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SEKCIA

1 ZÁKoNľn ľnÁvoMoCI

Slovenská republika má zákonné právomoci na zabezpečenie ľýchlej a účinnejkontľoly
a opatľenína tlmenie afľického moľu koní a implementovanie pohotovostného plánu.
v

1.1

Zákon č,.3912007 Z.z. o veteľinámej staľostlivosti v platnom znení (ďalej len zákon
č.3912007 Z.z.),
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 30912003 Z.z. z 9.1ila 2003, ktorym sa
ustanovujú podľobnosti o opatľeniach na tlmenie afľickéhomoru koní v platnom znení
(ďalej len NV č).30912003 Z.z.), ktoým bola transponovaná smernica Rady 92l35lEHS
z29. apríIa 1992,I<torou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým
moľom koní v platnom znení.

r.2

Usmľtenie infikovanÝch zvierat a iedincov. ktoľéorišli do kontaktu
zvieratami a spôsob nahĺadenia škody

s

infikovanÝmi

orgán veterinárnej spľávy môŽe naľiadiť pri podozľení na chorobu alebo pľi ýskyte
choroby uvedenej v $ 17 ods. 1 zákona č. 3912007 Z'z. alebo podľa osobitného predpisu
(NV č. 30912003 Z.z.) opatrenia na zabránenie šíľeniuchoroby, najmä izoláciu alebo
usmrtenie zvierat, obmedzenie alebo zákazpľemiestňovania a pľepľavyzvierat druhov
rodu koňovité, ako aj mateľiálov, ktoré môŽu bý'nositeľom pôvodcu choľoby,
pouŽívanie v budovách na ustajnenie zvierat rodu koňovité a okolo qýchto budov
pľimerané pľostľiedky na ničenie hmyzu.
Nariadenie Rady ( ES) 1099/2009 o ochrane zvíerat počas usmrcovania.
Naľiadenie vlády sP.č. 43212012 Z. z.,ktoým sa ustanovujú požiadavky na ochľanu
zvier at počas usmrcovania.
Štandardný operačný postup na usmrcovanie zvierat prl zdolávani nákazďa|ej len

,'ŠoP";
Doplnok č' 1 k ŠoPna ľiešenie neobvyklých' kľízoých situácií pri depopu|ácii zvierat
Podl'a $ 6 NV č.30912003 Z.z. po úradnom potvrdení výskýu afrického moru koní
v infikovanom chove oľgán veteľináľnej správy naľiadi bezodkladne usmľtiť pod
úradnou kontrolou zvieratá ľodu koňovité v inťrkovanom chove, ktoré sú nakazené
afľickým morom koní alebo majú klinické priznaky afrického moľu koní.

Ak sa na uzemi Slovenskej republiky vyskytne afľický mor koní, chovateľovi zvlerat
moŽno poskynúť podporu na úhľadu nákladov a stľát spôsobených naľiadenými
opatľeniami ($ 45 zákonač.3912007 Z.z.).

1.3

Hlásenie o podozrení z v.ýskvtu afrického moru koní
Sanitačnépľáce a iné činnosti v ohnisku
Kontľola oremiestňovania zvierat
odstránenie kadáveľov

Zákonč.3912007 Z.z.(S 17 a $ 37) ukladá vlastníkom a držitel'om zvierat, ako aj iným
osobám, oprávneným disponovať so zvieľatami, povinnost'hlásit'orgánu veteľináľnej

-t

správy podozľenie alebo výskyt afľickéhomoru koní, ako aj iné skutočn osti závažné
v záujme ochľany zdravia zvierat a ochĺany zdtavia ľudía podľa svojich moŽností
urobiť nevyhnutné opatľenia na to, aby nedošlo k rozšíľeniuchoľoby. Povinnosť
bezodkladného ohlásenia výskytu, alebo podozľenia na výskyt afľickéhomoru koní
príslušnémuoľgánu veterinárnej správy alebo úľadnémuveterináľnemu lekárovi je
ustanovená pre vlastníka' dľžiteľaalebo iné fuzické alebo právnické osoby' ktore sú
oprávnené disponovať žiými zvieratami alebo pľoduktmi živočíšneho
pôvodu V $ 3
NV č. 30912003 Z.z.
Ak sa v chove nachádzajedno zviera alebo viac zvierat rodu koňovité podozriých z
afľickéhomoru koní' úradný veterináľny lekár bezodkladne zavedie úradnépľostľiedky
vyšetrovania, ktorymi sa potvrdí alebo vylúčivýskyt choroby.
Podľobný postup, vľátane podmienok a požiadaviek na pľemiestňovanie mierat,

NV č. 30912003 Z.z..
Kontľola pľemiestňovania zvierat bude vykonávaná pľíslušníkmipolicajného zboľu a
ozbľojených síl na základe súčinnostipľi v'ýkone štátnej spľály vo veterinárnej oblasti
ustanovuje

($ 16 zákonač.3912007 Z.z.).
Likvidácia kadáveľov sa uskutočnív súlade s nariadením Rady (ES) č. 106912009,
ktorym sa ustanovujú zdravotné pľedpisy ýkajúce sa vedľajšíchŽivočíšnychpľoduktov
a odvodených produktov neuľčenýchna ľudskúspotľebu a ktorym sa zľušuje nariadenie
(ES) č. 177412002'

L4

Vymedzenie ochľanných pásiem a pásiem dohľadu.

Podľa $ 8 NV č. 30912003 Z.z. po úradnom potvrdení diagnózy afľického moru koní
príslušnýorgán vymedzi ochľannépásmo a pásmo dohľadu. Pásma sa vymedzia na
základe geogľafických, administľatívnych, ekologických a epizootologickýôh fukto.ou
spojených s africkým morom koní a so štruktúroukontroly.
ochĺannépásmo pozostáva z uzemia s polomerom najmenej 100 km okolo
infikovaného chovu. Pásmo dohľadu pozostáva z izemia presaĹujúceho ochľanné
pásmo najmenej o 50 km, v ktoľom nebolo vykonané žiadne systemátické očkovanie
počas posledných 12 mesiacov.
Pľíslušnýorgán môŽe požiadat'Európske spoločenstvo o Zmenu pásiem.

1.5

očkovanie _ vakcinácia
Pľíslušnýorgán nariadi vykonať v chovoch v okruhu 20 km okolo infikovaného chovu,
ktorý je súčasťouochľanného pásma, systematické očkovanie zvierat ľodu koňovité
očkovacou látkou povolenou pľíslušnýmoľgánom a ich identifikáciu jasnou,
nezmazateľnou značkou aplikovanou schválenou metódou v súlade s požiadävkami
Európskych spoločenstiev.

Na základe

epizootologických, meteoľologických, geografických alebo
klimatologických okolností pľíslušnýoľgán môži upustit' od nariadónia výkonu
očkovania; hlavný veterináľny lekáľ o tom infoľmuje Euiópsku komisiu.

Pľíslušnýoľgán môže nariadiť očkovanie aj v časti ochľanného pásma pľesahujúcom

20 km okolo infikovaného chovu, ak v dôsledku geograf,rckej, ekolägickej alebo
meteoľologickej situácie, alebo v dôsledku pľemiestňou*iu do chovu a|eio z"Ĺouu,
u

ktorom bola potvrdená choľoba, existujú pľíčinyna podozrenie ľozšíľenia
afľického
moru koní; hlavný veterináľny lekár o tom informuje Euľópsku komisiu.
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očkovanie v pásme dohl'adu je zakázane.

1.6

Súčinnosťorgánov policajného zboľu. jednotiek civilnei ochranv" pľíslušníkov
ozbľojenÝch síl a colných oľqánov
č:. 3912007 Z.z. sú pľíslušnícipolicajného zboru, jednotky civilnej
ochrany, pľíslušníci
ozbľojených síl a colných orgánov povinní spolupľacovať pľi
zabráĺení šíľeniuchoroby a eľadikácii choroby, ak o to orgán veterinárnej správy,
veterinárny inšpektor alebo úľadnýveteľinárny lekár požiada. V prípade potreby je
moŽné zvolať krizový štáb príslušnéhookresného úradu k riešeniu tohto pľoblému.

Podľa $ 16 zákona

SEKCIA

2.I

2

FINANčNýI, ztvnzPEčENIE

Personál

Mzdové náklady pľacovníkov orgánov veterinárnej spľávy, ako aj pracovníkov,

zamestnaných na dobu uľčitúpre zabezpečenie plnenia úloh v kĺízoqýchsituáciách, sú
|<ryte zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

2.2

Materiálne vybavenie a spotľebný materiál

Náklady na mateľiálne vybavenie a spotľebný mateľiál sú klýé zo štátmeho ľozpočtu
Slovenskej ľepubliky.
2.3

Usmľtenie zvierat. odstránenie kadáverov a kontaminovaného materiálu. sanitácia.
Vyplatenie podpory

Chovateľovi zvierat možno poskytnúť podpoľu na úhradu nákladov a strát spôsobených
nariadenými opatreniami ($ 45 zákonač.3912007 Z.z.).
Podľa $ 12 ods. (2) písm. g) zákonač' 3912007 Z.z. je úľadnýveteľináľny lekár
oprávnený potvrdzovať vyčíslenienákladov a škôd v prípade usmrtenia alebo zabíjania
zvierat, zhabania alebo zničenia ich tiel, násadových vajec, zárodočných pľoduktov,
pľoduktov živočíšnehopôvodu alebo vybraných pľoduktov rastlinného pôvodu a kľmív.

SEKCIA

3

HIERARCHIA KONTROLNÝCH oRGÁNov

3.1

Zodpovednosť za kontľolu afrického moru koní na uzemi Slovenskej republiky má
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Výkonom kontroly
je poverený hlavný veterináľny lekár.

3.2

Hlavný veterinárny lekáľ splnomocňuje pracovníka národného centra pre tlmenie
choľôb, aby vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plán pre pľípad podozrenia a
výskýu afľickéhomoľu koní.

5

V pľípadevýskytu choľoby bude náľodné centľum ľiadiť všetky činnosti v súlade
s

príkazmi hlavného veteľináľneho lekára.

sú zodpoveďné za kontľolu afrického
obmedzenia) v ľámci svojho ľegiónu.

Miestne centľá

moľu koní (ohniská

a

Ministeľ pôdohospodáľstva arczvoja vidieka SR

hlavný

Náľodné centľum pre
tlmenie chorôb

Miestne centrá pre
tlmenie chorôb

lekáľ

Veteľináľny ústav

Zvolen

Regionálne stredisko

sEKcIA 4 NÁRoDľÉcnľľRUM PRE TLMENIE CHoRÔB
Národné centrum pre tlmenie choľôb je zriadené ako dočasnécentrum v prípade výskytu
choroby podliehaj úcej hláseniu.

4.l

Hlavný veterinĺĺľnylekáľ s podporou národného centľa pre tlmenie choľôb je

zodpovedný za:
o riadenie miestnych centieľ pre tlmenie choľôb
. styk s diagnostickými laboľatóriami
'o zabezpečenie finančných prostriedkov na uskutočnenie pohotovostného plánu
zabezpečenie výcvikových progľamov a nominovanie pľacovníkov pľe verejné
qýcvikové pľogramy
o zabezpečenie osvetových kampaní
o riadenie ostatných oľgánov v pľípadevzniku infekčnej choroby
o rozmiestnenie peľsonálu a ostatných zdrojov do miestnych centieľ pľe tlmenie
chorôb
o uľčenieochľanných pásiem a pásiem dohľadu (pokiaľje to nevyhnutné)
o uzavľetie hľaničnýchpriechodov v prípade potreby
o schválenie uvoľnenia očkovacíchlátok a uľčenievakcinačných pásiem

'
o
o
o

zabezpečenie núdzových finančných zdrojov, uľčenýchna kľytie nákladov
spojených s epidémiou
styk s poľnohospodáľskymi obchodnými združeniami a médiami
infoľmovanie o.I.E.
styk s Európskou komisiou

6

o

informovanie kompetentnej autority členského štátu v pľípade, že kontrolné pásma
zasahujú na územie tohto štátu

4.2.

