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Pohotovostný plĺán je ľozdelený do t2 sekcií.

Tento dokument upľavuje rizikový plĺĺn v Slovenskej ľepublike pľe africký mor
ošípaných. Dokument bol aktualizovaný v ľoku 2O2O.
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SEKCIA 1 ZÁKoNľn pnÁVoMocl

Slovenská ľepublika má zákoĺ'rlé pľávomo ci na zabezpečenie ľýchlej a účinnej eradikačnej

kampane a implementovanie pohotovostného plánu.

1.1 Pľávnv mec nÍe kontrolu afľického mofu ošíoanÝch ie obsiahnutý v týchto

dokumentoch:

Zákon č.3912007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti a o zmene niektoľých zákonov v zneni
neskoľších predpisov (ďalej len 

''zákon 
č.3912007 Z.z".).

Naľiadenie vlády č.277l2OO3 Z. z., o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných
(ďalej len ,,naľiadenie vlády č.27712003 Z. z!').
Diagnostická príručka ustanovujúca diagnostické postupy, metódy odbeľu vzoľiek
a kľitéľia na vyhodnocovanie laboľatóľnych testov na potvrdenie afľického moľu
ošípaných ll2004l277 (vestník MP SR č.26 12004).

r.2 šli do
zvieľatami a spôsob nahľadenia škody.

Podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákonač.3912007 Z. z. saumožňuje orgánom štátnej správy
vo veteľináľnej oblasti nariadiť veterináľne opatrenia' ktoľými sa naľiadi usmľtenie
zvierut inÍikovaných AMo ako aj ostatných zvierat, ktoľé boli v kontakte s víľusom
AMo. obdobné opatrenia môže naľiadiť aj veterináľny inšpektoľ podľa $ 14

citovaného zákona, ak si to okolnosti prípadu vyžaúljú'

Naľiadením Rady (ES) 109912009 o ochľane zvierat počas usmrcovania (ďalej len

,,nariadenie Rady") a naľiadením vlády SR č. 43212012 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na ochľanu zvierat počas usmľcovania (ďalej len ,,nariadenie vlády SR")
sa riadi usmľcovanie infikovaných zvierat a jedincov, ktoľé pľišli 

"do 
kontaktu

s infikovanými zvĺeratami. Bude sa postupovať aj v súlade So Standaľdným
opeľačným postupom na usmrcovanie zvióľat pri zdolávaninákaz(ďalej len ,,ŠoP"; a
s Doplnkom č. 1 k ŠoP .'a riešenie neobvyklých, |<rizových situácií pri depopulácii
zvĺerat

Ak sa na,územi Slovenskej ľepubliky vyskytne afľický mor ošípaných, chovateľovi
zvierat možno poskytnúť podpoľu na úhľadu nákladov a stľát spôsobených
naľiadenými opatreniami.

1.3 z AMO

č. 3912007 Z. z. ustanovuje upovedomiť bez meškania oľgán štátnej

správy uľčeným spôsobom o každom podozľení zvýskytu choľoby
úcej hláseniu, ako aj ostatné skutočnosti v záujme ochľany zdravia zvierat a
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ľudí a podľa svojich moŽností urobiť nevyhnutné opatľenia na to, aby nedošlo
k ľozšíreniu choroby.
orgány štátnej správy vo veteľináľnej oblasti (ďalej len oľgríny veteľinárnej spľávy)
majú pľávomoc nariadiť uzatvorenie chovu, v ktoľom sil zvieratapodozrivé na AMo
alebo nakazenia touto choľobou. Vlastník je povinný podozrivé zviera uzatvoriť a
izolovat'. Akákoľvek manipulácia s kľmivom, oápäd-i, výľobkami a inými
predmetmi, ktoré by mohli byt'nositeľom víľusu, je zikázana. ľóľryb osôb dnu a von
zizolovaného priestoru je obmedzený a podlieha schváleniu o.gánou veterináľnej
správy'
Po laboľatóľnom potvrdení nákazy je cieľom naľiadených opatrení dostať chorobu
pod kontrolu, vyčistiť a vydezinťlkovat' všetky miesia, ktôľé priš1i do kontaktu
s uhynutými alebo podozľivými zvieľatami.
Podrobný postup stanovuje Nariadenie vlády č.27712003 Z. z'.

r.4

1.5

1.6

2,1

2.2

Podľa $ 16 zákona č. 39l20O7 Z. z. sú pľíslušníci policajného zboľu, jednotky civilnej
ochĺany, pľíslušníci ozbrojených síl a colných oiganov povinní spolupracovat, pľi
zabráneni šíreniu choľoby a eradikácii choioby, aT< o to orgán veterinámej spľávy,
veteľinárny inšpektoľ alebo úradný veteľiniíľny léuľ požiada.

SEKCIA 2 FINANčNE ZABEZPEčENIE

Určenie ochranných pásiem a pásiem dohľadu

Podľa $ 9 Naľiadenia vlády č. 27712003 Z. z. v prípade potvrdenia afrického moru
ošípaných v chove príslušný orgán veterinárnej správy vymedzí okolo ohniska
ochľanné pásmo o polomere najmenej 3 km a pásmo dotrľádu á polomere najmenej 10
km.
Legislatíva umoŽňuje modifikáciu veľkosti týchto pásiem v prípade potreby.

Vakcinácia

Podľa $ 19 Nariadenia vlády SR č,27712003 Z. z. je vakcinácia pľoti afľickému
moru ošípa ný ch zakázaná.

ozbľoiených síl a colných orgánov.

Personál

Mzdové náklady pĺacovníkov orgánov veterinrĺľnej správy, ako aj pracovníkov
zamestnaných na dobu určitú pre zabezpečenie plneniá ĺôľr v t<ľĺzovycň situáciách, sú
l<ĺyte zo štátneho ľozpočtu Slovenskej républiky.

Náklady na materiálne vybavenie a spotrebný mateľiál sú kľyté z ľozpočtových
zdroj ov Slovenskej ľepubliky.

2.3 U a

4



2.4

3.1

3.2

Na vzniknuté náklady chovateľovi zvierat moŽno poskýnúť podporu na úhľadu
nákladov a stľát spôsobených naľiadenými opatreniami. ($ 45 zákonač.3912007 Z.z.).

Vyplatenie odškodného

Na vzniknuté náklady chovateľovi zvierat moŽno poskytnúť štátnu pomoc na úhľadu

nákladov a stľát spôsobených nariadenými opatreniami. ($45 zákoĺač,.3912007 Z.z.).
Schéma štátnej pomoci Íta eľadikáciu a pľevenciu ochoľení zvierat (ďalej len

,,schémď') je vypľacovaná v súlade s pIatnými pľavidlami Euľópskej únie

upľavujúcimi poskytovanie štátnej pomoci . Schéma je vypľacovaná podľa naľiadenia

Komisie (EU) č. 70212014 z25. juna 2OI4, ktoľým sa uľčité kategórie pomoci

v odvetví pol'nohospodárstva a lesného hospodaľstva a vo vidieckych oblastiach
vyhlasujú zazlučiteľné s vnútoľnýmtľhom pri uplatňovaní článkov I07 a 108 Zm|uvy
o fungovaní Európskej únie (U. v. EU L793,I.7.2014).
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva arozvojavidieka SR.

Podľa $ 12 ods. (2) písm. g) zákoĺa č. 391200] Z.z. je úradný veterináľny lekáľ
opľávnený potvľdzovať vyčíslenie nákladov a škôd v pľípade usmrtenia alebo

zabíjania zvierat, zhabania alebo zničenia ich tiel' násadových vajec, zaľodočných
produktov' pľoduktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných pľoduktov ľastlinného
pôvodu a kľmív.

SEKCIA 3 HIERARCHIA KoNTROLNÝCH oRGÁNov

Zodpovednosť za kontľolu afľického moru ošípaných na uzemi Slovenskej ľepubliky
má minister pôdohospodáľstva Slovenskej ľepubliky. Výkonom kontľoly je poveľený
hlavný veteľináľny lekáľ.

Hlavný veterinárny lekáľ splnomocňuje pľacovníka náľodného centra pľe tlmenie
chorôb, aby vypracoval a aktualizoval pohotovostný plán pľe pľípad podozľenia a
výskytu afrického moľu ošípaných.

(Meno a adresa národného centra pre tlmenie chorôb je v prílohe č.1).

V pľípade výskýu nžkazy, bude národné centrum ľiadiť všetky činnosti
v súlade s príkazmi hlavného veteľinámeho lekáľa.

Miestne centľá sú zodpovedné zakontrolu AMo (ohniská a obmedzenia)
v ľámci svojho regiónu .
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Ministeľ pôdohospodárstva

hlavný lekáľ

centrum pľe
tlmenie choľôb *

Veterinárny ústav
Zvolen

Regionálne stľedisko

\
Miestne ."nt.,ĺ}..
tlmenie choľôb

* 
\{ľ9dné centľum pľe tlmenie choľôb je k dispozícii pľe choľoby uvedené v Prílohe č.l zákona
3912007 Z. z.

