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I. Zákonné pľávomoci
Tento prieskum sa má realizovať od

1.

januára 2020 do 31 . decembra 2020

Právny ľámec pre prieskum je obsiahnutý v týchto dokumentoch:

Zálkon č,. 3912007 Z, z. o veterinárnej starostlivosti v zneni neskoršíchpľedpisov (ďalej len
,,zákon č. 39 12007 Z.z.")
a

Naľiadenie vlády Slovenskej ľepubliky č,.36712007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny
(ďalej len ,,nariadenie vlády sR č. 36712007 Z. z.")

o

Rozhodnutie Komisie č..20l,0l367/ES z 25. jtna 2010 o implementácii progľamov zarneraných
na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúcehovtérctva v členských štátoch (ďalej len
,,ľozhodnutie Komisie č. 20I 0 l 3 67lES")

a

Rozhodnutie Komisie č. 2006l437tBs zo 4. auglsta 2006, ktorým sa schvaľuje diagnostická
príručkapre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady 2005l94lBs (ďalej len ,,rozhodnutie Komisie
č.20061437/ES")

II. Finančnézabezpečenie
Finančnékľýie plánu prieskumu aviámej influenzy (ďalej len ,'AI") je zabezpečené dvomi zdrojmi:

(výška tohto príspevku je stanovená Grantovým rozhodnutím Komisie pre pľíslušnýrok)

III. Sledovanie aviáľnej influenzy na Slovensku v ľoku 2020

Casť A: Sledovanie aviáľnei influenzv u hvdinv
Vyšetrovanie hydiny má pokryt' obdobie pľíslušnépľodukčnejfize pre kažďil kategóľiu hydiny
je
poŽadované ďalej.
ako

1. Ciele sledovania aviáľnej influenzy u hydiny
Cieľom

je

ziskať informácie o ciľkulácii vírusu aviárnej influenzy v chovoch hydiny
prostredníctvom aktívneho sledovania týkajúceho sa:
o nízkopatogénnejaviránej influenzy (LĽAD podtypov H5 aH7 u kuľovitÝch vtákov (. j. kurčatá,
morky, peľličky,bažanty, jarabice aprepelice) avtákov znadradu bežce, čímsa doplnia iné
exitujúce systémy včasnéhozisťovania;
o nizkopatogénnej aviárnej influenzy (LPAD podtypov H5 aH7 a vysokopatogénnej aviámej
influenzy (HPAI) u domácej vodnej hydin}z (tj. kačice, husi a farmový chov divých kačícurčenéna
zazverenie).

2. Koncepcia sledovania
Prieskum aviárnej influenzy v chovoch hydiny má bý vykonaný sledovaním ĺa základe odberu
reprezentatlvnych vzoriek na sérologické testovanie. Virologické testovanie na aviámu influenzu sa
nepoužívaako alternatíva k sérologickému testovaniu a musí sa uskutočňovať výlučne v ľámci
vyšetrovanív nadváznosti na pozitívne výsledky sérologického testovania na aviámu influenzu.

3. Zist'ovanie infekcií aviáľnej influenzy subtypu H5tH7 u hydiny
1.

Testovaná populácia má predstavovat' hlavných zástupcov hydiny
len rrSR").

2.

Do prieskumu prevalencie sú zahrnuté schválené chovy hydiny nasledovných kategórií/druhov;

-

reprodukčnéladle kury domácej
úžitkovénosnice kury domácej
úžitkovénosnice kury domácej s voľným výbehom
chovné moľky
výkľmovémorky

bežce
farmovápernatázver _bažantovité (bažant, jarabica,prepelica, morka divá,
farmovápematäzvet _ vodná (kačica divá, ...)