Hlavný veterinárny lekáľ je oprávnený v naliehavých pľípadoch pľiamo riadiť kaŽdého
veteľináľneho lekára, ktoqý vykonáva odborné veterinárne činnosti na:územi Slovenskej
republiky.

4.3

Náľodné centrum pre tlmenie choľôb je vybavené:
o potrebným zariadením a zásobami (pľostľiedkami komunikácie _ telefónmi' faxmi)
o mapami a inými materiálmi potľebnými na ľiadenie opatľení na tlmenie chorôb
. Zoznamami národných organizácií, ktoľémusia by' kontaktované v prípade
vypuknutia choľoby (Pľílohač. l0).

SEKCIA
5.1

5

KONTROLA NA MIESTNEJ UROVNI

Za pripravenosť na qfský a kontľolu afľickéhomoľu koní na miestnej úľovnije
zodpovedný regionálny veteľináľny lekáľ. Každémiestne centrum ľiadi obvykle
inšpektor pľe zdravie a ochľanu zvierat, ktoý je zodpovedný pľiamo hlavnému
veterináľnemu lekáľovi Slovenskej republiky. Počet a umiestnenie regionálneho
stľediskďstľedísk je take, Že personál, ktoý pľacuje mimo stľediska sa môže ľahko
dostať do každéhochovu hospodáľskych zvierat v rámci oblasti, ktoru má pod
kontrolou avráúiť sa v pľiebehu dňa. Existuje 40 regionálnych veteľináľnych a
potľavinových správ a centieľ, ktoré sledujú zdravotný stav zvierat v svojom regióne.
Mapa ukazujúca :územie, ktoré pokýva každe centľum, je v Prílohe č. 2 tohto
národného pohotovostného plánu.

5.2

V prípade qfskytu choľoby môže ľegionálny veteľináľny lekĺĺľuľčiťdočasnécentľum
pľe tlmenie choroby v mieste

výskýu infekčnej choľoby.

5.3

Miestne centrá pre tlmenie choľôb sú vybavené potľebnými zariadeniami a zásobami'
aby mohli okamžite zasiahnuť v prípade vzniku choroby. Zoznam foľmulárov a
oznámení pouŽívaných miestnymi centľami je v Pľílohe č. 3 tohto národného
pohotovostného plánu. Zoznam osôb a organizácii v oblasti zahľnutej do centľa, ktoľé
musia byt kontaktované v prípade vypuknutia choľoby je aktualizovaný a je stanovený
postup hlásenia (Pľílohač.4 a Pľíloha č. 10).

5.4

V stave núdze môžu byt potrebné zariadenia a materiál dodané aj prostľedníctvom
súkľomných ťrriem'

5.5

Miestne centľá pre tlmenie choľôb zodpovedajiĺza:
. implementovanie kontrolných opatľenís ohľadom na ochranu životného prostľedia
o riadenie a výkon miestnych kontľolných opatrení v prípade vzniku choroby
. Styk s národným centrom pre tlmenie choľôb, za vymedzenie ohniska' určenie
rozsahu ochľanných pásiem a pásiem pozoľovania
o zabezPečenie epizootologického vyšetrovania v spolupľáci so skupinou odborníkov
a za tr anspoľt vzoľi ek do diagno stických laboľatóľií
. udľžiavaniespojenia s VU Zvolenv súvislosti s odberom a transpoľtom vzoriek
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o
o
o
.
o
o
o
o
.
o
5.6

dozor nad ohniskom

a nad

všetkými prácami v infikovanych chovoch, nad
usmrcovaním zvierat a odstľánením všetkých vnímavých zvieľat postihnutých
africkým morom koní ako aj zvierat z kontaktných chovov, t. j. zvierat

podozľivých z infekcie a kontaminácie (nákazy anakazenia)

dozor nad čisteníma dezinfekciou infikovaných priestoľov, materiálu a
dopravných pro striedkov
uľčenievakcinačného tímu
vyšetľenie chovov v ochĺannom pásme a pásme dohľadu
ľozhodovanie vo veci premiestňovania zvierat' pľepravy pľoduktov živočíšneho
pôvodu, vedl'ajších Živočíšnychproduktov, krmív a materiálov v ochĺannom
pásme a pásme dohľadu, ktoré môžu bý' nositeľmi vírusu afrického moru koní,
uzatvoľenie trhov a bitúnkov

udrŽiavanie spojenia s polĺciou, poľnohospodárskymi a obchodnými
spoločnosťami, fatmármi, bitúnkami a ostatnými prevádzkovatel'mi
potľavinĺĺrskychpodnikov, kaÍiléľiamia ostatnými spracovateľmi vŽP,

pľevádzkovateľmi krmivárskych podnikov a pod.
pľavidelnéinformovanie veľejnosti o rizikách infekcie a za pripravenosť v prípade
vzniku infekčnej choľoby nainemí svojho regiónu
vykonávanie osvetových kampaní
usporiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pľe úspešnétlmenie choľôb
súčinnosťpriohodnocovaní vzniknutých škôd

Povinnosti pri qýskyte infekčnej choľoby vyplynú i pľe ďalšie orgány.
a

polícia. aľmáda. civilné organizácie _ budú asistovať pti zabezpečeníinfikovaných
pľiestoľov a kontľolovať pohyb v oblasti.

5.7

Miestne centrápľe tlmenie choľôb majú takéto z|oženie
o koordinančný tím
o administratívny tím
o epizootologický tím
o eľadikačnýtím
o vakcinačný tím
o kontrolný tím
V prípade vyskýu infekčnej choľoby môŽe ľegionálny veterinárny lekáľ po konzultácii
s nadriadeným orgánom požiadaťo pomoc iné centrum.

5.8

Miestne centrum pre tlmenie choľôb bude v nepľetľŽitom kontakte

s náľodným
centrom a skupinou odboľníkov pľe africký mor koní, aby sa určila správna stratégia
eľadikácie choroby.

SEKCIA

6.I
6.2

6

SKUPINA oDBoRNÍKov PRE AFRICKÝ MoR KoNÍ

Skupina odboľníkovs podľobnými znalosťami o africkom more koní bola vytvoľená
v spolupľáci s národným centrom pľe tlmenie choľôb aYIJ Zvolen (Prítoha č. 4).
Skupina odborníkov má nasledujúce povinnosti

8

o

V pľípadeprimárneho ohniska spľacovať epizootologické a entomologické,
prípadne klimatické šetrenie na záklaďe šetľenívykonaných epizootologickým
tímom v ohnisku choľoby, ktoľéposkytne ľozsiahle zhodnotenie ľizika
V pľiebehu tlmenia choroby sa zaoberať vzniknutými konkľétnymi problémami
poskytovat' rady miestnym centrám
Udržiavať si odbomé znalosti pri zvláďnutí naliehaých prípadov a znalosti o
chorobách uvedených v PľíloheI zákona č,. 3912007 Z. z. v rámci Slovenskej
republiky arozvijať nové stľatégie kontľoly a techniky, ak je to potľebné
Št<otĺľa poskytovať rady ostatnému peľsonálu o núdzových opatreniach
a

a

a

6.3

Skupina odboľníkov pľacujúcichv teľénemusí mať poznatky o:
Aktuálnom ľozmiestnenílapačov hmyzu

o
o

oblasti a ekologických podmienkach vo vzťahu k aktivite vektora afľickéhomonr
koní, ktoým sú pakomáre zrodu Culicoides.
Klimatických a pedologických pomeľoch v danej oblasti

o
o

Pravdepodobnosti ýskytu uľčitéhodruhu pakomáľa
zodpovedný Za pľenos vírusu v danej oblasti

Skupina odboľníkov pľacujúcichv laboľatóriách musí by' schopná
Identifikovať druh pakomáľa z ľoďu Culicoides, ktoĺ;ý je zodpovedný Za pľenos víľusu
v danej oblasti

6.4
a

6.5

z ľodu Culicoides, ktoý je

Spľáva o qýskyte zprimáľneho ohniska popisuje
situáciu v infikovanom chove,
súčeta druhy vnímavých zvierat; metódy chovu,
počet klinicky postihnutých zvierat,
veľkosťa umiestnenie chovu a jeho vzťah s ostatnými chovmi, verejnými cestami
a pod.,
o pľavdepodobný druh pakomáľa ľodu Culicoides, zodpovedného za prenos afrického
moľu koní,

o
o
o
o

o miestna meteorologická situácia, pokiaľ nie je

o

meteorologickej stanice,
posledné premiestňovanie zvietat do chovu a z chovu.

6.6 Na

k

dispozícii z neďalekej

zaklade týchto zistení poskytne vedúci skupiny ľady miestnemu alebo naľodnému

centru o

o
o
o
o

6.7

možnom pôvode choľoby,
pravdepodobnej dobe zavlečenia a trvania infekcie,
chovy, v ktoqých je najväčšieriziko rozširovania infekcie,
sledovanie a iné opatľenia, ktoré sa musia vykonať za účelomobmedzenia šíľenia
infekcie.

Skupina má k dispozicii zariadenie na odber vzoriek a komunikačne zariadenie

6.8 Skupina odborníkov nie

e zodpove dná za zabijanie a odstľaňov anie zvierat a iné rutinné
opatľenia v infikovaných priestoroch. Tieto úlohy sú povinnosťou miestnych centieľ pre
tlmenie afľickéhomoru koní.
j
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sEKcIA 7 ĽUDSKÉZDRoJE PoŽADoVANE v PRÍPADE NÚDZovcH sIľuÁcIÍ
7.1

Slovenská republika má dostatok ľudských zdľojov (Pľílohač. 5) vľátane personálu
laboratóľnej diagnostiky (Sekcia 9), zariadenia a materiálneho vybavenia (Príloha č. 9)
a infľaštruktúry(Sekcia 3) na zabezpečenie ľýchlej a efektívnej eradikačnej kampane.

1.2

Náľodné centrum pre tlmenie choľôb má k dispozícii zoznam veteľinárnych lekárov a
administratívnych pracovníkov, ktorí môŽu byt pľivolanív pľípadevýskytu afľického
moru koní.
K dispozícii je 40 miestnych centieľ s vybavením (Príloha č.2) ipersonálom. Hlavný
veteľinárny lekáľ je podľa $ 6 zákona č.3912007 Z. z. optávnený vnaliehavých
pľípadoch priamo ľiadiť kaŽdého veteľinárneho lekáľa, ktoý vykonáva odborné
veterinárne činnosti na uzemí SR, nariadit' núdzovéopatrenia, ako aj ľiadiť
zamestnancov oľgánov verejnej správy a iné osoby, ktoých činnosti sú potľebné na
kontrolu alebo eľadikáciu choroby zvierct. Nasadenie a koordináciu pľacovníkov do
iných ľegionov/okľesov bude ľiadiťnáľodné centrum.

7.3

Školenípľacovníci pre pľípad vyskytu afrického moľu koní sú uvedení v Prílohe č. 5

SEKCIA

8

SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

opeľačnýmanuál pľe afľický moľ koní je v Pľílohe č. 6.