SEKCIA 4 ľÁnooľÉ cnľľRUM PRE TLMENIE NÁKAZ
4'l Hlavný veteľinárny lekáľ s podporou náľodného centľa pre tlmenie chorôb je

zodpovedný za:
o ľiadenie miestnych Wizovýchcentier pre tlmenie chorôbo styk s diagnostickými laboratóľiami
C zabezpečenie ťrnančných prostriedkov na vykonanie pohotovostného plrĺnuo zabezpečenie výcvikových programov a nominovanie pracovníkov pre veľejné

výcvikové pľogramy
o zabezpečenie osvetových kampaní
o riadenie ostatných orgánov v prípade vzniku choľobyo rozmiestnenie peľsonálu a ostatných zdľojov do miestnych centieľ pľe tlmenie

chorôb
o schválenie ochľanných pásiem a pásiem dohl'aduo uzavretie hraničných pľiechodov v prípade potrebyo zabezpečenie núdzových finančných zdrojov, určených na kľytie nákladov

spojených s epizoóciou
o styk s pol'nohospodáľskymi obchodnými združeniami a médiami. zainfoľmovanieo.I.E.
o styk s komisiou EU.

4'2' Hlavný veterinárny lekár je oprávnený v naliehavých prípadoch priamo ľiadiť každého
veteľináľneho lekĺáľa, ktorý vykonáva odboľné vetérináľne činnosti na územi Slovenskejrepubliky.

4'3' Národné centrum pľe tlmenie chorôb je zriadene v prípade výskytu AMo na území SRaje vybavené:
o potľebným zariadením a zásobami (prostľiedkami komunikácie _ PC, telefonmi,

emailami, faxami)
o mapami a inými mateľiálmi potrebnými na ľiadenie opatrení na tlmenie choľôbo zoznarĺami náľodných organizácií, ktoľé musia byt' kontaktované v pľípade

vypuknutia choľoby (Príloha č. 10)
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5.1

5.2

5.3

5.4

SEKCIA 5 KoNTRoLA NA MIESTNEJ ÚnovľI

Za ptlpravenosť na výskyt a kontrolu AMo na miestnej úľovni je zodpovedný

ľegionálny veteľináľny lekáľ. KaŽdé miestne centrum na tlmenie chorôb riadi obvykle

inšpektoľ pre zdľavie a ochľanu zvierat, ktorý je zodpovedný pľiamo hlavnému

veteľinárnemu lekáľovi Slovenskej ľepubliky. Počet a umiestnenie miestneho centra je

take, že peľsonál, ktorý pracuje v centľe sa môže ľahko dostať do každého chovu

hospodárskych zvieľat v rámci oblasti, ktorú má pod kontľolou a vľátiť sa v pľiebehu

dňa do stľediska. Existuje 40 regionálnych veterináľnych a potravinových správ

amiestnych centier, ktoľé sleduji zdravotný stav zvieľat vsvojom regióne. Mapa
ukazujúca izemie, ktoré pokľýva každé centľum, je v Prílohe č. 2 tohto naľodného

pohotovostného plánu.
V prípade potreby, z hl'adiska denzity chovov, trvania a ľozšírenia nákazy, na

zabežpečenie opeľatívnosti ľiadiacej činnosti pľi likvidácíi nákazy, môže regionálny
veterináľny lekáľ zriadíť ľegionálne stľedisko v mieste výskytu choľoby, ktoré

vykonáva činnosť podľa poveľenia miestneho centra na tlmenie chorôb.

Miestne centrá pre tlmenie choľôb sú vybavené potľebnými zariadeniami a zásobaml
aby mohli okamžite zasiahnuť v prípade vzniku choľoby. Zoznam osôb a otganizäcii,
v oblasti zahľnutej do centra, ktoľé musia byť kontaktované v pľípade vypuknutia
choroby je aktualizovaný a je stanovený postup hlásenia (Príloha č.3 a Príloha č. 9).

V stave nurdze môŽu bý potľebné zariadenia dodané aj prostľedníctvom súkľomných
fiľiem.

5.5 Miestne centľá pľe tlmenie choľôb zodpovedaj'íza:
o implementovanie kontľolných opatľení a ochĺanu životného pľostľedia

. riadenie a výkon miestnych kontrolných opatľení v pľípade vzniku choľoby
o vymedzenie ochľanného pásma a pásma dohľadu vo svojej pôsobnosti
. styk s národným centrom pľe tlmenie chorôb
o zabezPečenie epizootologického šetrenia v spolupľáci so skupinou odboľníkov a za

tľanspoľt vzoľiek do diagnostických laboľatóľií
o udržiavanie spojenia s VÚ Zvo\env súvislosti s odberom a transportom vzoriek
. styk s políciou pľi izolovaní infikovaných chovov a pľi iných obmedzeniach v

ľegióne
o dozoľ nad ohniskom a nad všetkými pľácami v infikovaných chovoch: usmľtenia a

odstľánenie všetkých nakazených zvierat a zvierat podozľivých znákazy a

ĺakazenia
. dozoľ nad dezinfekciou a čistením infikovaných pľiestoľov, materiálu a

dopravných prostľiedkov
. vyšetľenie chovov v ochĺannom pásme a pásme dohľadu
o rozhodovanie vo veci pľemiestňovania zvierat, prepravy pľoduktov živočíšneho

pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov' kľmív a materiálov v ochĺannom
pásme a pásme dohľadu, ktoľé môžu byť nositeľmi víľusu AMo, uzatvorenie tľhov
a bitúnkov

. ukladanie opatľení na obmedzenie pľemiestňovania v ochrannom pásme a pásme

dohľadu
o udľžiavanie spojenia s políciou, poľnohospodárskymi a obchodnými

spoločnosťami, faľmáľmi, bitúnkami a ostatnými pľevádzkovateľmi
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5.6

5.7

5.8

potravinárskych podnikov, kafilériami a ostatnými spľacovateľmi vŽP,
prevádzkovatel'mi krmivárskych podnikov a pod.

o pravidelné infoľmovanie verejnosti o tizikách infekcie a za pripravenosť v prípade
vzniku AMo nauzemí svojho ľegiónu

o vykonávanie osvetových kampaní

' usporiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pľe úspešné tlmenie chorôbo súčinnosťpľi ohodnocovaní vzniknutých škôd

Povinnosti pri výskyte AMo pre ďalšie orgány.

o polícia, armáda, orgány civilnej ochľany, colné orgány _ budú asistovať pri
zabezpečení infikovaných pľiestoľov a kontrolovať pohyb v oblasti.

Z|oženie miestneho centra pľe tlmenie choľôb
o koordinančný tím
o administľatívny tím
o epizootologický tím
o eľadikačný tím súčasťou ktoľého je aj veteľinárny inšpektor ochĺany zvierato kontrolný tím

V pľípade výskytu ohniska AMo môže ľegionálny veterinárny lekáľ po konzultácii
s nadľiadenými orgánmi požiadať o personálne a mateľiálne posilnenie miestneho
centľa z iného centra.

Miestne centľum pre tlmenie chorôb bude v nepretľžitom kontakte s náľoclným
centľom a skupinou odboľníkov pľe AMo, aby sa určila správna stľatégia eradikácie
choľoby.

SEKCIA ó SKUPINA oDBoRNÍKov PRE AMo
6'l Skupiny odbomíkov s podľobnými znalost'ami o AMo boli vytvorené v spolupráci

s nríľodným centľom pre tlmenie choľôb aYIJ Zvolen. (príloha č. 4)

6.2 Skupiny odborníkov majú nasledujúce povinnosti

' v prípade pľimáľneho ohniska AMo vykonať okamžité epizootické šetrenie' ktoréposkytne ľozsiahle zhodnoteni e zahrnutéio rizika.o v pľiebehu tlmenia choroby sa zaoberať konkrétnymi vzniknutými pľoblémami
a poskytovať rady miestnym centľám na tlmenie choľôb.

' vždy si udľžiavať odboľné znalosti pri zvládnutí naliehavých pľípadov a znalosti ochorobách uvedených v Pľílohe č. I zákona č. 39/2OO7 Z. z. iramci Slovenskejľepubliky arozvĹjat' nové stratégie kontroly a techniky, ak je to potreúnt.o školiť a poskýov ať rady ostatnému peľsonálu o núdzovýcľL opatreniach.

6.3 Epizootologické šetľenie z pfimárneho ohniska ochoľenia popisujeo situáciu v infikovanom chove.
o počet a druhy vnímavého a iného dobytka;metódy chovu.o počet klinicky postihnutých zvieľat a stanovený vek najstaľšej patologickej zmeny.
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. veľkosť aumiestnenie chovu ajeho vzťah sostatnými chovmi, veľejnými cestami
a pod.

o miestnu meteoľologickú situáciu, pokiaľ nie je k dispozícii z neďalekej
meteorologickej stanice.

o posledné pľemiestňovania (zvierutá a peľsonálu) do chovu az chovu.
o zistenie možnosti, či šíľenie choľoby spôsobujú vektoľy alebo diviaky.

6.4. Na základe týchto zistení poskýne vedúci skupiny rady miestnemu alebo národnému
centru o
o moŽnom pôvode infekcie.
o pravdepodobnej dobe trvania infekcie v chove.
o chovoch' v ktoľých je najväčšie riziko ľozšiľovania vektoľom alebo

premiestňovaním.
. sledovaní ainých opatľeniach, ktoľé sa musia vykonať za :účelom obmedzenia

ľozširovania choroby.