Domáca vodná hydina:

-

v Slovenskej republike (ďalej

chovnékačky
výkrmové kačky
chovnéhusi
výkrmové husi

...),

perlička

3. Do

pľogľamu monitoľovania nie sú zahrnuté chovy brojlerov druhu kura domáca (Gaĺlus
gallus). Vprípade chovov brojlerov odber vzoriek má bý' uskutočnený ĺazáklade hodnotenia
nzika, v nasledovných prípadoch:

o
o

4.

počtom hydiny chovaných vo voľnom výbehu,
chovY s väčším
chovY svyššímrizikom nakazenia aviárnou influenzou (rôzne vekové skupiny v jednom
chove, používanie povrchových vôd na napÍl1anie hydiny, viac ako jeden druh v jednom
chove...)

Vzorkovanie má byt' uskutočnenév chovoch hydiny a iných vtákov žijúcichv zqati,
nac}'ádza1ilcich sa v pôsobnosti jednotlivých regionálnych veterinárnych a potravinových správ
(RVPS) minimálne raz za roko

a to nasledovne:

pre sérologickévyšetrenie priamo v chove hydiny;

správy musia odobrat' vzoľky v súlade s Národným pohotovostným plánom pre prípad
podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na územíSR,
veterinárni lekári (súkľomníveterináľni lekári),

žiadanka na veteľináľne laboľatórne vyšetľeniehydiny a vtákov na mor hydiny
pseudomoľ hydiny. Yzor žiadanky sa nachádzanaintemetovej stárnke:
http://www.svps.slďdokumentv/zak1adne

info/
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Vyplňanie Žiadaniek musí bý' kontľolované prostredníctvom RVPS.

5.

Vzorkovanie sa má vykonať na celom i;zemi SR, beruc ohľad na:
zajatí); tento počet je definovaný tak, aby umoŽnil detekciu najmenej 1 infikovaného chovu
v prípade prevalencie infikovaných chovov najmenej 5'/r, s 95oÁ pravdepodobnosťou
(Tabuľka č. 1);

Tabul'ka č. 1': Počet chovov hydiny, ktoľésa majú testovať z každej kategórie hydiny
(okrem chovov kačíc,husí a divých kačícchovanýchv zajati)

Počet chovov hydiny na jednu kategóriu
hydiny v SR
menej ako 34

35-50

Počet chovov, ktoré sa majú testovať

všetky
35

sl-80

42

81 - 250

53

>250

60

definovaný tak, aby sa identifikoval najmenej 1 infikovaný chov v pľípade prevalencie
infikovaných chovov najmenej 50Á, s 99oÁ pravdepodobnosťou (Tabuľka č.2);

Tabul'ka

č. 2: Počet chovov kačíc,husí a divých kačícchovanýchv zajati, ktoré sa majú testovať

Počet chovov kačíc,husí a divých kačíc

chovanýchvzajatívSR
menej ako 46

47-60

61 - 100
101 - 350
>350

6.

a

a

a

59
80

90

jeden priestor

u husí, kačíca divých kačícchovaných
na séľologickévyšetľenie.

v zajati - zkúdej farmy sa odoberie 20 vzoľiek krvi

odber vzoriek mábrať ohl'ad na sezónnu produkciu, avšak môžebý uskutočnený aj na bitúnku.

4.
o

všetky
47

počet vzorkovaných jedincov z každéhochovu je definovaný tak, aby s 95oÁ presnosťou bol
detekovaný najmenej I pozitívny jedinec, ak je prevalencia seropozitívnych jedinco v > 3OoÁ
' vzorky krvi na sérologickévyšetľeniesa majú odobľať od kaŽdého druhu a kategórie hydiny,
minimálne 5 až 10 kusov vtákov (okľem kačíc,husí a divych kačícchovaných v zqati)
- v pľípade viacelých chovných priestorov v rámci farmy sa odoberá minimálne 5 vtákov za