SEKCIA

9.I

9

DIAGNOSTICKE LABORAToRIÁ

Diagnostické laboľatóľium pre africký moľ koní

V pľípade vypuknutia afľického moľu koní a v rámci surveillance pri jeho zdolávani
laboratórium VÚ Zvolen vykonáva diagnostické vyšetrenie vzoľiek
@oare PľílohyIV k
smeľnici 20091156lB5) v súlade s diagnostickým manuálom oIE.
Laboratóľium vykonáva viľologickúa séľologickúdiagnostiku'
Na virologické vyšetľenie (real-time PCR metóda) sa zasielajú nasledovné vzorky:
- kĺv s EDTA, natívna kľv (z akútne choých zvieruts klinickými pľíznakmi),
- slezina, pľúca, lymfatické uzliny (z uhynutýchzvierut).
Na séľologickévyšetrenie (ELISA metóda) sa zasiela
- natívna kľv.

Medzi diagnostickým laboľatóriom

VU

Zvolen, hlavným veterinárnym lekárom'
náľodným centľom pre tlmenie chorôb a skupinou odborníkov existuje sýstém pľiamej
komunikácie.
Diagnostiku pakomáľov
Zvolen.

z

ľodu Culicoides vykonáva diagnostické laboľatóľium VU
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SEKCIA 10 VAKCINÁCIA
10.1 Pohotovostný plán pľe vakcináciu

a

je uvedený v Pľílohe č. 7

10.2 Infoľmácia o antigénnej štruktúľevíľususpôsobujúceho epidémiu a o najvhodnejšom
pouŽívanom druhu očkovacej látky sa v pľípade núdzovej situácie ziska z ľeferenčného
laboratóľia Spoločenstva.
10.3 Národné centrum pre tlmenie choľôb bude zodpovedné za ziskanie očkovacej látky'
beľúcdo úvahy legislatívu Spoločenstva azajej dodanie do oblastí, v ktoqých sa bude
pouŽívať.
Centrum pre vakcináciu bude zľiadene v rámci miestneho centra pľe tlmenie choľôb
alebo v jeho blízkosti a bude pod kontrolou vedúceho miestneho centľa.
Pľed tým, ako sa vykoná vakcinácia' budú zvieratá klinicky vyšetrené a budú
vakcinované len vtedy, ak boli bez klinických pľíznakov.

SEKCIA 11 TRÉNINGOVÉPROGRAMY
11.1

Pre veteľináľnych lekáľov a technických asistentov orgánov štátnej správy

vo

veterinárnej oblasti j e zavedený j ednotqý pľogram školení.

11.2 Školeniepľe skupinu odboľníkov apre členov náľodného centľa pre tlmenie choľôb je
vľámci programu kuľzov onákazlivých chorobách vcelom Spoločenstve azalĺŕťta
patogenézu, klinickú a laboľatóľnu diagnostiku, epizootológiu, sledovanie a surveillance'
všeobecné a špecifickékontľolné opatrenia, pouŽívanie meteoľologických a
pľediktívnych údajov a postupy v infikovaných chovoch.
11.3 Tľéningovécvičenia pľe ostatných zamestnancov oľganizuje
odborníkov za pomoci zamestnancov na všetk1ých úrovniach.

ŠvpsSR

askupina

Tľéningovýpľo gram zaMŕra:
- úvod do pľoblematiky (etiológia, patogenéza, epizootológia, symptómy atd.),

- stanovenie diagnózy,
- postupy v

podozľivých aznámych infikovaných chovoch,

- epizootologické šetrenie,
- postupy

v ochľannom pásme a pásme dohľadu,

- sledovanie a surveillance,
- postupy v národnom centre pľe tlmenie chorôb,
- postupy v miestnom centre pre tlmenie choľôb,

- ochĺana zvieľat (welfaľe) počas zabíjania a v chovoch s ľeštrikčnýmiopatreniami,

l1

-

uchovávaníe zánnamov na všetkých stupňoch,

- komunikácia a

hlásenie v ľámci organizačnej štľuktúľy,

- úlohy/povinnosti centier pľe tlmenie choľôb a skupiny odborníkov,

- účinnýrozhodovací pľoces,
- hlásenia (notifikácia) a postupy publicity.

Úľadné školenia sa uskutočňujúpravidelne za účelompodporovania informovanosti
a spôsobilosti a s cieľom zabezpečiť,aby boli poskytnuté novým pracovníkom na začiatku

ich pľacovného zaradenia teoľetické vedomosti o africkom more koní'
okĺem takýchto školenísa uskutočňujú pohotovostné cvičenia, ktoré pokial' možno čo
najrealistickejšie simulujú postupy tlmenia choľôb.
Pľi pohotovostných cvičeniach sú k dispozícii zaiaďenia na:
- podporu operatívneho riadenia v ohnisku,
- poskytovanie

ýchleho sledovania kontaktných chovov arizikových

stád,

- simulovanie rozširovania ochoľeni a medzi chovmi,
-

poľovnávanie následkov rôznych kontrolných stľatégií,

- riešenie moŽných problémov, ktoľésa pravdepodobne ľeálne vyskytnú.

Pracovníci laboľatórnej diagnostiky sa aktívne zúčastňujúna pohotovostných cvičeniach,
okľem toho absolvujú špeciálne školenia o laboratórnych diagnostických technikách.
Efektívnosť kaŽdého pohotovostného cvičenia je vyhodnotená, pľipľavená je spľáva
a skúsenost'sa rryrržívanazdokonalenie plánovania následných tľéningoých podujátí.

SEKCIA 12 PUBLICITA A INFORMOVANIE VEREJNOSTI O AF'RICKOM MORE

KoNÍ

12.1 Cieľom publicity a infoľmačnýchkampaní je zabezpečiťrozsiahlu informovanosť
o africkom moľe koní, o klinických pľíznakoch,aby osoby, ktoré sú v pľavidelnom
kontakte s vnímaqými zvieratami , okamžite hlásili podozľenie na afriĹky moľ koní.
Infoľmovanosť je zabezpečená odbornými článkami v časopisoch, organizovaním
prednášok, kurzov, prostredníctvom médii, zverejnením infoľmácii ná webovej stľánke
Štatnej veteľinárnej ä potľavinovej spľávy SR: www. svps. sk.
12.2 Regionálne veterináľne a potravinové spľávy udľžiavajúkontakt s chovatel'mi, informujú
ich o meniacej sa aktuálnej nákazovej situácii v pľípade ohľozenia Slovenskej republiký
touto chorobou, v členských štátoch Euľópskej Únie a v tretích kľajinách.

l2

Pľílohy
1.

2,
J.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10

Národné centrum pľe tlmenie chorôb zvierat
Mapa ukazujúca územie, ktoľépokľyvajú miestne centrá pre tlmenie choľôb
Zoznam formulĺíľova hlásení používaýchmiestnymi centľami pľe tlmenie choľôb
Skupina odboľníkov pre africký moľ koní
Veteľináľni lekáľi školenípre pľípad vyskýu afľického moľu koní
opeľačnýmanuál pľe africký mor koní
Pohotovostny plán pľe vakcináciu
Miestne centľá pre tlmenie chorôb
Vybavenie miestnych centier pľe tlmenie choľôb
Zoznam národných organizácii, ktoľémusia bý' kontaktované v prípade vypuknutia
afľickéhomoľu koní
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Pľíloha č. 1
Náľodné centľum pľe tlmenie choľôb zvierat
Štátna veterinĺíma a potľavinová správa Slovenskej ľepubliky

Botanická 17
843 12 Bratislava

Funkciu vedúceho Narodného centľa pre tlmenie chorôb zvierat plní vedúci odboru zdravia
a ochľany zvierutŠvps sR.

MVDr. Maľtin CHUDÝ

tel.:021602 57 230,0905 589 169
fax 021602 57 247
E_mail : maľtin.chudy@svps.sk
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Pľíloha č.2
Mapa ukazuiúca územie" ktoré pokľÝvaiúmiestne centrá pre tlmenie choľôb

I
2
3
4
5
6
7
8
9

Bratislava
Senec

Dunajská Streda
Galanta
Tľnava
Senica
Komárno
Nové Zámky
Levice

10 Nitľa
11 Topoločany
12 Sal'a

13
14
15
16
t7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nové Mesto nad Váhom

Tľenčín
Púchov
Pľievidza
Žiar nad,Hľonom
Zvolen
Veloký

Kľtíš

Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystľica

Maľtin

liptovský Mikuláš
Zilina
čadca
Dolný Kubín

a

.22

21

Rožňava
Spišská Nová Ves
Košice - mesto
Košice - okolie
Trebišov
Michalovce
Popľad
Staľá Ľubovňa
Prešov
Vranov nad Topl'ou
Bardejov

Svidník

Humenné

38r
2,t

t

1. RVPS Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava - 42, tel.: 02
64461 209, Riaditel. BA@svps. sk
2. RVPS Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec, tel.: 02 45926213, Riaditel.SC@svps.sk
3. RVPS Dunaiská Streda, obchodná 7B9l3, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031
552487 0, Riad itel. DS@svps.sk
4. RVPS Galanta, Hodská 353/19,92425 Galanta, tel': 031 7807109, Riaditel.GA@svps.sk
5. RVPS Trnava , Zavarská ' 918 21 Trnava , tel.: 033 550'1447, Riaditel.TT@svps.sk
6. RVPS Senica, Čáčovská3o5, 9o5 01 Senica nad Myjavou, tel.: o34
6s12881, Riaditel.SEĺosvos.sk
7. RVPS Komáľno, Štúrova5, 945 01 Komárno, tel.: 035 7731235, Riaditel.KN@svps.sk
11

1

15

8.

BYP9 Nové Zámkv,

Komjatická

42831 1, Riaditel. NZ@svps.sk

9.

í0.
'11.

12.
13.

15.

í6.
17.

í8
19

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27
28
29

-t,el.:
5326068, Riaditel.TO@svps.sk
nvps saE, Školskáď, g27 bo Šaľa,tel.; 031 77o 21 70,7715177 Riaditel.SA@svps.sk

RVPS Nové Mesto/Váhom,Tajovského 235t7,915 01 Nové MestoA/áhJel.: o32
2546, Riaditel.

N

M(Osvps. sk

RVPS Trenčín,Súdna 22,911 01 Trenčĺn,tel.: o326522123, Riaditel.TN@svps.sk
RVPS Prievidza, Mariánska 6,9710'ĺ Prievidza, tel.: 046 5423oo9, Riaditói'PD@svps.s!
RVPS Púchov, Moravská 1343t29, o2o 01 Púchov, telj a42
464131 Riaditel.PU@svps.sk
n
ul. sNP 6121120, 965 01 Žiar nad Hronom tel.: 045

67 327

37, Riaditel.ZHĺÔsvps.sk

RVPS Zvolen, Nám. sNP 50, 960 01 Zvolen, tel': 045 533039, Riaditel'ZV@svps.sk
RVPS Vel'ký Krtíš,osloboditel'ov 33, 99o 01 Vel'ký Krtíš,tel.:

Sobota, Kirijevská 22, 979 o1 Rimavská SobotaJel.: O47
Riaditel.RS@svps.sk
RVPS. Fanská Bvstrica, Rudlovská cesta 6, 975 90 Banská Bystrica 1, tel.: o4B
41 25602, Riaditel. BB@svps. sk
RVPS Martin, Záturčianska 1, 036 80 Martin, tel.: 043 4221481, Riaditel.MT@svps.sk
RY.P9 LiptovskÝ Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský lvliŔuuí tel.: o44
552381 4, Riaditel. LM @svps.sk
Žiľľ" , Jedl'ová74, 01ó 04 Žilina 4, tel.: 041 76g1235, Riaditel.ZA@svps.sk
ry
RVP9 čadca, Horná 2483, pošt.
45, ozz
o41
4322277, Riaditel.CA@svps.sk
RVPS DolnÝ Kubín, Pelhŕimovská 205517, 026 01 Dolný Kubín, tel.: o43
5864935, Sekretariat. DK@svps.sk
RVPS Rožňava,Južná43,048 0'ĺ RoŽňava, tel.: 058 7323182, Riaditel.RV@svps'sk

BYPS Rimavská
5631 410,

pr.

l]ffii:El.'