6.5. Skupina má k dispozicii zariadenie na odber vzoriek ( pre 250 zvierat) a komunikačné
zariadeĺia. Môže bý poskytnuté mobilné vybavenie a umiestnené len za dezinfekčnú
baľiéru mimo inťrkovaných priestorov.

6.6. Skupina odboľníkov nie je zodpovedná za usmrcovanie a odstľaňovanie kadáverov a iné
rutinné opatľenia v infikovaných pľiestoľoch. Tieto úlohy sú povinnosťou miestnych
centieľ pre tlmenie chorôb.

SEKCIA 7 ĽUDSKE ZDROJE PoŽADOVANE V PRÍPADE
ľÚozovÝcľr SITUÁCIÍ

Slovenská republika má dostatok ľudských zdrojov (príloha č. 5) vrátane
laboratóľneho personálu (Časť 9), zariaďení (Príloha č. 9) a infľaštľuktúry (Časť 3) na
zabezpečenie rýchlej a efektívnej eľadikačnej kampane ako je to poŽadované v prílohe
č.9 Nariadenia vlády č.27712003 Z. z.

Do konca ľoka 2018 nebol v Slovenskej ľepublike žiadny región s vysokou hustotou
populácie ošípaných.

Národné centľum pľe tlmenie chorôb má k dispozicii zoznam veteľináľnych lekárov a
administľatívnych pľacovníkov, ktoľí môŽu bý privolaní v pľípade výskytu AMo.
K dispozícii je 40 miestnych centier s vybavením (Príloha č. 9) i s personálom. Hlavný
veteľináľny lekáľ je podľa $ 6 zákona č,.3912007 Z. z. oprávnený v naliehavých
prípadoch priamo riadiť každého veterinárneho lekára, ktoľý vykonáva odboľné
veterináľne činnosti nauzemí SR, naľiadiť núdzové opatľenia, ako aj ľiadiť
zamestnancov orgánov veľejnej správy a iné osoby, ktorých činnosti sú potrebné na
kontrolu alebo eľadikáciu choroby zvieľat. Nasadenie a koordináciu pľacovníkov do
iných ľegiónov/okľesov bude ľiadiť národné centľum.

Školení pľacovníci pľe pľípad výskytu AMo (alebo so skúsenost'ami s AMo) sú
uvedení v pľílohe č. 5.

Slovenská republika má okamŽite k dispozícii dostatočný počet školených
pracovníkov na pľácu až v I0 ohniskách ochoľenia, v ktoľomkoľvek čase a
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na riadne vykonávanie dohľadu v ochľannom pásme o polomeľe 3 km, v kaŽdom
znich.

SEKCIA 8 SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

Kópia operačného manuálu pľe AMo je v prílohe č. 6.

SEKCIA 9 DIAGNoSTICKÉ LABORAToRIUM

Diagnostické laboľatórium pre AMo

Zabezpečenie laboratóľnei diagnostiky
vU Zv poskytuje sluŽby laboratórnej diagnostiky v súlade s poŽiadavkami Štátnej
veteľinaľnej a potravinovej spľávy SR' metodikami oIE v súlade so všeobecne závaznými
pľedpismi o veteľináľnej starostlivosti a v súlade s legislatívnymi požiadavkami EÚ.
vU Zv garantuje pouŽívanie vhodných laboľatórnych metód a vSeobecných laboľatóľnych
postupov v rámci všetkých činností súvisiacich s diagnostik ou nákaz zvierat.
|o9tupy laboratórnych metód sú podľobne popísané a vykonávajú sa podľa interných
dokumentov Laboľatóľne metodiky YU ZY.
Virologické metódy ASF sa vo VÚ ZY vykonávajú v súlade s interným dokumentom D-
LMM-ASF-3 Detekcia ASFV metódou ľeal-time PCR a serologicĹé metódy ASF sa
vykonávajú s súlade s inteľným dokumentom D-LMM-ASF-4 oJtekcia pľotiíátok pľoti
víľusu ASF nepľiamou imunoperoxidázovou technikou.

Zásoby ZY reagencií a spotrebného materiálu na všetky laboratóľne metódy pre
zabezpečenie štandardnej kapacity sa udľžiavajú tak, aby bolo možné vykonať vždy do
1 000 laboratórnych vyšetrení

Kapacita laboľatóľnej diagnostiky NRL ASF je uvedená v nasledujúcej tabul'ke:

ASFV

Ochoľenie

IPMA
PCR

Test

500

štandardná
kapacital tvŽdeŤl

Detekcia víľusu

I 000

maximálna
italwždeŕ|

800

štandaľdná
kapacita/tvŽdeň

Detekcia ľotilátok

1000

maximálna
kapacita/Wždeŕl

a
Laboľatóma diagnostika je vo YU ZY vykonávaná v súlade s interným dokumentom D-LS-PPL-I Pohotovostný plán laboratória _ NRL ASF.

SEKCIA 10 NUDZovÁ vĺrcINÁCIA
očkovanie pľoti AMo je zakázané.

V prípade potvrdenia podozľenia, vedúci NRL ASF ihneď informuje riaditeľa vÍJ Zv,ktorý informuje hlavného veterinárneho lekiáľa SR. Následne zodpovódný pracovník NRLASF zasiela výsledok vyšetľenia faxom alebo e-mailom na Švps ŠR a pľistušnú RVPS.
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SEKCIA 11 TRENINGOVE PROGRAMY

Školenie pľacovníkov

Pre veterináľnych lekárov, technických asistentov a administratívny pomocný peľsonál vo
veterináľnej službe je zavedený jednotný program školení pre tlmenie a eradikáciu choľôb,
vrátane afľického moru ošípaných.

Školenie pre skupinu odboľníkov a pľe kľúčových členov národného centľa pre tlmenie
choľôb je v rámci pľogľamu kurzov o nákazlivých choľobách v celom Spoločenstve azahÍňa
patogenézu, klinickú a laboratórnu diagnostiku, epidemiológiu, sledovanie a surveillance,
všeobecné a špeciĺrcké kontľolné opatrenia, pouŽívanie pľediktívnych údajov a postupy
v infikovaných chovoch.

Tľéningové cvičenia pre ostatných zamestnancov oľganizuje skupina odborníkov za pomoci
zamestnancov na všetkých úrovniach. Tľéningový progľam zahÍŕra'.

- diagnózu afrického moľu ošípaných;

- postupy v podozrivých a známych infikovaných chovoch;

- epizotologické šetľenie;

- postupy v ochľannom pásme a pásme dohľadu;

- sledovanie a suľveillance;

- postupy v národnom centre pľe tlmenie chorôb;

- postupy v miestnom centľe pľe tlmenie chorôb;

- ochĺana zvierat (welfaľe) v čase usmrcovania a v chovoch s reštrikčnými
opatreniami;

- uchovávanie zÍznamov na všetkých stupňoch;

- komunikácia ahlásenie v rámci organizačnej štruktúľy

- úlohy/povinnosti centier pre tlmenie chorôb a skupiny odborníkov;

- účinný rozhodovací pľoces;

- hlásenie (notifikácia) a postupy publicity.

Uľadné školenia sa uskutočňujú pravidelne za účelom podpoľovania infoľmovanosti
a spôsobilosti a s cieľom zabezpeóiť, aby boli poskytnuté novým pracovníkom na začiatku
ich pľacovného zaradenia teoretické a pľaktické vedomosti o afľickom more ošípaných.

okrem takýchto pľavidelne sa uskutočňovaných úľadných školení, zktorých niektoľé sú
simulačnými cvičeniami, pohotovostné cvičenia v reálnom čase, ktoľé simulujú, pokiaľ
možno čo najľealistickejšie postupy tlmenia choľôb, sa uskutočňujú v dvojľočných
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intervaloch. Intenzívne aexÍenzívne systémy pľodukcie ošípaných achovy so zmiešanými
dľuhmi zvierat sú zahľnuté v týchto cvičeniach. Zariadeniu 

'ú 
k dispozícii nä:

- podporu opeľatívneho ľiadeniavohnisku;

- poskytovanie rýchleho sledovania kontaktných chovov arizikových stád;

- simulovanie rozširovania ochorenia medzi chovmi;

- poľovnávanie následkov rôznych kontrolných stľatégií;

- riešenie pľoblémov, ktoľé sa pravdepodobne vyskytnú v reálnych situáciách

Laboratóľny personál sa zúčastní na simulačných cvičeniach ale okľem toho bude mať
špeciálne školenie o laboratóľnych diagnostických technikách.

Efektívnosť kaŽdého pohotovostného cvičenia v reálnom časeje vyhodnotená, pľipľavenáje
spľáva a skúsenosť sa využiva na zdokonalenie plánovania následných treningovyóh
podujatí.