7

Počet chovov, ktoľésa majú testovať

Laboľatóľna diagnostika

Laboľatórne testy sa vykonávajú v súlade s diagnostickou príručkoupre aviáľnu influenzu
(ľozhodnutie Komisie č.2006l437/ES), v ktorej sa stanovujú postupy na potvrdenie a difeľenciálnu
diagnostiku aviárnej influenzy.
Laboľatórnu diagnostiku vykonáva Náľodné ľefeľenčnélaboratórium _ Veterinárny ústav Zvoleĺ
(ďalej len ,,NRL _ VU Zvolen'o), ktoré má pľedložit'všetkyvýsledky séľologickéhoa kultivačného
vyšetľenia Štátne.1' veteľinárnej a potravinovôj správe Sloveňskój ..puĹliky
1ĺäe1r." ,,svpš šR;'._
Všetky výsledky (séľologickéa virologické) musia bý'odoslané do EURL na oveľenie. EURL má
poskytnúť technickú podporu a držat'väčšiu
zásobu diagnostických reagentov.
Všetky izoláty vírusu aviámej influenzy sa majú pľedložit'EURL. Vírusy subtypov H5/H7 sa majú
pľedložiťbez meškania a majú bý' testované štandaľdnýmchaľaktenzačným testom (nucleotiáe
sequencinýIvPD v súlade s diagnostickou príručkou.
Všetky pozitívne séľologickévýsledky sa majú potvrdit' v NRL pľe aviárnu influenzu
pľostredníctvom hemaglutinačno _ inhibičnéhotestu, pouŽívanímurčenýôh kmeňov dodaných
EURL pre aviárnu influenzu:
Testy na stanovenie subppu

H5

použitímteallEnglandl7894/906 (H5N3);
b) test na všetky pozitívne hodnoty chickeďScotland/59 (H5N1) na vylúčenieN3 skríženej
reaktivity protilátok;
a) úvodný test

Testy na stanovenie subtypu

H7

úvodný test použitímTurkey/Eĺglandl647l77 (H7N7);
b) test na všetky pozitívne hodnoty African Staľliný983/79 (H7N1) na zniženie N7 skríŽenej
ľeaktivity protilátok.
a)

5. Hlásenie

qisledkov testovania hydinových faľiem

Všetky pozitívne prípady sa majú pľešetrovaťv súlade s Národným pohotovostným plánom pre prípad
podozrenia a výskytu aviárnej influenzy naízemíSlovenskej republiky (verziaplatná pre rok 2020).
ŠvpsSR každých šesťmesiacov pľedkladá Európskej Komisii-EFSA správu o pozitívnych
a negatívnych výsledkoch zistenych v rámci prieskumu aviárnej influenzy pľostredníctvom on-line
systému.

Cast'B: Sledovan

enzY u vol'ne

žiiú

Vírus aviárnej influenzy u vol'ne žlJúcichvtákov sa má testovat' v spolupľáci s ornitologickými
a

pol'ovníckymi organizáciaĺri a príslušnyrniorgánmi v oblasti ochrany prírody.

1. Ciele sledovania aviáľnej influenzy

u vol'ne

žijúcichvtákov

Cieľom virologického vyšetľenia aviáľnej influenzy u voľne Žijúcich vtákov je včasnézistenie
vysokopatogénneho kmeňa aviámej influenzy (HPAI) subtypu H5N1 s cieľom chľánit' hydinu
v chovoch hydiny azabezpečit'veterinárne aspekty týkajúce sa veľejného zdravia.

2. Koncepcia sledovania

o

o

.

pasívne sledovanie prostredníctvom laboratórneho vyšetrovania hynúceho voľne Žijúceho vtáctva
alebo vtákov nájdených uhynutých;

sledovanie sa zameriava hlavne na druhy voľne žijúcehovtáctva uvedených ako ,,cieľovédruhy"
blízkosti vôd, vyká,zali vyššie

v prílohe č. 1 (tieto druhy, predovšetkým sťahovavé vtáctvo žijuce v
iziko nakazenia vírusom HPAI H5N1 a jeho prenosu);

zameÍlava sa na oblasti vblízkosti vodných plôch, kde boli nájdené uhynuté vtáky anajmä ak sa
tieto oblasti nachádzajú v bezprostrednej blízkosti chovov hydiny, hlavne v oblastiach s vysokou
hustotou chovov hydiny.