BYi9.9e=išs|ĺá Nová Ves,Duklianska 46, o52 01 Spišská llova ves'
@svps.sk

30. RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1lc, o4o 01 Košice
6325623, Riadĺtel. KE@svps.sk
31
RVPS Košice_okotie, Kukučínova 24, 040 01 Košice

34.
35.

99.
37'

O47

48307 41, Riaditel.VK@svps.sk
RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec, tel': O47 4322431, Riaditel.LCĺ@svps.sls

481 3202, Riaditel.S N

32
33

o35

RVPS Levice, M'R.Štefanita 24,g34 03 Levice, tel': 036 6312g52, Riaditel'LV@svps'sk
RVPS Nitľa, Akademická 1,949 80 Nitra 1 , tel.: o37 6536202, Riaditel.NR@svpssŕ
BVP9 Topol'čanv, ul' Dr. P' Adámiho 17, 955 01 Topol'čaňy,
o38

7I

14.

65, 94o 89 Nové Zámky, tel.:

tel.:

mesto, tel.:

053
055

okolie, tel.: 055
KSĺ@svps'sk
nvps ľreoisov, Bottova 2,075 0'l Trebišov, tel.: 056 6722748, Riaditel'TV(@svps.sk
BVP-Q- . Michalovce" Sama Chalupku
o71
liĺrcnalovce, tet.: 056
6425001, Riaditel. M @svps. sk
-rgEc, Partĺzánska 83, 058 01 Poprad, tel.: 052 723085, Riaditel.PP@svps.sk
BVf.S--Slará Ľubovňa, Levočská 4t338, 064
stará-TunovRí-Gl.: 052
4321 1 82, Riaditel.S L@svps. sk
Ryľ9-Pľesoy, Levočská 112, o8o 0'1 Prešov 'l, tel.: o51 771'l 126, Riaditel.Po@svps.sk
BVPS Yranov-nad Topl'ou, Kalinčiakova 879, o93 01 Vranov nao ľoplou, tel.: 057 230
64 Riaditel.VT@svps.sk
nYľ9 fuIc9iov, Stocklova 34, oB5 0'l Bardejov, tel.: 054 4722115, Riaditel.BJ@svps.sk
MUDr. Prĺbulu
9vidnjx,
o54
7 522987, Riaditel. SK@svps.sk
RVPS Humenné, Gaštanová 3, 066 0'l Humenné, tel.: o57 7752963, Riaditel.HE@svps.sk
6223507, Riad

itel.

22'

n

19'
39.
E
40'

01

I

01

ul.

2, o89 01 s"id.íK tel.:
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Pľíloha č.3
Zoznam foľmuláľov a hlásení používanÝchmiestnvmi centrami pľe tlmenie choľôb zvieľat
Názov formulára
Hlásenie o

na
šetľenie

mor koní

Veteľináme

lna
na

mor koní
moľ koní

o
afrického moľu koní
Denné hlásenie o
situácii
afľickéhomoľu koní
Veteľináľne opatrenia pri potvľdenĺafľickéhomoľu koní (v ohnisku, v ochľannom
kontaktné
Súpis chovatel'ov a počty zvierat vyšetľených (vakcinovaných) na africhý moľ koní
v ohn
v ochľannom
Epizootologické šetľenie pri potvrdení afĺického moru koní (v ohnisku,

chovoch

na veteľináľne laboratóľne

va o zániku ohniska afľickéhomoľu koní

Zľušenie
záznam o
a záverečného čistenia a dezinfekcie
zäznam o usmrtení zvierat v ohnisku

zaznamz

Yzory formulárov sú k dispozícii v FTP schľánke Švpssn.
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Pľíloha č.4
Skupina odborníkov Dľe afľický mor koní
vedúci skupiny - MVDr. Juľaj DUŠEK, RVPS Dolný Kubín
tel. : 0431582 09 30,0431582 09 32,0911 862 841
fax: 0431586 28 4I
E-mail : ZdľavieZvierat.DK@svps. sk
člen - MVDr. Valerián KVOKAČKA, RVPS Pľešov,
tel. : 05Il77I lI 24,0902 628 223
fax:0511749 36 5l
E-mail : ZdravieZvierat.PO@,svps.sk
člen - MVDľ. Róbert GRIČ, RVPS Topoľčany,
tel.: 038/53225 36,038153215 81, 0904 I38 721
fax : 038/532 60 68
E-mai I : Zdr av ieZv ier at.T O @sv p s. sk

ZástupcaVÚ Zvolen, tel. : 0451530 28 03,045l53O 28 04

l8

Pľíloha č. 5
Zamestnanci školenípľe prípad vÝskvtu afľického moľu koní
(i) Počet zamestnancov. ktorí môžu

bť povolaní v pľípadevýskvtu afľického moru koní v SR

Všetkých cca 980 zamestnancov je školených v istých aspektoch kontroly afrického moľu
koní a v prípade najhoršieho scenára môžu byt' povolaní. Avšak v praxi okolo 600 úradných
veteľinárnych lekárov môže byt' povolaných kedykoľvek a naviac okolo 50 veteľinárnych
technikov na pomoc miestnym centľám pre tlmenie chorôb zvierat. Zoznam týchto
veterináľnych lekárov atechnikov je uvedený vľegionálnych pohotovostných plánoch
a uchováva sa v národnom centľe. V tomto zoznameje uvedené:

o
o
o

Meno aloka|izácia členov peľsonálu
Kvalifikácia, napríklad veterináľny lekáľ
Pľaktické skúsenosti skupiny

Všetci zamestnanci, ktoľínie sú pod priamou kontľolou hlavného veterináľneho lekáľa majú
stálu dohodu medzi hlavným veteľináľnym lekáľom azamestnávateľmi o okamžitom uvoľnení

takýchto zamestnancov.

(ii) Počet zamestnancov

schoonÝch oouživaťniektonŕ z

v prípade výskytu afrického moru koní

i

členskÝch štátov EU

Zoznam veterináľnych lekáľov a technikov schopných plynule používď niektory z jazykov
členských štátov EU je uvedený v ľámci regionálnycĹ poĹoiouostných plánov a je uchovávaný

v národnom centľe.
okľem nich sú to ďalší veteľinárnu lekáľi, ktoľých jazykove schopnosti sú slabšie, avšak
môŽu bý vyňité. Jazyky sú nasledujúce:

Angličtina
Francúzština
Taliančina
Nemčina
Španielčina.

Skupina odborníkov
o vedúci skupiny odboľníkov - veterinárny lekár, skúsený alebo školený v epizootológii
a klinickej diagnóze
o veterinámy lekár so skúsenosťami alebo školený v zabijaní, odstraňovaní kadáverov,
čistenía dezinfekcii
o odboľníkdiagnostického laboľatória, skúsený vo vykonávaní laboratórneho testu.
Skupina odborníkov má prístup k meteoľologickým posudkom a pľedpovediam. Skupina je
pľavidelne školená v epizootologických, diagnostických a kontrolných postupoch (Sekcia 11)
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Pľílohač. 6
opeľačnýmanuál pľe africkÝ moľ koní
Pĺávny základpre

-

-

-

-

hlásenie podozľenia z choroby,
zabíjanie zvierat, oceňovanie a vyplácanie kompenzácií,
zničenie tiel a pľístup na miesta, ktoré sa budú pouŽíVat'na tento účel'
sanitárne a iné postupy v infikovaných priestoľoch,
kontrolapremiestňovaní,
vakcinácia.

Miestne centrá pľe tlmenie choľôb sú zodpovedné za kontrolu afľického moľu koní vľámci
svojho regiónu.

1.

ohlásenie choľoby
Výskyt alebo podozrenie z výskytu afrického moru koní musí bý' ohlásené bez akéhokoľvek
zdržaniaŠvpssn.

2.

Postup pri podozľení

Po pľijatíhlásenia ýskytu alebo

podozrenia z afľického moľu koní v hospodáľstve
vnímavými zvieratami alebo na iných miestach, ľegionálna veteľináľna a potľavinová spľáva
musí okamžite zabezpečiťzačatie vyšetrovania, aby sa dokázal alebo vylúčilvýský choroby
a aby sa podozrivý chov dostal pod stály veterinaľny dozor.
V čase, keď sa vyšetrovanie začne a v prípade, Že klinicke priznaky svedčia na afľický moľ
koní, musí bý okamžite infoľmované náľodnécentľum pľe tlmenie choľôb, aby sa mohli
urobit'pľípľavypte zvládnutie tejto choľoby, ak bude potvrdená, vľátane založeniamiestneho
centľa pľe tlmenie chorôb a skupiny odboľníkov.
Poverený úľadnýveteľinárny lekáľ, vykonávajúci vyšetrovanie v chove s podozľením na
africký mor koní, musí mať so sebou vybavenie podl'a prílohy č. l a2 opeľačnéhomanuálu.
s

Ak sa v

chove nachádza jedno zviera alebo viac zvierat rodu koňovité podozrivých z
afľického moľu koní, úradný veteľináľny lekár bezodkladne zavedie úradnépľostľiedky
vyšetľovania, ktoými sa potvrdí alebo vylúčivyskyt choľoby.
Príslušnýorgán bezodkladne po oznámení podozľenia na choľobu naľiadi vykonávať úľactný
dohľad nad chovom, najmä
a) vykonať úľadnýsúpis druhov rodu koňovité a v ľámci každéhoztýchto druhov uviest'
počet zvierat už uhynutych, choých alebo pľavdepodobne nakazených, súpis sa v čase
podozrenia aktualizuje o počet narodených aj uhynutých zvierat; informácie v súpise
sanapožiadanie pľedložia amožno ich pri každej kontľole overovať,
b) vykonat' súpis miest, ktoré pravdepodobne uľahčujúprežívanie vektora alebo
vektorovi vyhovujú a použitie pľimeľaných prostriedkov na zničenie vektora v týchto
miestach,
c) vykonať epizootologické šetľenie,
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d)

pravidelné návštevy chovov úľadnýmveteľináľnym lekáľom, ktory
1. lyšetríkaždézviera rodu koňovité' ktoré je tam držané,

2. vykoná

e)

0

g)

h)

podrobné klinické vyšetrenie alebo autopsiu podozriých alebo
uhynutých zvierat a odbeľ vzoriek na laboľatóľne vyšetľenia,
dľžat'všetkyzvieratá ľodu koňovité v chove v ich ustajňovacích pľiestoľoch alebo na
iných miestach chránených pľed vektorom,
zákaz pľemiestňovania zvierat rodu koňovité z chovu a do chovu,
použiťv budovách na ustajnenie zvterat ľodu koňovité a okolo týchto budov
primerané prostľiedky na ničenie hmyzu - vektoľa,
zničiť,neškodne odstľániť, spáliť alebo zalrabať telá zvierat rodu koňovité, ktoré
uhynuli v chove.

Až do zavedenia týchto opatľení vlastník alebo držiteľzvierat podozrivých z choľoby vykoná
všetky nevyhnutné opatľenia nazabezpečenie súladu s bodmi e) ažh).
Pľíslušnýorgán môže naľiadiť tieto opatrenia aj v ďalších chovoch, ak ich umiestnenie,
priestoľovéusporiadanie alebo kontakty s chovom, kde je podozrenie na chorobu, poskyujú
dôvod na podozrenle z možnej kontaminácie.
Príslušnýorgán zľušíopatľenia až po úradnom vylúčenípodozľenia z afľickéhomoru koní.