SEKCIA 12
O AMO

PUBLICITA A INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Ciel'om publicity a infoľmačných kampaní je zabezpečiť rozsiahlu infoľmovanost' o africkom
moľe ošípaných, o klinických pľíznakoch, aby osoby, ktoľí sú v pravidelnom kontakte
s ošípanými a diviakmi, okamžite hlásili podozľenie na AMo. Informovanosť je zabezpečená
odbomými článkami v časopisoch, otganizáciou pľednášok' kuľzov, pglrro.ou médií,
zverejnením inťoľmácii na webovej stránke Štatnej veteľináľnej a potľavinovej správy:
www.svps.sk ' Infoľmácia o ptíznakoch ochorenia, aktuálnanákazoiásituácia u diviačej zverije pravidelne zveľejňovaná tiež na webovej stľánke Slovenskej poľovníckej kämoľy
www.polovnickakomoľa. sk.
Státna veterináľna 

^ 

a_potľavinová spľáva Slovenskej republiky vydáva v závislosti od
nákazovej situácie informatívne materiály, prípadne ietáky o AMCĺ, ktoľé sú uľčené pľe
chovateľov ošípaných.
Regionálne veterinárne a potravinové spĺávy udržiavají kontakt s chovateľmi a pľavidelne
ich infoľmujú o a|tuálnej nákazovej situácii AMo v Slovenskej republike, v členských
štátoch Euľópskej Únie a v tretích kľajinách.
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Pľílohy

1.
)
aJ.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Náľodné centrum pľe tlmenie choľôb zvierat
Mapa ukazujúca izemle, ktoľé pokľývajú miestne centrá pre tlmenie choľôb.
Zoznam formuláľov a hlásení používaných miestnymi centľami pľe tlmenie
chorôb.
Skupiny odborníkov pre AMo.
Veteľináľni lekáľi školení pre prípad výskytu AMo (alebo so skúsenosťami
s AMO).
opeľačný manuál pre AMo.
Miestne centrá pre tlmenie chorôb.
Vybavenie miestnych centieľ pľe tlmenie chorôb.
Zoznam náľodných organizácii, ktoré musia byt' kontaktované v pľípade
vypuknutia choľoby

Pľíloha č.ĺ..

Slovenská republika

Náľodné centrum pľe tlmenie choľôb zĺ,ierat - AMo

Štátna veteľinárna a potľavinová spľáva Slovenskej ľepubliky
Botanická 17
84312 Bľatislava

Funkciu vedúceho Národného centra pľe tlmenie choľôb nĺierat plní vedúci odboľu
zdľavia a ochrany zvierat Švľs sn

MVDr. Martin CHUDÝ
tel.:021602 57 230,0905 589 169
fax 021602 57 247
E-mail : maľtin.chudy@svps.sk

t3



Pľĺloha č.2.

Slovenská republika

Mapa ukazujúca uzemie, ktoľé pokľývajú miestne centľá pre tlmenie chorôb

I
)

3
4
5
6

Bratislava
Senec

Dunajská Stľeda
Galanta
Trnava
Senica

Komárno
Nové Zámky
Levice
Nitľa
Topol'čany
Sal'a

Tľenčín
Púchov
Pľievidza

žiaĺ nad Hronom
Zvolen
Vel'ký Kľtíš
Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystrica

Maľtin
Liptovský Mikuláš
Zilina
čadca
Dolný Kubĺn

l3
t4
15
l6

Nové Mesto nad Váhom 28
29
30
3t
32

33
34
35
36
37
38
39
40

Rožňava
Spišská Nová Ves
Košice - mesto
Košice - okolie
Tľebišov

Michalovce
Poprad
Stará Ľubovňa
Prešov
Vranov nad Topl'ou
Baľdejov
Svidnĺk
Humenné

7
I
9
10
tl
l2

t7
l8
l9
20
2l
1a

23
24
25
26
1n

.22

21 .

'29
36r
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Pľíloha č.3.

Slovenská republika

Zoznam formulárov a hlásení používaných miestnymi centľami pre tlmenie nákaz.

Názov foľmulára
Hlásenie o podozrení z AMo
Enizootolosické šetľenie oľi oodozľení z AMo
Veterináme opatrenia pri podozrení z AMo
Správa o v'ŕskvte afľického moru ošípaných
Denné hlásenie o epizootologickei situácii pri rnýskyte AMo
Veteľináľne opatľenia pľi potvrdení AMo(v ohnisku, v ochrannom pásme, v pásme
dohl'adu, pre kontaktné chow)
Súpis chovatel'ov a počty zvietat vyšetrených (ochranne vakcinovaných) na AMo
(v ohnisku. v ochľannom pásme. v pásme dohľadu)
Epizootologické šetľenie pri potvľdení AMo (v ohnisku, v kontaktných chovoch)
Ziadanka na veterináľne laboratóľne vyšetrenie nákazv chovoch ošípaných
(internet/intľanet ŠVPS sR)
http://www.svssr.slďdokumenty/zakladne info/l 0 LD 07-0 l .pdf
Spľáva o zániku ohniska AMo
Zrušenie veteľináľnych opatľení
Uradný záznam o vykonaní predbežného čistenia a dezinfekcie
Uľadný záznam o vykonaní záveľečného čistenia a dezinfekcie
Uradný záznam o usmŕení zvieratv ohnisku
Uľadný záznam z kontroly
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Pľíloha č.4.
Slovenská republika
Skupiny odboľníkov pre AMo

1. Skupina odboľníkov

vedúci skupiny - MVDr. Rudolf JANTO, ŠVPS SR Bľatislava,
tel. : 0481415 41 27,0905 593 657
fax:0481412 56 501
E-mail : rudolf'fu4lq@5vpgók

člen - Doc. MVDľ. Peteľ Lazar PhD. Univerzitaveterináľneho lekárstva v Košicich
tel: 0915 984 569
E-mail : peter.lazar @uvlf. sk

člen _ PaedDr. Imľich Šuba PhD., Slovenská poľovnícka komora Bľatislava
tel; 021 57203312, 0903 434 523
E-mail : spk@polovnictvo.sk

člen _ Ing' Milan Chlpoš, Ministeľstvo pôdohospodárstva arczvojavidieka SR
tel.: 021 59266524, 0905 3 13546
E-mail : milan.chlpos@land.gov.sk

Zástupca Náľodného refeľenčného laboratória vo Zvolene

2. Skupina odboľníkov

vedúci skupiny - MVDľ. Rudolf Smľiga, RVPS Rimavská Sobota
tel.:0471381 11 39, 0918779 092
fax : 0471562 74 39
E-mail : riaditel.rs@svps.sk

člen _ MVDr. oskaľ Slivka, RVPS Komáľno,
tel.: 035177 31 235 - 236,0905 413 189
fax : 0351773 12 34
E-mail : zdľaviezvieľat.KN@svps. sk

člen _ Ing. Maľtina Hustinová Slovenská poľovnícka komoľa Bľatislava
tel.: 021 57203323, 0910 7 07 082
E-mail : priroda@polovnictvo. sk

člen _ Ing. Jozef Bučko PhD. Náľodné lesnícke centľum Zvolen
tel.: 0455202367,0908 215 995
E-mail : bucko@nlcsk.org

Zástupca Náľodného referenčného laboľatória vo Zvolene
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Pľíloha č.5.

Slovenská ľepublika

Zamestnanci školení pľe prípad výskytu AMo.

íi) Počet zamestnancov- ktorí môžu bvt'oovolaní v oríoade vÝskvtu AMo v SR

Všetkých cca 980 Zamestnancov je školených v istých aspektoch kontroly AMo a v pľípade
najhoršieho scenára môžu bý' povolaní. Avšak v praxi okolo 600 úradných veterinaľnych
lekárov môže byť povolaných kedykoľvek a naviac okolo 50 veteľináľnych technikov na
pomoc miestnym centrám pre tlmenie nákaz. Zoznam týchto veterináľnych lekárov
a technikov je uvedený v ľegionálnych pohotovostných plánoch a uchováva sa v národnom
centľe. V tomto zoznameje uvedené:

o Meno alokalizácia členov peľsonálu
o Kvalifikácia, napľíklad veterinámy lekár
o Praktické skúsenosti skupiny 1 ( špecifikovanie ochoľenia)
. Vykonané školenie

Všetci zamestnanci' ktoľí nie sú pod pľiamou kontľolou hlavného veteľináľneho lekáľa majú
stálu dohodu medzi hlavným veteľináľnym lekáľom azamestnávatel'mi o okamžitom
uvoľnení takýchto zamestnancov.

(ii) Počet zamestnancov školených na kontľolu AMo

Všetci úradní veteľinárni lekáľi sú školení. Novopľijatí zamestnanci ako súčasť nástupnej
praxe' pravidelných školení oľganizovaných Inštitútom pre vzdelávanie veterináľnych
lekárov, prípadne školení organizovaných v ľámci I. postgľaduálneho školenia sú oboznámení
s opatľeniami vykonávanými pri výskyte AMo a epizootológiou tohto ochorenia.

(iii) Počet zamestnancov schoonÝch oouŽívať niektorÝ ziazvkov členskÝch štátov EU
v prípade vÝsk}'tu afľického moľu ošípaných

o Zoznam veteľináľnych lekáľov a technikov schopných plynule použivať niektory
z jazykov členských štátov EU je uvedený v ľámci ľegionálnych pohotovostných
plánov aje uchovávaný v náľodnom centre.

okľem nich sú to ďalší veterináľnu lekári, ktorých jazykove schopnosti sú slabšie, avšak
môžu byť využité. Jazyky sú nasledujúce:
Angličtina
Francúzština
Taliančina
Nemčina
Španielčina.