Zabezpečenie odberu vzoiek na aviámu influenzu od vol'ne žijúcichvtákov nájdených uhynutých má
b7rt' zab ezpečenénasledovne :
. v prípade nahlásenia individuálneho úhynu voľne žijtĺcichvtákov (1 _ 4 vtáky) sa odoberie vzorka
od každéhovtáka vhodného na laboratórne vyšetľenie aviáľnej influenzy vprípade, že nájdený
uhynutý volhe žijncivtákpatnmedzi tzv. ,,cieľové druhý'uvedené v pľíloheč. 1.
o v pľípade nahlásenia hromadného úhynu voľne žijúcichvtákov (5 aviac kusov vtákov
na obmedzenej ploche) sa odoberie vzorka od kaŽdého druhu uhynutého voľne žijúcehovtáka
vhodného na laboratórne vyšetrenie aviámej influenzy, bez ohľadu na jeho zarad,enie do zoznamu
,,cieľových druhov".

3. Postup pľi odbeľe vzoľiek
odbeľ vzori ek majú zab ezpečiť ri aditeli a RVP

o

o

S

:

kloakálne výery, tracheálnelorofaryngeálne výteľy a/alebo oľgány (mozog, srdce, pľúca,tľachea,
obličky, črevá) od voľne žijúcichvtákov nájdených uhynutych alebo hyňúcich, sä odoberajú za
účelomizolácie vírusu ďalebo testovania PCR metódou.
vzorkY odoberajú úľadníveterinárni lekári jednotlivých RVPS alebo poverení úradníveterinárni
lekári (súkĺomníveteľinárni lekári). Vzorky zaslané do laboratória musí sprevádzat' dôsledne
vyplnená žiadanka na veterináme laboľatórne vyšetrenie voľne žijúcichvtákov na aviámu

influenzu

a

pseudomor.

Yzor

žiadanky sa nachádza
0 LD 04-0 .pdf
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na

inteľnetovej stámke:

Tľanspoľt vzoľiek:
Ku skladovaniu a preprave vzoriek

sa musí pristupovať s osobitnou starostlivosťou. Výery sa majú
schladiť okamžite v suchom ľade alebo prostredníctvom chladiacich gélových balíčkova musia byt'
propravené do laboľatóľia tak rýchlo, ako je to možne. Yzorky sa majú schladiť len v prípade, keď
je to nevyhnutné. Ak je k dispozícii špecifickétľanspoľtnémédium na pľepravu antibiotík alebo
vírusov, musia sa na ne vzoľky uloŽiť' aby sa v plnej miere ponorili. UloŽenie vzoľiek na
transpoľtné médium sa musí vykonať spolu s ich chladením, nie ako altemativa chladenia. V
prípade, že takéto médium nie je k dispozícii, stery sa musia vľátiť do puzdra a odovzdať suché. Ak
nie je zaručená rýchla prepľava vzoľiek do laboľatória do 48 hodín (v transpoľtnom médiu s
teplotou 4 "C), vzotky sa ihneď zmrazia, uskladnia a potom sa prepravia v suchom ľade. Na
uskladnenie a prepravu vzoriek vplývajú mnohé faktory, preto sa musí vybľať spôsob pľepravy
vhodný na daný účel.
Postupy odberu vzoľiek sa realizujú v súlade s ustanoveniami diagnostickej príručkypre vtáčiu
chľípku (ľozhodnutie Komisie č. 2006l437lES), ,, ktorej sa stanovujú diagnostické postupy
na potvľdenie a diferenciálna diagnostika aviáľnej influenzy.