3.

Postup po úradnom potvľdení výskytu afrického moľu koní

Pľíslušnýoľgán po úľadnompotvľdení qýskytu afrického moru koní naľiadi
a) bezodkladne usmľtiť pod úľadnou kontrolou zvieratá rodu koňovité v inťrkovanom chove,
ktoľésú nakazené africkým morom koní alebo majú klinické pľíznaky afrického moľu koní,
b) zničiť,neškodne odstrániť, spáliť a|ebo zabrabať teláusmľtených zvierat,
c) vykonávať opatrenia uvedené v bode 2. (Postup pri podozrení) v chovoch v okĺuhu 20 km
okolo infikovaného chovu, ktoý je súčasťouochľannéhopásma,
d) systematické očkovanie zvierat rodu koňovité v pásme podľa písmena c) očkovacou látkou
povolenou pľíslušnýmoľgánom a ich identifikáciu jasnou, nezmazateľnou značkou
aplikovanou schválenou metódou v súlade s poŽiadavkami Euľópskych spoločenstiev. Na
základe epizootologických, meteorologických, geografických alebo klimatologických
okolností pľíslušnýorgán môže upustiť od naľiadenia ýkonu očkovania; hlavný veterinárny
lekáľ o tom informuje Európsku komisiu,
e) vykonávať epizootologické šetľenie.
Pľíslušnýoľgán môže naľiadiť tieto opatľenia aj mimo pásma uvedeného v bode 3 písm. c), ak
v dôsledku geogľafickej, ekologickej alebo meteoľologickej situácie alebo v dôsledku
premiestňovania do chovu a|ebo z chovu, v ktoľom bola potvrdená choľoba, existujú pľíčiny
na podozrenie ľozšíreniaafľickóho moľu koní.
Hlavný veteľináľny lekrĺľo tom infoľmuje Európsku komisiu.

Ak

sa pásmo uvedené v bode 3 písm. c) nachádza na ilzemí väčšom'ako je územie SR,
pľíslušnýoľgán spolupracuje s pľíslušnýmioľgánmi susediacich štátov pri vymedzení tohto
pásma. Ak je to potrebné, toto pásmo sa vymedzí v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev.
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4. Epizootologickéšetľenie
Epizootolo gické šetľenie zahÍňa
a) dobu, počas ktorej sa mohol afľický mor koní vyskytovať v chove,
b) možný pôvod afľického moru koní v chove a identifikovanie iných chovov zvieľat rodu
koňovité' ktoré sa mohli nakazit'alebo kontaminovat'z ľovnakéhozdroja,
c) výský a distribúciu vektorov choľoby,
d) premiestnenie zvierat ľodu koňovité do pľíslušnéhochovu a z príslušnéhochovu, ako aj
odstránenie tiel uhynutýchzvierut z tohto chovu.

Hlavný veteľinárny lekáľ na zabezpečenie kooľdinácie všetkých opatrení potľebných na čo
najqýchlejšiu eľadikáciu choľoby a vykonanie epizootologického šetrenia bezodkladne vývorí,
najmä zinadných veterináľnych lekáľov, zamestnancov príslušnýchoľgánov a odboľníkov vo
veteľinárnej oblasti' kĺízovúj ednotku.

5.

ochľannépásmo a pásmo dohl'adu

Príslušnýorgán po úľadnom potvrdení diagnozy afľickéhomoru koní vymedzi ochľanné
pásmo a pásmo dohľadu. Pásma sa vymedzia na základe geogľafických, administľatívnych,
ekologických a epizootologických faktoľov spojených s afľickým moľom koní a so štľuktúrou
kontroly.
o ochľannépásmo pozostáva zuzemia s polomeľom najmenej l00 km okolo infikovaného
chovu.
o Pásmo dohľadu pozostáva z ivemia presahujúceho ochľannépásmo najmenej o 50 km, v
ktoľom nebolo vykonané žiadne systematické očkovanie počas posledných 12 mesiacov.

Ak

sa ochľannépásmo alebo pásmo dohľadu nachádzaokrem uzemia Slovenskej ľepubliky aj
naúzemi členskéhoštátu, príslušnýorgán spolupľacuje s príslušnými oľgánmi tohto členského

štátu pri vymedzení týchto pásiem. ochľannépásmo a pásmo dohľadu sa vymedzia v súlade s

poŽiadavkami Európskych spoločenstiev.
Príslušnýorgán môže požiadat'o zmenu pásiem Euľópske spoločenstvo.

5.1

Opatľenia v ochľannom pásme
V ochľannom pásme príslušný orgán nariadi
a) identifikovanie všetkých chovov so zvieľatami ľodu koňovité v ľámci tohto pásma,
b) pľavidelné návštevy chovov so zvieľatami rodu koňovité úľadným veterinárnym lekárom,
ktoý vykoná klinické vyšetľenie zvieratvrátane odberu vzoľiek nalaboratórne vyšetľenie, ak
je to potrebné; o vykonaných návštevách a o zisteniach sa vedú príslušné
záznamy,
c) zákaz premiestňovania zvierat ľodu koňovité z chovu, v ktoľom sú dľžané,okľem pľepravy
pod úradným dozoľom nanudzové zabitie na bitúnok umiestnený v ochľannom pásme, äl"bo
ak v ochrannom pásme nie sú bitúnky, na bitúnok v pásme dohľadu uľčenýpríslušným
orgánom'

5.2

opatľenia v pásme dohl'adu
pásme
V
dohľadu pľíslušnýoľgán nariadi opatľenia uvedené vbode 5.1. Ak sa v pásme
dohľadu nenachádza bitúnok, zabitie zvierat rodu koňovité sa môže vykonat' v ochrannom
pásme na bitúnku určenom príslušnýmorgánom.
očkovanie pľoti africkému moru koní v pásme dohľadu je zakázané.
Príslušný oľgán zabezpeéíinfoľmovanie osôb V ochľannom pásme a pásme dohľadu
_
o nariadených obmedzeniach a zétkazoch a prijme opatrenia na ich vykonanie.
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6. Klinické vyšetľenie
Pľed klinickým vyšetrenímchovu si úľadnýveterináľny lekár navlečie ochĺanný odev a
zabezpečÍ o sobnú dezinfekciu.

Uradný veteľinárny lekáľ pľed vyšetrením musí sprac ovať zoznam(súpis) jednotliqých druhov
a kategóľií zvíeratľodu koňovité v hospodáľstve.
Načrtnutý plán chovu musí zahŕíaťbudovy v hospodáľstve s označenímpočtu zvierut
v každej kategóľii a v každom chove.
Upľednostňuj e sa začaťkontľolu stáda v mieste hospodáľstva, v ktoqých zvieratá sú podľa
vyhlásenia majiteľa alebo jeho zástupcu zdravé, ponechajúc podozľivé zvieratá na koniec.
V pľípadeveľkých stád' hlavne ak je obmedzený počet pomocníkov, to nemusí bý' moŽné
amôže bý'nevyhnutné vyšetriť najprv podozrivé zvleratá.
odporuča sa meľaťtelesnú teplotu 2x denne.
V prípade ťažkozvládnuteľných zvierat môžu bý' pre odbeľ vzoriek a klinické vyšetľenie
použitéuspávacie látky, ľesp. sedatíva. U zvierat, ktoré nie je možnéznehybniť pre podanie
injekcie, bude potľebnélátku podať narkotizačnou pištoľou .

Klinické príznaky afrického moľu koní:
Existujú 4 foľmy pľiebehu:

A.
B.
C.
D'
A.

Pulmonálna (pneumonická)
Kardiálna
Akútna zmiešaná (pulmokaľdiálna)
Febrilná (mierna)

Pulmonálna forma

-

peľakútny (akútny) priebeh, vysoká letalita (90 - 100%), hoľúčka40 _ 4l oC, často
tľvá len niekoľko hodín,
natiahnutáh|ava a krk, rozkľočenépľedné končatiny, nepokoj, silné potenie,
dyspnoe, prudký kašel', biela pena zĺozdier a dutiny ústnej.

B. Kaľdiálna forma

-

subakútny pľiebeh, letalita 50 a viac Yo,teplota39 _ 4l oC,
edémy na hlave, krku, hrudníku, patognomický je edém nadočnicoqých oblúkov a
edém spojiviek s petechiami,
paralý za pažeráka môže viesť k aspiľačnejpneumónii, možná kolika,

srdcové ťažkostidepresia, vysoká frekvencia pulzu, slabé srdcové ozw
(hydľoperikaľd), šelesty (endo/myokaľditída),
sublinguálne hemorágie (z|ápľognóza).

C. Akútna zmiešaná (pulmokaľdiálna) foľma

-

vysoká letalita, väčšinouprevažuje jedna alebo druhá forma.

D. Febľilná (mieľna) foľma

-

väčšinoupozorovanáuzebier, somárov a mulov,
nízka letalita, teplota do 40 oC, ľahko prehliadnuteľné' mieľne príznaky'
zvýšená teplota, inapetencia, konjunktivitída, mieme až stľedne zýšená fľekvencia
pulzu a dychu.
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7,

Post_mortem vyšetľenie

Chaľakteľistický patologicko _ anatomický ná|ez:
- inteľlobuláľny edém pľúc,hydľopeľikaľd,hydrothorax, edém hľudných lymfatických
uzlín, petechiálne krvácaniny na perikaľde, mukóza aseróza tenkého ahĺubéhočľeva
môže vykazovať hypeľémiu a petechiálne kľvácaniny, biely spenený exsudát v trachei,
- subkutanny a intramuskuláľny Želatinózny edém, epikardiálne a endokardiálne
ekchymózy, myokarditída a hemoľagická gastritída.

8. Difeľenciálnadiagnostika
antrax (pri afľickom moľe koní nie je prítomný edém sleziny),

infekčná anémia koní,
infekčná arteritída koní'

trypaĺozomiéza,
piľoplasmóza,
encefalóza koní,
purpura haemoľhagica (autoimunitné ochorenie),
Hendra víľus'
syndróm hemoragick ej diatézy .

9.

odbeľ vzoľiek

Na viľologické vyšetrenie (real-time PCR metóda) sa zasielajú nasledovné vzorky:
kĺv s EDTA, natívna kw (zakútne choých zvierat s klinickými príznakmi) _ 5 ml,
slezina, pľúca, lymfatické uzliny (z uhynutýchzvierut) _2-4 g.

-

Na sérologické vyšetrenie (ELISA metóda) sa zasiela
- natívna kľv _ 5 ml.
10. odosielanie mateľiálu

označené,zabalene vzorky sa v chladiacom boxe zasielajú poslom do referenčného
laboratóľia VÚ Zvolen, Pod dráhami 918, 960 01 Zvolen.
Vzorku sprevádza riadne vyplnená Žiadankana veterinárne laboratóľne vyšetľenie 1Švľssn
10 LD_06-01).
Laboľatóľium musí bý telefonicky upovedomené o zasielaní vzorky.
11.

Hlásenie náľodnému centľu pre tlmenie chorôb

Po odobratí potľebných vzoriek azabezpečeníodoslania vzoriek do národného ľeferenčného
laboratória, úľadný veteľináľny lekáľ, pľedým než opustí podozrivé hospodaľstvo, vyplní
predbeŽné hlásenie azašle ho buď faxom alebo nahlási telefonicky nároánému centľu pre
tlmenie chorôb. V každom pľípade sa poverený úradný veterinárny lekár spojí s miestnym
centrom pre tlmenie chorôb, aby mohol dostať inštľukcie, týkajúce sa ďalšieho postupu pľed
opustením hospodaľstva.