Slovenská ľepublika informuje kaŽdoľočne Komisiu o:
o Počte veteľinárnych lekáľov, ktorí sú k dispozícii pri plnení povinností v súvislosti

s AMO
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Počte veteľináľnych lekáľov s pľaktickými skúsenosťami o chorobách, ktoré sú
uvedené v Pľílohe č.l zákonač:.3912007 Z. z..
Spôsobilosti pracovníkov oľgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti pracovat'
s viac ako jedným jazykom Spoločenstva

Zamestnanci v miestnom centre
o Vedúci miestneho centľa
o Veterinárni lekáľi školení v

- diagnóze uvedených chorôb
- usmrcovaní, čistení a dezinfekcii v infikovaných priestoroch
- kontľolách premiestňovania

o Podpoľný peľsonál školený
- v postupoch v infikovaných pľiestoroch
- kontrolách pľemiestňovania

o Zamestnanci úľadu školení v uchovávaní záznamov,požadovaných na diagnózuAMo

Zamestnanci sa zúčastňujú kuľzov za účelom získania schopnosti okamŽite konať v pľípade
výskytu ohniska AMo.

Skupiny odboľníkov
o vedúci skupiny odbomíkov - veteľinárny lekáľ, skúsený alebo školený v epizoócii

a klinickej diagnóze
o veterináľny lekáľ so skúsenosťami alebo školený v usmrcovaní, odstľaňovaní

kadáveľov a čistení a dezinfekcii
o odboľník diagnostického laboľatória' skúsený vo vykonávaní laboľatóľneho testu.

Skupina odborníkov má prístup k meteorologickým posudkom a pľedpovediam. Skupina je
pravidelne školená v epizootologických, diagnostických a kontrolných postupoch 1Časi' t t;-

a
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Príloha č.6.

Slovenská ľepublika

operačný manuál pre AMo

Pľávny základpre

- hlásenie podozrenia znákazy $ 3 naľiadenia vlády 27712003 Z. z.
- zabijanie zvierat, $ 8' $ 14 Zákona39l2007 Z. z.
- oceňovanie a vyplácanie kompenzácii $12' $ 45 Zákona3912007 Z. z.
- zničenie tiel a pľístup na miesta, ktoré sa budú používať na tento účel ($ 5

nariadenia vlády 21712003 Z. z.
- sanitáľne a iné postupy v inťrkovaných priestoľoch ($ 5 naľiadenia vlády

27712003 2.2.1

- kontľola premiestňovania ($ 10 a l1 Naľiadenia vlády 27712003 z' z.)

oľganizačná schéma v prípade výskytu ohniska

- národné centrum pre tlmenie choľôb
- miestne centrum pre tlmenie chorôb
- skupiny odborníkov

Minister pôdohospodárstva

hlavný veteri lekáľ

N centrum pre Veteľinárny ústav
Zvolentlmenie chorôb x

Miestne centrápľe tlmeniea --------|
choľôb

Regionálne stredisko

Zodpovednosť za kontľolu afľického moru ošípaných na t;zemí Slovenskej ľepubliky má
minister pôdohospodárstva Slovenskej ľepubliky. Výkonom kontroly je poverený hlavný
veterinárny lekár.

Hlavný veterináľny lekar splnomocňuje pracovníka národného centra pre tlmenie choľôb, aby
vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plán pre pľípad podozrenia a výskytu afrického moru
ošípaných.
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V prípade výskytu choroby ľiadi náľodné centrum všetky činnosti v súlade s pokynmi
hlavného veterinárneho lekáľa.

Miestne centľá sú zodpovedĺé za kontrolu AMo (ohniská a obmedzenia) v ľámci svojho
regiónu.

1. Pľedbežné opatľenia

1.1 Ohlásenie choľoby

Výský AMo alebo podozľenie z výskytu AMo musí bý'ohlásené bez akéhokoľvek
zdržaniaŠvps sn.

1,.2 Postup šetľenia

Po pľijatí hlásenia výskytu alebo podozrenia z výskytu afrického moľu ošípaných (AMo)
v chove so Živým materiálom alebo na iných miestach, regionálna veteľinárnä a potľavinová
správa musí okamžite zabezpečiť začatie šetľenia, aby sa dokáza| alebo vylučil výskyt
ochoľenia, a aby sa podozľivý chov dostal pod stálu úradnú kontľolu.
V čase, keď sa šetrenie začne, musí bý' okamŽite informované národné centrum pľe tlmenie
choľôb, aby sa mohli uľobiť pľípľavy pre zvládnutie epizoócie, ak bude potvrdený výskyt
ochorenia, vrátane aktivácie miestneho centra pre tlmenie chorôb a skupiny ódboľníkov.
Poveľený úradný veteľinárny lekáľ, vykonávajúci šetľenie v chové, musí mať so sebou
vybavenie podľa prílohy č. 2 tejto príľučky.
V pľípade chovu s veľkým množstvom zvierat môže byt' pľe potľeby šetľenia nutné nasadiť
viac než jedného povereného veteľinárneho lekára imôže bŕ vyžiadaná asistencia
technického peľsonálu.

2. Epizootologické šetľenie

Naľiadenie opatľení na pľemiestňovanie zv ierat2.1

okamžite po príchode do podozriveho chovu musí poveľený uradný veterináľny lekár
majiteľovi ošípaných alebo dľŽiteľovi zvieratuložiť nasle^dujúce ópatľenia:o všetkY ošípané v chove, musia byt'v uzatvorených priestoroch, prípadne pľeložené

na iné miesto, kde môžu bý'izolované,
o žiadne ošípané nesmú byt'pľisunuté do chovu alebo opustit'chovo žiadne bravčové mäso nesmie byt' vyvezené z chovu bez písomného súhlasu orgánu

veteľinámej správy
o žiadne kadávery ošípaných nesmú opustiť chov bez písomného súhlasu oľgánu

veteľinárnej správy
o žiadne kľmivo pre zvieratá, vybavenie' predmety, materiály alebo odpadky, schopné

pľenášat'víľus AMo nesmú opustit'chov bez písomného .úhlu'u o.gä.ru
veterinárnej správy

' osoby smú vstúpiť alebo opustit'chov iba za podmienok stanovených orgánom
veterináľnej správy

o vozidlá smú vstúpiť alebo opustiť chov iba za podmienok stanovených oľgánom
veterinárnej správy

o pľi vchodoch a východoch z budov, v ktoľých sú umiestnené ošípané a v samotnomchove musia byt' zabezpečene vhodné spôsoby dezinfekcie za použitia
dezinfekčného pľostľiedku úľadne schváleného proti víiusu AMo.
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Yýrazne oznámenie o podozľení na AMo azákaze vstupu bude umiestnené na každom
vstupe do chovu. Ak je to považované za potľebné pre zamedzenie ďalšieho ľozšiľovania
ochorenia, zákaz opúšťania chovu môže byť ľozšíľený aj na ostatné druhy zvierat.
Majitel'(dľžiteľ) musí byť inštruovaný, že aj keď úľadný veteľinár spľaví oficiálny súpis
ošípaných v chove, z epizootologických dôvodov (čast' 2,4 ), je povinný uchovávať zánnarrry
o všetkých ošípaných v chove podľa kategóľií a doplniť zoznam počtom zvierat, ktoré
uhynuli. Tento zoznam musí bý pľavidelne aktualizovaný údajmi o narodení alebo uhynutí
zvierat počas doby podozrenia.Informácie na Zozname musia byť na požiadanie predloŽené
a pri každej kontrole dozomých oľgánov môžu byť skontľolované.
Urgentné kontľoly sa týkajú iba chovov, v ktorých je podozľenie z výskytu AMo alebo, ak
to náľodné centľum pľe tlmenie chorôb považuje za potrebné, môŽu sa ľozšíriť aj na iné
chovy, ktoré sú v kontakte s chovom, a ktoľé by mohli byť ohľozené v pľípade potvľdenia
ochoľenia.
obmedzenia uvedené vyššie zostanú v platnosti, kým sa úľadne nevylúči AMo.

V pľípade potľeby bude policajný zbor požiadaný o pomoc pľi uplatňovaní obmedzení.

2.2 Pľvotnéepizootologickéšetrenie

Epizootologické šetľenie by malo byť vykonané za účelom zistenia:

. dlžky trvania AMo v chove pľed nahlásením podozrenia;
o možĺý pôvod choľoby v chove a identifikácia iných chovov, kde sa môŽu nachádzať

ošípané, ktoľé sa mohli infikovať z toho istého zdroja;
o pohybu ošípaných, kadáverov, mäsa, dopľavných prostriedkov, materiálov alebo ľudí

prenášajúcich vírus do alebo ziných chovov s ošípanými.
o moŽnosti, či šíľenie choroby spôsobujú vektoľy alebo diviaky.
o hlavný veterinámy lekár na základe výsledkov epizootologického šetrenia bezodkladne

informuje komisiu a dotknuté členské štáty o možnom rozšíľení afľického moľu ošípaných
z chovu alebo do chovov umiestnených v členských štátoch.

2.3 Rozšíľenie obmedzení na pohyb nierat

Ak má RVPS dôkaz o tom, že sa AMo mohol preniesť ziných chovov do podozľivého
chovu, alebo Že choroba mohla byť nejakými pľostriedkami prenesená zpodoztivého chovu
na iné chovy, aj tieto ďalšie chovy musia byť zaradené do úradného programu obmedzení
a pozoľovania podl'a časti2.l, kým sa prítomnosť AMo v podozrivom chove úradne nevylúči

2.4 Klinické vyšetľenie

Pľed klinickým vyšetľením chovu si úľadný veterinár oblečie ochľanný odev a zabezpečí
osobnú dezinfekciu.

