne v okrese Trebišov. Aj napriek tomu, že nás naše ministerstvo 

pôdohospodárstva a štátna veterinárna správa presviedčalo o tom, že boli prijaté dostatočné opatrenia 

proti rozšíreniu tejto nákazy, nevyhli sme sa jej a preto musí štát urýchlene vykonať sériu všetkých 

dostupných krokov a opatrení, aby  toto nevyliečiteľné ochorenie nepostihlo celé územie nášho štátu. 

 

 „Vyzývame preto ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú, ktorá nesie plnú 

zodpovednosť za rezort pôdohospodárstva, aby okamžite zverejnila všetky dostupné informácie o 

momentálnom stave v šírení tejto nákazy a čo podnikne ministerstvo a jej podriadený orgán, Štátna 

veterinárna správa preto, aby sa táto nákaza nerozšírila a nepostihla aj ostatných chovateľov ošípaných „ 

zdôraznil predseda hnutia SME RODINA, Boris Kollár.  

 

 Vedúci pracovnej skupiny pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta k tomu dodáva „Slovensko je 

v produkcii bravčoviny sebestačné maximálne na 33% a z 2/3 sme totálne závislí na dovoze, čím je vážne 

ohrozená potravinová bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. Preto je otázka zachovania domácich chovov 

strategický veľmi dôležitá a zaslúži si najvyššiu prioritu nielen zo strany MPaRV SR, ale aj vlády SR“. 

Africký mor ošípaných je momentálne nevyliečiteľné vírusové ochorenie ošípaných ktoré sa za posledné roky 

objavuje praktický na celom svete. Od roku 2014  v Poľsku, posledné mesiace s touto infekciou bojujú v Číne, 

ale objavilo sa aj v ďalších štátoch západnej strednej a východnej Európy. Jediný štát v EÚ, ktorý si dokázal 

poradiť s touto chorobou je Česká republika a práve tam by sme si mali brať príklad z riešením tejto nákazy. 

 

 Predseda hnutia SME RODINA - Boris Kollár ďalej vyzval ministerku Matečnú, aby zverejnila 

skutočné kapacitné možnosti jediného kafilerického zariadenia na Slovensku v Mojšovej Lúčke v okrese 

Žilina.  

Podľa našich informácii je kapacita tohto zariadenia nedostačujúce na asanáciu všetkých živočíšnych 

produktov z celého územia nášho štátu.  Slovensko sa tak môže dostať do situácie, kedy budeme musieť 

požiadať zahraničných spracovateľov o pomoc a tým aj zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti nielen zvierat 

chovaných  na Slovensku, ale aj zdravia občanov Slovenskej republiky. 

 Hnutie SME Rodina má pripravenú reformu celého rezortu pôdohospodárstva a jedným z dôležitých 

priorít je aj vystavanie ďalších spracovateľských asanačných a kafilerických kapacít, ktoré budú 

diverzifikované po území Slovenskej republiky.  

 