24

12.

Činnost'v období do obdľžania laboratóľnych výsledkov

obmedzujúce opatrenia naľiadené podľa bodu 2 zostanú v platnosti, až kým nebude úľadne
vylúčenépodozľenie na afľický mor koní.
Majitel', alebo zástupca majitel'a, musí bý' informovaný, že môže trvat' aj niekol'ko dní, ĺež
budú známe výsledky testov, a|e že za ten čas môže súkromný veteľináľny lekáľ navštíviť
chov a ošetľiťchoré zvieratá za pľedpokladu dodržania prísnych dezinfekčných pravidiel.
Poverený úľadnýveteľináľny lekáľ pred opustením chovu skontroluje, či majiteľ alebo jeho
zástupca poľozumeli opatľeniam, ktoré boli nariadené na pľevádzku jeho chovu
a dezinfekčným opatľeniam, ktoľésú potrebné pľe vstup opľávnených osôb do hospodaľstva
alebo jeho opustenie.
Zabezpeči sa bezpečná likvidácia kadáveľov zvierat, ktoľéuhynuli, alebo boli usmrtené pre
diagnostické účely.
13. Negatívne

výsledky

V niektoých prípadoch môže úradný veterináľny lekaĺ na zák\aďe klinických vyšetľenía
vyšetrení post moľtem upovedomiť národné centrum pľe tlmenie choľôb, že nezistil priznaky,
svedčiace na prítomnosťafrického moru koní v chove. Ak národnému centru pľe tlmenie

chorôb stačítakáto spľáva o negatívnom výsledku vyšetrovania, nariadené opatľenia môžu bý'
okamžite zrušené.
V opačnom prípadeje potrebné počkaťna výsledky laboľatórnych vyšetľení.
Ak sú výsledky testov negatívne, nariadené opatľenia môžu bý' okamŽite zrušené. Je však
možné,že zostaĺe podozľenie na vyskyt afľický mor koní, ana základe toho bude pľijaté
ľozhodnutie po konzultácii s veterinárnym lekárom zodpovedným za vyšetrovanie chovu
a náľodným centľom pre tlmenie choľôb ponechať dozot nad chovom a odobľať ďalšie vzoľky
tkanív a kľvi na vyšetrenie v národnom referenčnom laboratóľiu.
14. Potvrdenie pľítomnosti afľického moru

14.1

koní

Hlásenia

Do 24 hodín od úľadnéhopotvrdenia ohniska afľického moľu koní Európska komisia a ostatné
členskéštáty dostanú uradné hlásenie o vzniku choľoby.
V tejto fázebudevyžitý systém ADNS EU (systém pľe hlásenie choľôb zvierat EU).
Národné centľum pľe tlmenie chorôb pripraví podklady pľe hlásenie, ktoré musí obsahovať
nasledovné údaje:
a) dátum odoslania,
b) hodina odoslania,
c) krajina pôvodu,
d) názov choľoby a typ víľusu,
e) poradové čísloohniska'
f) typ ohniska,
g) ľeferenčnéčísloohniska spojeného s týmto ohniskom,
h) región a zemepisnálokalizácia chovu vľátane zemepisnej aizuy a šíľky,
i) iný región postihnutý obmedzujúcimi opatľeniami,
j) dátum potvrdenia'
k) dátum podozľenia,
l) dátum odhadovanej pľvej infekcie,
m) pôvod choľoby,

25

n) prijaté opatrenia na kontrolu choľoby,
o) počet vnímavých zvierut na mieste,

choých zvierat na mieste,
počet
r)
uhynutych zvierat na mieste,
s) počet zabitý ch zvier at,
t) počet zlikvidovaných kadáveľov,
u) predpokladaný dátum dokončenia usmľcovania,
v) predpokladaný dátum dokončenia likvidácie.
p) počet klinicky

Do 24 hodín od pľvéhoqýskýu bude podané hlásenie oIE.
Pľíslušnénáľodnéa miestne poľnohospodárske a veterinárne organizácie budú takisto
upovedomené o skutočnosti' že africký moľ koní bol úradne potvľdený. Podľa potľeby budú
uľobené vyhlásenia pľe médiá.

14.2

Ustanovenie miestneho centra pre tlmenie chorôb

Akonáhle sa potvľdívyskyt afrického moru koní, začne pľacovať miestne centrum pľe tlmenie
choľôb.
V centľe bude na zľeteľnom mieste {rvesená mapa územia pod dozorom s vyznačením
umiestnenia všet\ých chovov s vnímavými zvieratami v ochľannom pásme aj v pásme
dohľadu aoznačením počtu kusov zkaždeho dľuhu. Táto mapa bude každý deň
aktualizovaná, aby sa dal sledovať postup tlmenia choľoby, prípadne jej šíreniedo iných
oblastí.
Vedúci miestneho centra každý deň oboznámi pracovníkov centra s dosiahnutými qisledkami
a s prípadnými problémami' podobné hlásenie zašle aj národnému centru pľe tlmenie choľôb.

14.3

Izolovanie infikovaných priestoľov

Pľiestory musia by' izolovane až do zrušenia opatrení.

l4.4.

Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených choľobou.

Výpočet pomoci na náhĺadu škôd spôsobených chorobou sa stanoví ĺa zžklade trhovej
hodnoty zvierat, materiálu a cien bezpľostľedne platných pľed vznikom nákazy. IJradný
veteľinrĺľnylekár potvrdzuje qýchodiskové údaje pľe výpočet pomoci, ako sú hlavne počty
a hmotnosť zabitých zvierat, použitá metóda zabijania, spôsob spľacovania tiel, pouŽité
dezinfekčné pľostriedky, spotľeba elektrickej energie a vody, strata príjmu v dôsleclku
kaľanténnych ťažkostí( $ 26 Naľiadenia komisie (EU) č. 70212014).
V každom prípade pľoces hodnotenia alebo pľoblémyspojené s hodnotením zvierat nesmú
spôsobiť omeškanie usmľtenia všetkých zvierat infikovaného chovu.

14.5

Usmľtenie nierat v infikovanom chove - Afľický moľ koní

Než sa začĺezabijanie, úľadnýveterinárny lekáľ a miestne centľum pre tlmenie chorôb

sa
musia dohodnúť na bezpečnom spôsobe likvidácie kadáveľov, ale nič nesmie spôsobiť odklad
usmľtenia zvierat rodu koňovité v infikovanom chove, ktoré sú nakazené africkým moľom
koní alebo majú klinické priznaky afrického moru koní' pod úľadnou kontľolou a čo najskôľ
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po potvľdeníchoroby v chove. Pred začatímusmrcovania sa musí pripľaviť akčný plán podľa
postupov uvedených v Štandaľdnýchoperačných postupoch na usmrcovanie zvierat.

Pri usmrcovaní zvierat v ľámci eľadikácie afľickéhomoru koní sa musia dodržiavať
požiadavky ustanovené v naľiadení Rady (ES) č. 109912009 anariadenivlády sPtč.43212012
Z. z. apostupy vypľacovane v Šop.
Pľi depopulácii sa postupuje podľa vypľacovanýcn Šopna usmrcovanie zyierat
t< Šopna riešenie neobvyklých, kritických situácií pľi depopu|ácii zvierat .

a doplnku č.1

Pri každom zásahu by mali bý'vo výbave eľadikačnéhotímu naľkotizačná puška, ktorá sa
používapod dozoľom úradnéhoveteľináľneho lekáľa vo viaceľých prípadoch:
o Pri neúspešnom, mechanickom omráčeni zvierat za účelomich doomráčenia s
následným usmrtením elektrickým pľúdom
o Za účelomzachovania bezpečnosti členov mobilnej jednotky a pomocného peľsonálu.
. V pľípade podľáždených, nebezpečných, alebo inak ťažkozvládnuteľných zvierat pred
usmľtením sa aplikuj e ukľudňuj úci pľostriedok
o Na ťažkopľístupnýchmiestach vo voľnom priestľanstve sa môŽe použiťvoľný
projektil alebo strelnuzbraň, ktoľej použitie musí schváliť hlavný veteľinámy lekár.
o Použitie strelnej zbrane je podmienené vlastníctvom povolenia na jej držanie a
používanie. Strelnú zbraň pouŽívajú v ľámci depopulácie väčšinoupoľovníci.

Kone sa usmrcujú vždy v znehybňovacom pľiestore. Usmrcovanie sa vykonáva vždy v
uzavretom priestoľe, kde sú všetky zvieratá sústľedenénapr. V priestore faľmy alebo maštale.
Výnimočne sa môže usmrtenie vykonať v exteľiéľoch,keď su zvieratá na voľno vo výbehoch.
Táto qýnimka sa využívau zvierat, ktoľé nie sú schopné zo zdravotného dôvodu presunu do
uzavretého priestoru.
Kone je moŽné usmrcovať aj individuálne v boxoch, v ktorych sú drŽané zapoužitiapotrebnej
fixácie. Po znehybneni zvíerat sa môže vykonať ich usmľcovanie. Usmľcovanie v boxoch sa
vykoná iba vtedy, ak je moŽné ľahko pľemiestniť kadáver do kafilerických nádob na zbet
kadáverov.

Spôsob usmrcovania nĺierat závisí od druhu, kategóľie a hmotnosti zvierat, ich počtu
a spôsobu ustajnenia nierat. odpoľúčané
metódy usmľtenia sa vykonajú podľa postupv
uvedených v Šopa doplnku č.1 k ŠoPna riešenie neobvyklých , kľízovýchsituácií pľi
depopulácii zvierat.
Doporučené metódy usmľcovania
A_ smľtiaca injekcia aplikáciou T61
o používasa pľi usmrcovaní malého množstva dospelých zvierat
o odporúčasa využit' uzvierat, ktoré nevládzu chodiť, alebo majú inak znemožnený
pohyb na miesto usmrtenia (usmrtenie zvierat na mieste)
o môŽe sa použiťaj u zvierat vo voľnom výbehu, ktoré boli pred tým omľáčenépouŽitím
naľkotizačnej pušky.
. aplikuje ju iba veteľináľny lekár (podľa zákona o lieku) po predchádzajúcom
znehybneni zvieruťa
o pľi usmľcovanímladých zvierat,.
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Pri usmľcovaní väčšiehopočtu zvierut sa môŽe použiťmetóda, ktorá nespôsobí poranenie
mozgu s moŽným qitokom kľvi:

B-elektľická metóda omráčenia a usmľtenia - dvojfázový cyklus do hlavy/od hlavy do
tela,

Ako náhľadná metóda (v pľípadepoľuchy omľačovacieho zariadenia, alebo Iežiace zviera):
- Smrtiaca injekcia
- Penetračnéjatočnézaľiadenie s následným elektľickým usmrtením
- Strelná zbraíl

14.6 Likvidáciakadáveľov
Likvidácia kadáveľov sa uskutočnív súlade s nariadením Rady (ES) č. 106912009, ktoým sa
ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajšíchŽivočíšnychpľoduktov a odvodených
pľoduktov neuľčenýchna ľudskúspotľebu a ktoým sa zľušujenaľiadenie (ES) č' I77412002.

Yozidlá pouŽité pre prevoz kadáverov musia bý' utesnené a prikľyté, dôkladne očistené
a postriekané dezinsekčným roztokom.

Yozidlá sa na ceste z infikovaného chovu na miesto likvidácie nebudú zastavovať a budú
dodržiavať schválenú pľepravnútrasu, vyhnú sa prejazdu popľi chovoch s vnímavými
zvieratami.