Uradný veterinárny lekár pľed vyšetľením musí spľacovať súpis vekových kategóľií ošípaných
v chove _ kance' pľasnice, chovný mateľiál, výkrmové ošípané, odstavčatá a ciciaky.

Načľtnutý plán chovu by mal za}ŕňď budovy v chove s označením počtov ošípaných v každej
kategóľii a v kaŽdom objekte'
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Je potľebné uľobiť podrobné vyšetľenie všetkých ošípaných v chove ako aj záznam
o všetkých príznakoch choľoby, ako aj o ich identifikácii a mieste pobytu ošípaných v chove,
vykazujúcich takéto abnormality.
Upľednostňuje sa začat'kontrolu stáda vmieste chovu, kde sú podľa vyhlásenia majiteľa
alebo jeho zástupcu ošípané zdravé, ponechajúc podozrivé zvieratá na koniec. Ak to nie je
možĺé, hlavne v prípade veľkých chovov s obmedzeným počtom pomocníkov, môžu sa
vyšetľiť najpľv podozľivé zvierutá. Klinické vyšetrenie ošípaných sa vykoná podľa
diagnostického manuálu pľe AMo (Časť IV odsek 2-6).

Klinické príznaky AMo, ktoré sa môŽu vyskytnúť, sú :
o horučka, depresia
o gastrointestinálnysyndľóm
. respiľačný syndróm
o chúlenie sa ošípaných
. zmena farby a kľvácaniny na koŽi
o diskooľdinácia, apatia,letargia a nechutenstvo.

2.5 Post_moľtem vyšetľenie

Po skončení vyšetrovania všetkých živých ošípaných by mal úľadný veterinárny lekáľ
vykonať podľobné vyšetľenie uhynutých zvieratv chove azaznamenať pľípadné chorobné
zmeny.

Medzi patologické zmeny, ktoré sa môžu vyskytnút'patľia.
- krvácaniny na mezenteriálnych lymfatických uzlinách, na močovom mechúľi, epiglotis

a obličkách
- zväčšenie a silné prekĺvenie sleziny
- sliznica žaludkav oblasti fundu s petéchiami a vredmi pokľytými nekrotickými zmenami- najvýznamnejšie zmeny sú na lymfatických uzlinách
- kongescia a edém pľúc

2.6 Diagnostické usmrtenie

A]< n]e sú k dispozícii uhynuté ošípané na post-moľtem vyšetľenie, alebo ak vzorky odobľaté
z kadáveľov v chove nemajú vhodnú kvalitu pre diagnostické laboľatóľium' poveľený úradný
veteľináľ môŽe vybrat'vhodnú ošípanú alebo óšípané, ktoré budú usmrtené.
Za ošípane povinne usmľtené na diagnostické ú8ely môže byt'poskytnutá podpoľa na úhradu
nákladov a stľát spôsobených naľiadenými opatreniami. Ak sa má usmľtit'' jeäna ošípaná na
diagnostické účely, upľednostňuje sa smrtiaca injekcia do v. jugularis

2.7 odbeľ vzoľiek

Pľvotný odbeľ biologického mateľiálu pľi podozľení na vypuknutie nákazy
Prvotný odbeľ vzoľiek pri podozrení na vypuk 

'utie 
nákazy.ozu zabezpečiť pracovníci VUZY v spolupráci s miestnym centľom pre tlmenie nákaz. Pracovníci, ktoiÍ zabôzpečujú odbeľ

vzoľiek sú vybavení odbeľovou súpľavou určenou na odber vzoľieĹ, pľenosným chladiacimboxom s chladiacimi vložkami, osobnými ochĺannými pomôckami a ŕomunikačným
7a!1!e1im. Pľvotný odbeľ vzoľiek vU Zv vykonávaná v súláde s inteľným dokumentom D-LS_PPL-l Pohotovostný plán laboľatóľia _ NRL ASF.
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Všetky odobľaté vzorky určené na laboľatórne vyšetrenia sú odobľaté pomocou odbeľovej
súpľavy. Na odstľánenie kontaminácie patogénov z vonkajších povľchov sa použiva
dezinfekčný roztok nwpr. 0,2Yo ľoztok kyseliny citľónovej, 70oÁ etanol alebo roztok Incidin
sprej. odbeľová nádoba sa označi druhom mateľiálu, dátumom amiestom odbeľu, druhom
a identifikáciou zvieraťa, ktorému bol mateľiál odobľatý' umiestnená je do priesvitného
plastového obalu a u|ožená do chladiaceho boxu, ktorý je tiež zvonkajšieho povľchu
dezinťrkovaný. Sprievodným dokladom vzoľiek je vyplnená Žiadanka na laboľatóľne
vyšetrenie, ktoľá je zabalená v priesvitnom plastovom obale.

Vzorky, ktoré sa odbeľajú od podozrivých zvierat na viľologickú diagnostiku ASF sú:
- kľv s EDTA
- orgány' tkanivá (slezina, mandle, lymfatické uzliny)
- ľúľovitá kosť
- celková kľv pľípadne kľvné sérum.

Vzorky, ktoré sa odberajú na serologickú diagnostiku ASF sú:
- celková kľv bez antikoagulans.

Vzorky kĺvi na detekciu víľusu by mali byť odobľaté zvieraťu s klinickými príznakmi. Ak je
zviera bez klinických pľíznakov mala by sa kĺv odoberať ošípaným s teplotou od 40,5oC
vyššie. Vzorky kľvi by sa mali odobľať aj od ošípaných, ktoré sú povinne zabite pre
diagnostické účely (viď časť 3.5 _ odbeľ vzoriek kľvi).

od kaŽdej ošípanej by sa mala odobľať jedna vzoľka kľvi, ktorá môže bý' aj bez
antikoagulačnej pľísady. Zpodozrivého chovu by sa malo odobrať až do 10 vzoľiek. odber
vzoľiek sa musí uskutočniť v súlade s diagnostickou pľíľučkou - Diagnostická príľučka
ustanovujúca diagnostické postupy, metódy odberu vzoľiek a kĺitéria na vyhodnocovanie
laboratóľnych testov na potvrdenie afľického moru ošípaných ll2004l277 (vestník MP SR
č.2612004).

Vzorky krvi by sa mali podľa potľeby držať pri teplote 4oC až do ich odoslania naĺodnému
ľefeľenčnému laboľatóriu.

Vzorky tkaniva by sa mali odobľať ošípaným' ktoľé uhynuli v pľedchádzajúcich24hoďinách,
a u ktoľých ešte nedošlo k autolýze, pľípadne od ošípaných' ktoľé boli zabité z diagnostických
dôvodov. Vzorky tkaniva by sa mali odobrať najmenej od dvoch - tľoch ošípaných.

Vzoľky tkaniva sa musia odobeľať individuálne od každej ošípanej aseptickým spôsobom, bez
kontaktu s dezinfekčným pľostriedkom a mali by sa ukladať do osobitných čistých nádob
označených číslom chovu, objektom pôvodu ošípanej druhom tkaniva, menom úľadného
veterinárneho lekára a dátumom odberu.
Podľobnosti o odbere vzoľiek sú uvedené v Diagnostickej pľíručke ustanovujúcej diagnostické
postupy, metódy odberu vzoriek pľi AMo.

Žiadanka,ktorá spľeváďzavzorky, by mala uvádzať podrobnosti o ošípaných, ktoľým boli
vzorky odobľaté, vrátane údajov o klinickom a post-mortem vyšetrení a údajov o ostatných
druhoch zvierat pľítomných v chove. Na žiadanke musí byt jasne vyznačené, že sa jedná
o vzoľky z podozrivých ošípaných na AMo. Jedna kópia spľievodnej žiadanky zostane
úľadnému veteľinárovi, ktorý ju zaloŽi do dokumentácie a ďalšia kópia bude odoslaná faxom
do národného centra pľe tlmenie nákaz.
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Nebude sapoužívať nijaká konzervačnálátka, avšak vzorky by sa mali udľŽiavať pri teplote
4"C až do ich odoslania do národného refeľenčného laboratoia.

Tkanivá poŽadované pľe laboratórne vyšetľenie zahŕňaju:
- tonzily, obličky a slezinu, lymfatické uzliny.

2.8 Odobeľanie vzoľiek sleziny

Pre odber vzorky zo s|eziĺy sa kadáver ošípanej uloŽí na pľavy bok. KoŽa pokľývajúca ľavé
rebľá abľucho sa odtiahne od chrbtice. Potom sa pouŽije čistý nôž na tez medzi tľetím
a štvrtým ľebľom od konca, umožniac tak odsunúť tľi posledné rebľá k chľbtici - peľitoneum
zostane nedotknuté a pod ním sa črtá slezina. Peritoneum sa nadvihne pomocou anatomických
klieští a nad slezinou sa nareže. Vol'ný koniec sleziny sa pľidrží obyčajnými kliešt'ami a do
čistej nádoby sa odoberie 3 cm vzoľka.