4. Laboratóľna diagnostika

o
o
o
o

o

o

Laboratórne testy sa majú uskutočniť v súlade s ustanoveniami diagnostickej pľíručkypľe vtáčiu
chrípku (rozhodnutie Komisie č.2006l437lES), v ktoľej sa stanovujú diagnostické postupy
na potvrdenie a difeľenciá|na diagnostika vtáčej chrípky.
Laboľatóľnu diagnostiku vykonáva NRL _ YIJ Zvo\en, ktoľémá pľedložiťvšetky výsledky
sérologickéhoa kultivačnéhovyšetľenia na ŠvpsSR a následne ýsledky predložit' EURL na
porovnanie a zabezpečenie informovanosti o výsledkoch.
NRL pre aviárnu influenzu má.zabezpečiť všetky nevyhnutné mateťrály pľe vzorkovanie.
Všetky vzorky pozbíerané v rámci sledovania aviáľnej influenzy u voľne žijúcichvtákov sa majú
testovať čímskôr pomocou molekulárnych techník a v súlade s ustanoveniami diagnostickej
príručky(rozhodnutie Komisie č. 2006 l 437 lBs).
Po vykonaní úvodnéhoskríningu použitímM génu PCR nasleduje ľýchle testovanie pozitívnych
ná|ezov H5, ktoľésa vykonáva v lehote najviac dvoch týŽdňov. V prípade pozitívneho ná|ezu H5 sa
čo najskôr pristupi k ana|ýze miesta štiepenia, aby sa určilo, či ide, alebo nejde o vysokopatogénny
(HPAD alebo nízkopatogénny (LPAD kmeň. Ak sa potvrdí H5 HPAI, musí sa rýchlo urobiť ďalšia
analýza na uľčenietypu N.
Všetky izoláty vírusu vtáčej chľípkyv pľípadochvol'ne Žijúceho vtáctva sa predložia EURL
v súlade s pľávnynri predpismi Spoločenstva, pokiaľ sa neudelila qimimka v súlade s bodom 4
kapitoly V (diťeľenciálna diagnostika) diagnostickej príručkypľe vtáčiu chrípku stanovenej
vľozhodnutí Komisie č. 2006l437lEs. Vírusy podtypu H5lH7 sa pľedkladajú čo najskôr
a podliehajú štandardným testom charaktenzácie (sledovanie sekvencie nukleotidov/IVP!
v súlade s uvedenou diagnostickou príručkou.

5. Hlásenie výsledkov pľieskumu

u vol'ne

žijúcichvtákov

Pozitívne a negatívne výsledky vzorkovania ŠvpsSR hlási na Euľópsku Komisiu-EFSA každých šesť
mesiacov prostredníctvom on-line systému.
V pľípadepozitívneho prípadu vysokopatogénneho kmeňa (HPAD sa bude postupovať v súlade
sNárodným pohotovostným plánom pre prípad podozľenia apotvrdenia aviámej influenzy (verzia
platnápre rok 2020).

Iv. Úlohy oľgánov štátnej spľávy pľi pľieskume aviáľnej influenzy
Ministeľstvo
pôdohospodárstva SR
Státna veterináma
a

potravinová správa

SR

Slovenská poľovnícka
komora

Veterinárny ústav
Zvolen

Regioná1ne
a

veterinárne
potravinové správy

Ministeľstvo pôdohospodárstv a a r ozv oja vidieka Slovenskej ľepubliky

o

-

schval'uje plán prieskumu aviámej influenzy
potvľdzuje mimoriadne núdzovó opatrenia na návrh hlavného veterinámeho lekára
Sekcia lesného hospodáľstva a spľacovania dreva
- udel'uje výnimky z času low pernatej zvei

Štátr'a veterináľna a potľavinová správa Slovenskej ľepubliky

-

pripravuje plán prieskumu aviárnej influenzy - stanovenie monitoringu v SR
vyhodnocuje monitoring v SR
prijíma opatrenia nazäkladevyvojanŕil<azovej situácie v SR
predkladá ročnéa polročnéspľávy Euľópskej Komisii
navľhuje ministrovi pôdohospodárstva rozpočet na vykonanie plánu prieskumu

predkladá Európskej Komisii každých šesťmesiacov spľávy o pozitívnych a negatívnych
výsledkoch zistených v rámci prieskumu aviámej influenzy prostľedníctvom on-line systému.