14,7

Ďalšieepizootologickéšetľenie

Po potvrdení afrického moľu koní budú vykonané ďalšie epizootologické šetľenia,aby sa
zabezpečili vhodné opatrenia vo všetkých ostatných hospodárstvach' v ktoľých zvieratámohli

bý

vystavené vírusu afľického moľu koní.

Počas šetrenia musia byt' vykonané všetky spätnévysledovania

a sledovanie dopredu
(premiestňovanie zvietat, prognóza šírenia)s cieľom zistiť možný, doteraz neidentifikovaný,
zdroj infekcie a oblasť, kde hľozípriama alebo nepľiama expo zicia pakomáľmi rodu
Culicoides (možnémiesta liahnutia, smer vetľa' klimatické podmienky atď.).

14.8

čistenie a dezinfekcia

Čistenie, dezinfekcia

a dezinsekcia musí začaťhneď po odstránení utratených a uhynutých
zvierat z hospodáľstva.
Uradný veterinárny lekár naplĺínuje priebeh čistenia, dezinfekcie a dezinsekcie v infikovanom
hospodárstve a kontľoluje všetky fázy týcltto činností.
Na dezinťekciu sa odpoľúčapoužit' 2 Yo kyselina octová, 1 % Viľko n, 3 oÁ chlóľnan sodný
(SAVO)' pľípadne hydľoxid sodný Q.{aoH).

14.9

Zariadenie a vybavenie

Zariadenie a vybavenieje uvedené v Prílohe č. 9 narodného pohotovostného plánu.

15.

Africký mor koní na bitúnku
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Ak podozľivézviera rodu koňovité alebo jeho telo je na bitúnku, keď je vyslovené podozrenie
na bitúnku ailradný veterinárny lekár zváži, že je potrebné vykonať ďalšie šetľenie, nariadi

zodpovednej osobe:
- aby žiadne podozrivé zviera azvleratápochádzajice z rovnakého chovu neboli zabité,
pokiaľ nie sú vyšetľenéúľadnýmveteľináľnym lekáľom,
- ak podozrivé zviera, alebo zvierapochádzajúce z toho istého chovu, uŽ boli zabité,
alebo uhynuli' ich telá musia bý'identifikované a pozastavené, pokiaľ ich nevyšetľí
úradný veteľinárny lekár.

Ak po vyšetľeníúľadnýveteľináľny lekár

usúdi , že podozrenie na africký mor koní nebolo

opodstatnené, zrušípredchádzajúce opatľenia.

Ak po vyšetľeníúľadnýveterináľny lekáľ vysloví podozľenie na afľický mor koní, naľiadi
zabitie všetkých žiýchpodozľivýchzvierat azvieratľodu koňovite pochádzajúcich ztoho

istého chovu, pozastavenie ich tiel, umožnenie ich pľehliadky a odobľatie vzoľiek.
Chov pôvodu musí byt príslušnouRVPS vyšetľenýako chov podozrivý na aťrický moľ koní.

Telá podozrivych zabitýchzvierat sú pozastavené do obdržania výsledkov laboľatórneho
vyšetrenia:
o ak nie je potvľdený afľický mor koní, telá sú uvoľnené,
o ak sa potvrdí afľický mor koní, telá sú neškodne odstľánené.

16.

Afľický moľ koní u zvierat v tranzite

16.1

Podozrenie z qýskytu ochoľenia

Ak sa zistí podozrenie na africký mor koní u zvierat v tranzite, celá zásielka bude prevezená

na určenéhospodáľstvo, kde sa nenachádzajú vnímavézvieratá, alebo na miesto pôvodu
podozrivýchzvierat, kde zostanú až do vylúčeniapodozľenia na choľobu.
opatľenia sa vykonávajú ako v pľípade chovu s podozrením na výskyt afľickéhomoru koní.
Pľehliadka a epizootologické šetrenie budú sústredenéna hospodáľstvo, odkiaľ pochádzaju
podozľivé zvieratá.

16.2

Potvrdenie afrického moru koní

Ak

sa potvrdí africký moľ koní u zásielky zvietat, ktoľéboli prepľavovanénauzemí SR v čase
vyslovenia podozrenia na výskyt ochorenia, všetky zvieratázásielky budú zlikvidované'
Ak si to l,ryžiada výsledok epizootologického vyšetľovania, vnímavézvieratá z hospodáľstva'
ktoľéj e zdroj om infikovaný ch zvierat, budú zlikvidované.
Podobné opaľenia budú naľiadené vpľípade vyskytu afľického moľu koní alebo podozrenia
z tejto infekcie na hľaničnejinšpekčnej stanici.

17. Zľušenie opatľení a

l7.l

výnimky zo zákazu pľemiestňovania

Zrušenie opatrení

Príslušnýorgán zrušíopatľenia uvedené v bodoch 3 a 5 v súlade s požiadavkami Euľópskej
únie. Ak ide o očkovanie, dižkatľvania týchto opatľení je najmenej 12 mesiacov.
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17.2

Výnimky zo zátkazu pľemiestňovania

Príslušnýoľgán veterinárnej správy môŽe ako qýnimku zo zákazu premiestňovania z chovu
v ľámci ochľannéhopásma a pásma dohľadu (okĺem pľepravy na bitúnok v súlade s bodmi 5.1
a 5.2) povoliť:
a) pľepľavu zvierut rodu koňovité z ochľannéhopásma azpásma dohľadu pod úľadným
dozoľom' azapodmienok uvedených v $ 5 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej ľepubliky
č).29412003 Z. z. o požiadavkách na zdľavie zvierat koňovitých pri ich pľemiestňovaní,
ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze ztretichkĺajín,do karanténnej stanice.
b) premiestňovanie zvieratrodu koňovité v ľámci pásiem ľovnakého štatútu,ak
1. sú zvieratá pred pľemiestnením úľadne skontľolované' identif,rkované a spľevádzané
uľadným dokladom,
2. v prípade očkovanýchzvierat uplynulo od ich očkovania najmenej 60 dní,
3. hlavný veteriniíľny lekár informoval Euľópsku komisiu.

18.

Infoľmácie a údaje

18.1

Skupina odborníkov zhromažďuje všetky infoľmácie o epizootologickom šetľenía poskytuje
ich

-

miestnemu centľu pre tlmenie choľôb,

-

národnému centru pre tlmenie chĺôb,

-

Európskej komisii,

-

ostatným členským štátom

V prípade, Že ochĺanné pásmo alebo pásmo dohľadu zasahujú na územie iného štátu, náľodné
centrum informuje o qýskyte choroby kompetentnú autoľitu príslušnéhoštátu.
18.2

Infoľmácie a údaje na miestnej úrovni z\tromažďuje a vyhodnocuje každý tím v miestom
centre pľe tlmenie chorôb a správy sa predkladajú vedúcemu miestneho centra. Za priptavu
infoľmácií pľe médiá a veľejnosť zodpovedá koordinačný tím.
18.3

Po schválení infoľmácií vedúcim miestneho centľa sa infoľmácie a údaje distľibuujú
pľíslušnýmorgiĺnom a verejnosti.
Vedúci miestneho centľa je zodpovedný za denne spľávy zasielané do náľodného centra
o novom vývoji v inťrkovanej oblasti.
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Pľíloha č. 1 operačnéhomanuálu

Zoznam vecí v pohotovostnom kufľi
3 pracovné súpravy _jednoľázové,
3 páry gumouŕch rukavíc,
3 páry gumoých čižiem,
3 gumové zástery,
3 páry ponoŽiek,
3 uteľáky a mydlá,
3 vreckové svietidlá na batéľie,
3 veľkésilné igelitové vrecia,
5 tabulí s nápisom ''

AFRICKÝ von KoNÍ _ VSTUP ZAKÁZANÝ !!!

''

Príloha č. 2 opeľačnéhomanuálu

Zoznam vecí v pohotovostnej taške

3 chirurgickepinzety,

3 nožnice zahnuté,
10 ks ihiel na odbeľ krvi, hemosky,
15 ks steľilných skúmaviek na odbeľ vzoľiek so štítkami azáúkami,

hydroxid sodný (NaoH),
3 páry gumových rukavíc so zdľsneným povrchom a 10 ks jednorázových rukavíc,
10 igelitovych sáčkov na vzoľky oľgánov, 50 ks mikľoténovýcha papieroqých sáčkov,
2 mäsiarske nože,
1 vreckové svietidlo na batérie,
15 teplomerov,
1 lepiaca páska voduvzdorná,
1 kotúčsamolepiacich štítkov'
baliaci mateľiál.
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Pľíloha č.7
PohotovostnÝ plán pľe vakcináciu proti africkému moru koní

Zákaz vakcinácie
Vakcinácia pľoti africkému moru koní v pásme dohl'adu jezakázaná.

Vakcinácia
Vakcináciu naľiadi pľíslušnýorgán ako systematické očkovanie zvierat ľodu koňovité v
chovoch v okľuhu 20 km okolo infikovaného chovu, ktorýje súčasťouochľannéhopásma,
očkovacou látkou povolenou pľíslušnýmorgánom a ich identifikáciu jasnou,
nezmazatel'nou značkou aplikovanou schválenou metódou v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev.

Na základe epizootologických, meteorologických,

geograf,rckých alebo klimatologických
okolností príslušnýorgán môže upustiť od nariadenia výkonu vakcinácie; hlavný veterinárny
lekar o tom informuje Euľópsku komisiu.
Pľíslušnýorgán môže nariadiť očkovanie aj v časti ochĺannéhopásma pľesahujúcom 20 km
okolo infikovaného chovu, ak v dôsledku geogľafickej, ekologickej alebo meteoľologickej
situácie' alebo v dôsledku pľemiestňovania do chovu alebo z chovu, v ktorom bola potvľdená
choroba, existujú pľíčinyna podozrenie ľozšíreniaafľického moru koní; hlavný veteľinámy
lekár o tom informuje Európsku komisiu.

Plán vakcinácie, ktoľý pľipľavímiestne centľum pľe tlmenie choľôb spolu so skupinou

odborníkov, by mal obsahovať tieto infoľmácie:
o popis choľoby, ktorá vyvolala podanie tohto návľhu'
o faktorY, ktoré vedú k potrebe vakcinácie mimo 20 km pásma okolo infikovaného chovu,
medzi iným: možnosť plošného ľozšíreniainfekcie, postihrutie väčšiehopočtu zvierat,
hustota populácie vnímavých druhov, šírenievektora choľoby do ďalších geografických
oblastí,
o veľkosť oblasti, v ktoľej sa nariadi vykonanie vakcinácie, bude určená na zák|ade
dohovoru medzi hlavným veteľinámym lekáľom, náľodným centrom a skupinou
odborníkov ana základe podľobných znalostí rizikovej oblasti, ohĺozenej ďalším
rozšíľenímchoroby,
o počet jednotliqých druhov vnímavých zvierat' ktoré budú vakcinované,
. subtyPY očkovacej látky, ktoľébudú použité,
. systém použivaný na identifikáciu a ľegistľáciu vakcinovanýchzvierat,
o opatľenia, ktoré budú nariadené na obmedzenie pohybu zvierct.