2.9 odbeľ mateľiálu ztonzil

Vyšetľovaný kadáveľ ošípanej sa uloŽí na chľbát s natiahnutým krkom.
Koža a podkožné tkanivo sa odstráni spomedzi čel'ustí až po hrtan'
od brady sa urobí obojstranne vertikálny rezpozdižvnútornej hĺany čel'uste a odhalí sa jazyk,
rez sa ľobí čo najbližšie k čeľusti.
Iazyk sa uchopí zahrot, odtiahne dozadu a odhalia sa tonziláľne kĺypty narozllraní konca
tvrdého podnebia a doľzŕĺlnej stľane hltanu.
Tonzilárne kľypty sa potom môŽu vybľat' spolu s podkladovým tkanivom _ uložiasa do čistej
nádoby'

2.10 Odosielaniemateriálu

Kľvné a tkanivové vzorky by sa mali pľepľavovat' najlepšie poslom, v každom prípade však
čo najrýchlejšie do národného ľefeľenčného laboľatória. Laboratórium by malo byt'
oboznámené s odoslaním diagnostických vzoriek a malo by byt' infoľmované o očakávanoln
čase, kedy by mali doručiť, aby sa mohli pľipravit' na ich pľíjem a vyšetrovanie. Počas
prevozu by sa mali chladiť, nie však mraziť. V laboľatóľiu sa vzoľky môžu uskladňovať
pľi teplote 4"C, ale čo najskôľ by mali bý'vyšetľené na AMo a hlavne v prvej fáze epizoócie
aj na klasický mor ošípaných. Je dôležité aby sprievo dná žiadanka k vzorkám do laboratória
obsahovala aj anamnestické údaje o chove a prípadne epizootologické údaje, ktoľé sú
k dispozícii,vrátane, ak je to možné aj pravdepodobného zdrojainfekcŕ a dátumu zavlečenia.

2.11 Hlásenie ľiadiacemu centľu

Po ukončení predbežného šetľenia, odobľatí potrebných vzoľiek kľvi a tkaniva a zabezpeč,ení
odoslania vzoriek do národného refeľenčného laboľatória, úľadný veterináľ, pľedtým než
opustí podozrivý chov by mal vyplniť predbeŽné hláseni e a zaslať ho buď faxom alebo
nahlásit' telefonicky náľodnému centľu pre tlmenie chorôb. V každom prípade by sa mal
poverený íradný veterinár spojiť s centrom, aby mohol dostať inštrukcie, týt<á;ĺce sa ďalšieho
postupu pľed opustením chovu.

2.12 Činnost'v období do obdľžania laboratórnych výsledkov

Naĺiadené opatľenia uloŽené podľa odseku 2.I zostanú v platnosti až kým nebude úradne
vylúčené podozľenie na AMo.
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Majiteľ' alebo držiteľ, by mal bý infoľmovaný' že môŽe trvať až tri dni, neŽ sa doručia
výsledky vyšetrení, ale že zaten čas môže súkomný veteľinár navštíviť chov a ošetriť choré
zvleratá za pľedpokladu dodrŽania pľísnych dezinfekčných opatrení pľi vstupe a odchode
z chovu.

Uradný veteľinámy lekár by mal pred opustením chovu skontľolovať, či majiteľ, alebo;
držiteľ, poľozumeli opatľeniam, ktoľé boli naľiadené naptevádzku jeho chovu
a dezinfekčným opatľeniam, ktoľé sú potľebné pľe vstup a výstup opľávnených osôb z a do
chovu.

Musia by' uľobené opatrenia na bezpečnú likvidáciu kadáverov ošípaných, ktoré uhynuli
alebo boli usmľtené pre diagnostické účely. Toto musí pľebehnúť pod úradným dozoľom
a spôsobom, ktoľý zamedzí ľiziku ľozšírenia víľusu AMo.

Ďalšie návštevy podozrivého chovu v ľámci dozoru by mali byť zabezpečené po konzultácii
s naľodným centrom pľe tlmenie choľôb.

2.13 Negatívnevýsledky

Ak sú výsledky testov negatívne, uložené obmedzenia môžu bý okamžite zrušené na prikaz
náľodného centra pľe tlmenie chorôb. Je však moŽné, Že zostane podozľenie na výský AMo
ana základe toho bude prijaté rozhodnutie po konzultácii s úľadným veteľináľom
zodpovedným za vyšetľovanie v chove anáľodným centrom pre tlmenie choľôb, ponechať
dozoľ nad chovom aodobľať ďalšie vzorky tkanív akľvi na testovanie vnaĺodnom
ľeferenčnom laboratóriu.

3 Potvľdenie prítomnosti AMo
(i) Po úľadnom potvľdení výskytu afľického moru ošípaných v chove ošípaných naľiadi
miestne centrum okrem opatľení nariadených podl'a $ 4 ods. 2 naľiadenia vlády Ó.27712003
Z. z. tieto ďalšie opatľenia:
a) usmrtiť bezodkladne ošípané v chove pod úradným dozoľom spôsobom, ktorý zabráni
ľiziku šíľenia víľusu afrického moru ošípaných počas prepravy alebo usmľtenia,
b) odobrať dostatočný počet vzoľiek v súlade s diagnostickou príručkou od usmrcovaných
ošípaných na zistenie spôsobu zavlečenia vírusu afrického moľu ošípaných do chovu a doby,
počas ktorej mohol bý pľítomný vírus v chove pľed ohlásením choroby,
c) spracovať telá uhynutých alebo usmľtených ošípaných pod úľadným dozorom,
d) vysledovať a spľacovať pod úľadným dozoľom mäso ošípaných pochádzajúcich z chovu a
zabitýchv období medzi pravdepodobným zavlečením choľoby do chovu azavedenim
úľadných opatrení,
e) vysledovať azniÓiť pod úľadným dozoľom Speľmu' vajíčka a embľyá ošípaných odobľaté z
chovu v období medzi pľavdepodobným zavlečením choroby do chovu azavedenímúľadných
opatrení spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šíľenia vírusu afrického moľu
ošípaných,
f) zlikvidovať všetok mateľiál, odpad a krmivo, ktoré je pravdepodobne kontaminované;
jednorazové mateľiály, ktoľé môŽu byť kontaminované, najmä mateľiály použité pri
usmrcovani, sa zničia tieto činnosti sa vykonajú podľa pokynov úradného veteľinárneho
lekáľa,
g) vyčistiť po odstľánení ošípaných budovy používané na ustajnenie ošípaných,vozidlá
používané na prepravu ošípaných alebo ich mrtvych tiel a vybavenie, podstielku' hnoj a
močovku, ktoré sú pravdepodobne kontaminované, a podľa potľeby vykonať dezinsekciu a
dezinfekciu
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h) podrobiť izolovaný víľus afľického moľu ošípaných laboratórnemu postupu ustanovenému
v diagnostickej pľíručke, ak ide o primáme ohnisko choroby, z dôvodu uľčenia genetického
tYPu'
i) vykonať epizootologické šetrenie

(2) Miestne centrum môŽe upustiť od nariadenia opatľení uvedených v odseku 1 písm. a) a e),
ak bolo ohnisko potvrdené v laboľatóľiu, zoologickej záhľade. safaľi parku alebo oplotenej
oblasti, kde sú ošípané držané na vedecké účely alebo na účely spojené s uchovaním dľuhu
alebo uchovaním zľiedkavého plemena. Hlavný veterinárny lekár o upustení od nariadenia
opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) , e) bezodkladne informuje komisiu a opatrenia zmení
alebo zruší v súlade s požiadavkami Euľópskych spoločenstiev.

3.1 Hlásenia
Do 24 hodín od úľadného potvrdenia prvého výskytu AMo Komisia EU a ostatné členské
štáty EU dostanú oficiálnJ hlásenie ovýskyte 

-chóľoby. 
V tejto faze bude využitý systém

ADNS EU (systém pľe hlásenie chorôĹ ivierat EU) a to v súlade so smeinicoí Rady
82l894lEHS a ľozhodnutím Komisie 2000/807/EHS .

Národné centrum pre tlmenie chorôb pripľaví podklady pľe hlásenie' ktoľé musia obsahovať
minimálne nasledovné podrobnosti :

- dátum vzniku podozrenia na AMo
- dátum potvrdenia výskytu AMo
- metódy použité pre potvrdenie choroby
- lokalizácia infikovaných chovov
- vzdialenosť od najbližších chovov s ošípanými
- počet ošípaných každej vekovej kategórie v danom chove
- počet ošípaných každej vekovej kategórie, u ktoľých bol potvľdený AMo- morbidita choľoby'

Do 24 hodín od prvého výskytu bude podané hlásenie oIE.

Pľíslušné náľodné a miestne poľnohospodárske a veterináľne orgány budú takisto okamžite
upovedomené o skutočnosti' že AMo bol úľadne potvrdený. póaru poffeby budú urobené
vyhlásenia pre média.

Budú vyvesené zreteľné oznamy' Že chov je infikovaný choľobou AMo. Infoľmačné tabule
budú aj pri vstupoch do všetkých obcí v ochľannom pásme a pásme dohľadu.