Regionálne veterináľne a potľavinové spľávy
- zabezpečujúmetodické usmeľnenie pľe poľovníkov o odbere a zasielani vzoriek
- zabezpečujúodbeľvzoriek
- vyhodnocujú monitoľing anákazovÚ situáciu v ľegióne

_

kontrolujú plnenie nariadených opatľení

Štĺt''yveterináľny

a potľavinový ústav _ Veterináľny ústav Zvolen
zabezpečuje:
- laboratórnevyšetrovanie
- vyhodnocovanie a spracovanie údajov vyšetľeníza SR
- odboľný servis
- evidenciu výsledkov vyšetrení v elektronickej forme
- všetky nevyhnutné mateľiály pre vzorkovanie

Slovenská pol'ovnícka komoľa - spolupľacuje s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti

ornitologické oľganizácie - spolupľacujú s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti

I.
híloha č. 1

Pľílohy
_

7gmamcielbvych druhovvolhe äjúcich vĺĺkov

ľnŽľÝNÁZov

vEDEcKÝ NÁzov

Labut'tundrová

Cygnus columbianus

Labut'spevavá

Cygnus cygnus

Labuť hrbozobá

Cygnus oloľ

Hus kľátkozobá

Anser brachyľhynchus

Hus siatinná
Hus bieločelá (európsky druh)
Hus (malá) piskl'avá

Anseľ fabalis
Ans er aĺb ifr ons alb ifr ons

Hus divá

Anser anser

Bemikla bielolíca
Bemikla tmavá
Bernikla červenokrká
Beľnikla bielobradá
Kačica hvízdavá
Kačica chľapkavá
Kačica divá
Kačica ostrochvostá
Kačica chrapľavá
Kačica |yžičíarka
Kačica chnpľavá

Bľanta leucopsis

VA

Chochlačka sivá
Chochlačka vrkočatá

Cíbik chochlatý
Kulík zlatý
Brehár čiemochvostý

Pobrežníkbojovný (Bojovník bahenný)
Caika smejivá
Čajka sivá
Jastľab lesný
Jastrab kľahulec

Volavka popolavá
Vyľ skalný
Myšiak hôrny
Myšiak severský
Pižmovka lesklá
Bocian biely
Kaňa močiarna
Sokol sťahovavý
Sokol myšiaľ

Anseľ eľythľopus

Branta beľnida
Branta ruficolĺis
Bľanta canadensis
Anas peneĺope

Anas crecca
Anas platyľhynchos
Anas acuta
Anas querqueduĺa
Anas cĺypeata
Anas strepera
Netta rufina
Aythya

ferina
Aythyafuligula
Vanellus vanellus

Pluviaĺis apricaria
Limosa limosa
Philomachus pugnax
Laľus ridibundus
Larus canus
Accipiter gentiĺis
Accipiter nisus
Aľdea cineľea
Bubo bubo
Buteo buteo
Buteo lagopus

Cairina moschata
Ciconia ciconia
Circus aeľuginosus
Falco peľegrinus
Faĺco tinnunculus

Lyska čiema
Kačica izkozobá
Potápač biely
Hajatmavá

Fulica atľa
Maľmaľ one tt a angus

t

ir

Meľgus albellus

Koľmorán veľký
Straka čiernozobá

Milvus migrans
Milvus milvus
Phalacľocorax carbo
Pica pica

Potápka chochlatá

Podiceps cľistatus

Potápka čieľnokrká
Sultrínka modrá

Podiceps nigľicollis
Porphytio porphyrio

Potápka hnedá

Tachyb aptus ruĺic ollis

Haja červená

o s

tri s