Miesta všetkých chovov s vnímavými zvieratami, určenými pľe vakcináciu, budú vyznačené
na mape alebo mapách príslušnýclrmierok s vyznačenímpľibliŽnéhopočtu zvierat v kaŽdom
chove.
Ďalšíveterinárni lekári, technickí a administľatívni zamestnanci budú pľidelení vakcinačnému
centru, aby bol zabezpečený plynulý priebeh bez narušenia činnosti miestneho centra pre
tlmenie chorôb.
Vybavenie vakcinačnéhocentra:

o
o
o

dostatočné mnoŽstvo očkovacej látky'
zariadenia pre transpoľt a uskladnenie očkovacej látky,

vybavenie pľe steľilizáciu pomôcok napríklad viacdávkových stľiekačiek,
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.
o
o
.
o

odpadové nádoby pľe použitépomôcky na vakcináciu, prá.zdne fl'aše od očkovacíchlátok
a ďalší ľizikoqý odpad,
ochľannéodevy pre vakcinačný tím,
dezinfekčné pľostľiedky avedrá, kefu a špongie pľe osobnú dezinfekciu vakcinačného
tímu,
zariaďenie na fixáciu zvieratpočas vakcinácie,
dostato čná zásoba formuláľov, ktoré sa budú vypĺĺaľpočas núdzovej vakcinácie.

Administľatívni pľacovníci centľa dohodnú pre vakcinačný tím stretnutia s chovatel'mi
a pľitom požiadajúo potľebnú pomoc pľi vakcinácii, fixácii zvierat a o ďalšiu pomoc, ktoľá

bude potľebná a zistia podľobnosti o aktuálnych počtoch zvierat v danom chove. Návštevy za
účelomvakcinácie bez pľedchádzajúceho dohovoru by mali bý výnimkou.
Vakcinačný tím dostane zoznam chovov, ktoré má navštíviť,čas návštev apribližný počet
zvierut v chove.
Po príchode do chovu' na ktorom budú zvieľatá vakcinované, veterinárny lekĺáľvysvetlí
podmienky vakcinačnej kampane majiteľovi alebo zodpovednej osobe.
Členovia vakcinačnéhotímu sa oblečúdo ochranného odevu azabezpeéia osobnú dezinfekciu
pľed vstupom do časti chovu, v ktorej si zvierutá chované.
Pľed vakcináciou musia b5,ť zvieratá klinicky vyšetrené. Podozrenie, že zvieratá chovu sú
infikované africkým moľom koní, musí bý oznámené miestnemu centľu pre tlmenie chorôb,
ktoré zabezpečívyšetľenie vlastnými úradnými veterinárnymi lekáľmi. Ak miestne centľum
pre tlmenie chorôb o to výslovne nepoŽiada, vakcinačný tím sa nebude do tychto vyšetľení
zapájat', okľem upovedomenia chovateľa, že zvieraje alebo zvieratá sú podozľive avzťahuji
Sa na ne obmedzujúce opatľenia.
Ak sa nepodarí okamŽite vylúčiťvýskyt ochoľenia v stáde, vakcinácia nebude vykonaná. Ak
su zvieratá bez klinických príznakov afĺickémoru koní, môŽe bý' vakcinácia vykonaná.
Každévakcinované rviera bude identifikované jasnou, nezmazateľnou značkou
aplikovanou schválenou metódou v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev. Budú
vedené záznamy počtu zvierat kaŽdého druhu, ktoĺ;ým bola podaná očkovacialátka.
Je dôleŽité, aby bolí zabezpečenéopatľenia, aby nevzniklo riziko rozšíľeniainfekcie
činnost'ou vakcinačnéhotímu' a aby pľoti vakcinačným tímom v prípade následných
epidémiív danej oblasti neboli vznesené obvinenia z nedbanlivosti.
Pred odchodom z chovu bude vyplnený vakcinačný záznam pre chov v dvoch kópiách
s podpisom majiteľa alebo zodpovednej osoby, jedna kópia bude ponechaná v chove.
o vykonaní vakcinácie bude informované náľodné centľum pre tlmenie chorôb ako aj miestne
centľum pľe tlmenie choľôb.
Príslušný orgán veteľinárnej spľávy môže ako výnimku zo zátkazu pľemiestňovania povoliť
premiestňovanie zvierat rodu koňovité V ľámci pásiem ľovnakéhoštatútuv pľípade
očkovaných zvierat, ak uplynulo od ich očkovania najmenej 60 dní a hlavný veteľináľny lekár
o tom informoval Európsku komisiu.

Mäso z vakcinovaných nlierat
Mäso zo zvierat, ktoré boli počas kampane vakcinované, a ktoré boli presunuté na zabitie na
označený bitúnok:
sa buď spľacuje alebo označíšpeciálnou pečiatkou uvedenou v osobitnom pľedpise'. Toto
sa vykoná v pľevádzkaľni určenej pľíslušnýmorgánom. Mäso sa zašle do uvedenej
pľevádzkarne pod podmienkou, že zásielka je pred odoslaním zapečatená a počas prepľavy
zostane zapeč,atená,
o sa bude predávať qilučne v oblasti určenej národným centľom pre tlmenie chorôb

.
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Pľíloha č. 8
Miestne centľá pľe tlmenie choľôb

Zloženie
Vedúci miestneho centľa

Tímy

o
o
.
o
o
o

kooľdinačný
administľatívny
epizootologický
eradikačný
vakcinačný
kontrolný

Koordinačný tím
zák|adne úlohy
o poplachpodľapoplachovéhoplánu
o príprava informácií médiám
o príprava info faxov
o organizácia stľetnutí _ súkĺomníveterinárni lekáľi, chovateli4 spotľebitelia
o oĺganizácia denných poľád, diskusií na úrovni miestneho centľa
o pľípravaľozhodnutí
popĺachový plán _ plán činnosti po obdľžaníhlásenia o podozrení na qýskyt choľoby povinnej
hláseniu
o infoľmáciaregionálnemuveteľinárnemulekáľovi
o okamžitéprešetľenie chovu a nariadenie opatrení v pľípadepotvľdenia podozľenia na
africký mor koní úľadnýmveterinárnym lekáľom
o informáciaregionálnemuveteľináľnemu lekáľovi
o ďalšie vyšetrovanie chovu a odbeľ vzoriek
o organizácia transpoľtu vzoľiek
o aktivácia miestneho centra pre tlmenie chorôb
o infoľmácia susedným ľegiónom

Administľatívny tím
zák|adne úlohy

o
.
o
o

administratívne vymedzenie ochĺanného pásma a pásma dohľadu
zaznamenávanie údajov o chovoch azvieratách
vydávanie a publikácia nariadení
stanovenie časovéhoplánu aotganizácia odbeľu vzoľiek aklinického pľešetrovania
chovov

Epizootologický tím
zélkladneúlohy -

.
o
o
o

zaznamenávanie faktov
klinické vyšetľovanie a odbeľ vzoriek
stanovenie rozsahu vzoľkovania vykonávaného eľadikačným tímom
epizootické šetrenie
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o
o
o

okamžitéinfoľmovanie susedných regiónov o kontaktoch zvierat z ohniska choľoby
prípľava podľobnej spľávy o epizootickej situácii
zhodnotenie epidemiologickýchúdajov

Eľadikačný tím
zÍĺk|adneúlohy
o kontľola dezinfekčných zariadení
o plánovanie usmľtenia a neškodného odstráneniazvierat kľmiva a mateľiálov

o
o
o
o
o

usmľtenie a neškodnéodstľánenie
vzoľkovanie usmľtenýchzvierat

oceňovaniezvierat
kontrola dezinfekcie
čistenie a dezinfekciazariadeni

Kontľolný tím
zák|adné úlohy

o
o
o
o
o

kontrola pľemiestňovania zvierat
kontrola prepľavy usmrtených zvierat
kontrola kafileľickeho zariadenia
kontrola bitúnkov, rozrábkárni
kontľola iných poľnohospodárskych služieb
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Príloha č.9
Vybavenie miestnych centieľ pre tlmenie choľôb.

Miestne centrá pre tlmenie chorôb' tľvale alebo dočasne zriadené pľi ľegionálnych

veteľinárnych a potravinových správach majú k dispozícii kanceláľske zaľiadenie, vrátane:
. kanceláľsky nábýok, fotokopíľky a pod. alebo schopnosť okamžite to zariadiť,
o systémy počítačovéhozaznamenávania, špeciálne vypracované pľe ohniská,
o pľedtlačenéformuláre, ako sú:
- foľmálne oznámenia o obmedzení,
_ oceňovanie,
- epizootologické spľávy,
- oznámenia za účelomzveľejnenia,
- sledovanie požiadaviek a správ,
- povolenia premiestňovaní.

Miestne centľá pľe tlmenie choľôb, trvale alebo dočasne zríadené pľi ľegionálnych
veterinaľnych a potľavinoých spľávach majú nasledovné vybavenie

o

o
o
3

.

.
o

telefónne a faxové spojenie; aspoň jedna linka vyhĺadená pľe komunikáciu s náľodným
centrom pľe tlmenie choľôb, mobilný teleťon,
zaiadenie na zistenie GPS súradníc,
systém zakladaniaúdajov - elektľonickéspľacovávanie,
mapY inemia spádovej oblasti (1 : 50 000' resp. 1 : 10 000),
zoznaÍn osôb a organizácii (a ich adľesy) v spádovej oblasti, ktoré treba skontaktovať
v prípade vzniku choľoby; tento zoznam obsahuje:
. orgány miestnej spľávy zodpovedné za opatrenia pri tlmení choroby,
o políciu,
o colnice,
o iné odboľnéslužby, ktoľémôžu navštevovať chovy,
o súkromnýchveterinárnych lekárov,
. ľegionálne komory súkľomných veteľinárnych lekáľov,
. pľepravcov dobýka a mäsa,
o dodávateľov na farmy,
o kafilérie,
. nákupcov /oceňovateľov zvieratl,
o qýľobcov kľmív,
o firmY vykonávajúce DDD (spoločnosti na vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie
a ničenie hlodavcov)'
o poľovnícke organizácie, výstaviská,
o bitúnkY a výrobne mäsových výrobkov,
o chovateľské zväzy,
o telekomunikácie,
o miestne orgány komunálnej hygieny a technické služby (odstľaňovanie odpadov),
o dodávateľov na farmy,
sYstém infoľmovania tlače a iných médií,aby veľejnost' bola infoľmovaná o zavedených
opatreniach,
zariadenia na čistenie a dezinfekciu pľacovníkov, oblečenia a vozidiel'
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.

sklady mateľiálu, v ktoľom je nasledovné vybavenie:
o ochľannéodevy,
o dezinfekčnéa dezinsekčné prostriedky, detergenčné
pľípľavkya mydlá,
. čerpadlá' lopaty a motyky (škrabky),
ozariadenie na bezbolestné usmľcovanie zvierat,prípravky ĺazmámenie
a iné pľostľiedky
na tento účel,
opitevné a vzorkovacie súpľavy,
otabule aýstražnéoznámeniana pouŽitie v zamorcných chovoch, ochĺannom pásme
a pásme dohľadu,
omapy (l : 50 000 a 1 : 10 000),
o vybavenie na vykonávanie vakcinácie,
opohotovostná taška a pohotovostn;ý kufoľ.

Regionálny veterinárny lekár musí vedieť zabezpečiť
. vozidlá,
o pohonné hmoty,
o čerpadlá, lopaty a motyky (škrabky),
o letovacie lampy (zariadeniana opaľovanie),
. prenosné postrekovače a vybavenie na vykonávanie dezinfekcie,
o zariadenia na pľepravu kadáveľov do kafilerickéh o zariadeniav zapečatených dopravných
pľostľiedkoch v dostatočnom počte.
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Príloha č. 10

ktoľémusia

o
o
.
o
.
o
o
o
o
o

Ministeľstvo pôdohospodáľstva a rozvojavidieka SR,
Zväz chovateľov koní na Slovensku,
Štátne závodisko Bratislava š. p.,
š. p.,
Národný žrebčínTopoľčianky
Plemenárske služby SR, š.p.,
Plemenárska inšpekcia SR,
Zväzúnie mäsiarov,
Slovenská poľnohospodáľska a potravinaľska komoľa,
Kafileľické podniky,
Iné.
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