3.2 Ustanovenie miestneho centľa pre tlmenie choľôb

Akonáhle sa potvľdí výský AMo, založí sa miestne centrum pľe tlmenie nákaz a vybaví sa
všetkými potľebnými veterinarnymi' technickými a administratívnymi pracovníkmi a iným
mateľiálom a vybavením, potľebným pre zvládnutie a eradikáciu óho'oĹy čo najrýchlejíĺm
a naj účinnej ším spôsobom.
Pľíslušný orgán bezodkladne po úradnom potvrdení diagnó zy africkeho moru ošípaných
vymedzi okolo ohniska choroby ochľanné pásmo (polomeinajmenej 3km) ktoré ;e súčasi'ou
pásma dohľadu (najmenej 1Okm) avyd'áopatrenia v súlade s näľiadenĺ- uíĺdy č.277l20O3 Z.
2.,

V miestnom centre bude na zľeteľnom mieste vyvesená mapa izemia s vyznačením
umiestnenia všetkých chovov s oŠípanými v oóhľannom pásme aj v pásme dohľadu
s označením počtu ošípaných zkaždej vekovej kategórie. Ťato rnupu uuoe t<azaý deň
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aktualizovaná, aby sa dal sledovať postup tlmenia choľoby, pľípadne jej šírenie do iných
oblastí.

Vedúci miestneho centľa pľe tlmenie choľôb každý deň oboznámi zamestnancov centľa
s dosiahnutými výsledkami a s prípadnými pľoblémami, podobné hlásenie podá aj na národné
centľum pľe tlmenie choľôb.

3.3 lzolovanieinfikovanýchpľiestoľov

Priestory musia byt' izolovane, ažpokiaľ nebudú zrušené pľijaté opatľenia.
(1) Ak sa pľeukáže' Že v chove, v ktoľom bolpotvľdený afľický moľ ošípaných, sú prítomné
vektory alebo ak existuje takéto podozľenie, miestne centrum:

a) zabezpečí vykonanie kontroly, či v infikovanej budove a v jej okolí sú prítomné vektory, a
to formou fyzickej kontľoly a podľa potreby prostľedníctvom odchytu vektoľov do pascí v
súlade s prílohou č' 4 nariadenia vlády č.27712003 Z. z..

b) ak sa pľítomnosť vektoľov potvrdí, zabezpeói
- vykonanie vhodných laboľatórnych testov, ktorými sa potvľdí alebo vylúči pľítomnosť

víľusu afrického moru ošípaných u vektorov,
- vytvoľenie vhodných monitorovacích, kontľolných a dozoľných opatľení v chove a v oblasti

okolo neho,
c) vydá zákaz ďržania ošípaných najmenej šesť ľokov v chove a podľa potreby aj ostatných

domácich zvierat, ak sa potvrdí prítomnosť vektorov, pľičom ich kontľola sa nedá
vykonávať.

(2) Hlavný veteľináľny lekáĺ poskytne infoľmácie o opatľeniach podľa odseku 1 komisii a
členským štátom v ľámci Stáleho veterinárneho výboľu.

3.4. Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených chorobou.

Výpočet pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobou sa stanoví na základe trhovej
hodnoty zvierat, materiálu a cien bezpľostredne platných pľed vznikom nákazy. Úľadný
veterinárny lekár potvrdzuje východiskové údaje pľe výpočet pomoci, ako sú hlavne počty
a hmotnosť zabitých ošípaných, použitá metóda zabíjania, spôsob spracovania tiel, použité
dezinfekčné pľostriedky, spotľeba elektrickej eneľgie a vody' stľata pľíjmu v dôsledku
kaľanténnych ťažkostí ( $ 26 Nariadenia komisie (EU) č. 702l2OI4).

V každom prípade pľoces hodnotenia alebo pľoblémy spojené s hodnotením zvlerat nesmú
spôsobiť omeškanie usmľtenia všetkých ošípaných infikovaného chovu.

3.5. Usmľtenie ošípaných v infikovanom chove

Než sa usmrcovanie začne, úľadný veteľinárny lekáľ a miestne centľum pre tlmenie chorôb sa
musia dohodnúť na bezpečnom spôsobe likvidácie kadáverov' vrátane možnosti ich
odvozu na bezpečnú likvidáciu v schválenom zariadení na spracovanie mateľiálu kategórie 1

a2 (ďalej len ,,schválené zariadenie") a pľipravia akčný plán usmľcovania podľa postupov
vypracovaných v štandardných operačných postupoch na usmrcovanie zvierat pri zdoIávaní
yakazv ľámci depopuláci e zvierat (ďalej len Šop ), ktoľý je uveľejnený na webovej stľánke
SVPS SR.

Pľi usmľcovani zvierat a súvisiacich úkonoch sa musia dodržiavať požiadavky ustanovené v
článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 109912009 tak, Že sazvierutá ušetľia akejkoľvek bolesti,
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stľachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnút'. Postup usmrcovania sa bude riadiť podľa
pokynov vypracovaných v ŠoP na usmrcovanie zvierata Doplnkom č. 1 t Šop na riešenie
neobvyklých, Wizových situácií pri depopulácii zvierat

Spôsob usmrcovania zvierat závisi od druhu, kategóľie a hmotnost i zvierut, ich počtu
a spôsobu ustajnenia zvierut. Pľednostne sa uplatňujú nekľvavé metódy usmrtenia. V prípade
pouŽitiakľvavých metód usmrtenia musí byt' zabezpečenátakámanipulácia s krvou, Ĺtoiá
zabr aŤuje šíľeniu ochoľenia.

1. Pľi usmľcovaní malého mnoŽstva zvierat sa môže použiť smrtiaca injekcia (napľ.
aplikáciou T61), ktorú musí aplikovať iba veterináľny lekár (podl'azákonao lĹku; po
zb av eni vedom ia zv ier at' a.

2. Pľi mladýchzvierutách ciciakoch cca do 5 kg živej hmotnosti sa môže použiť ako
alternatíva údeľ do hlavy spôsobujúci vážne poškodenie mozgu s následným
vykľvením na mieste, ak je to možne' Menšie ošípané je možné usmľcovať bez toho,
aby museli bý'pľesunuté z miesta ich pobytu _ smrtiacou injekciou do sľdca alebo v.
cava anteľioľ

3. Pľi usmľcovaní väčšieho počtu zvierat sa použijú iba vybľaté metódy zo schválených
metód na usmrcovanie zvierut ustanovených v pľílohe č.1 nariadenia Rady(ES) č.
r099t2009.

o Mechanická metóda omráčenia s následným usmrtením elektrickým
pľúdomElektrická metóda - elektľický pľúd aplikovaný v dvoch fázachdo hlavy/od
hlavy do tela

o Plynová metóda _ s pouŽitím Coz vo vysokej koncentrácii najmenej 80%
o Kombinovaná metóda-omľáčenie sedatívami s usmľtením elektľickou metódou

3.6. odbeľ vzoľiek alebo podanie injekcie do v. jugulaľis, alebo v. cava anteľioľ

3.6.1 Krčná žila (v.jugularis)

ošípaná sa f,rxuje v stoji.

Ihla sa zayedie do juguláľnej ľyhy 5 cm kĺaniálne od apertura thoľacis.

Ihla sa zavádza mieľne mediálne a dozadu a zavádza sa dorzálne , až kým nie je napichnutá v.jugularis.

odporúčanáihla je vel'kosti 16 g, do aizuy 80 mm.

3.6.2 Pľedná dutážila (v. cava anteľior)

Pľe ošípané, ktoré sú príliš malé pľe techniku vstupu do veny jugularis v stoji, je vhoclnou
alteľnatívou použitie pľístupu do v. cava anteľior.

Neodstavené ošípané alebo malé odstavčatá by mali byt'pevne fixované v chľbtovej polohe
s hlavou pritlačenou k povrchu, na ktorom leŽia.

Ihla sa zaváďza na pravej stľane v kĺčnej btázďe mieľne pľed a laterálne od hľotu hľudnej kosti
na imagináľnej čiare spájajúcej hľot sterna s pľavým uchôm.
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Ihla sa zavádza pod uhlom 30o od zvislého sment' Smeľom dolu' mieľne dozadu a mediálne,
ažkýmnie je napichnutá v. c. anteľioľ.

Pre veľké ošípané môŽe byť pouŽitý podobný postup v stojatej polohe

Aby došlo k čo najmenšiemu poškodeniu ciev je dôleŽité, aby bola použitá ihla čo
najmenšieho priemeľu vhodná pre danú veľkosť ošípanej a aby bola v. cava anteĺioľ
napichnutá pľed pľvým ľebrom.

3.7. Likvidácia kadáveľov

Kadávery ošípaných' ktoľé boli nutne usmrtené, musia byť zlikvidované pod úradným
dozoľom a spôsobom, ktoľý zamedzi ľiziku rozšírenia víľusu AMo.

Likvidácia kadáveľov za normálnych okolností prebieha v schválenom zariadení na tento účel
oľgánom veterinárnej spľávy. Zaurčitých okolností môŽe národné centľum pre tlmenie choľôb
zvážiť kĺemáciu alebo zakopanie ako alternatívne metódy likvidácie kadáverov, berúc do
úvahy geologické, environmentálne a právne obmedzenia.
Pri výbere miesta zakopávania kadáverov musia byť splnené minimálne tieto podmienky:
_ súhlas vlastníka aužívateľa pozemku na túto činnosť
- súhlas pľíslušných oľgánov ochľany pľíľody a krajiny
- v jame po vykopaní sa nesmie objaviť spodná voda
- pozemok musí bý vzďialený najmenej 500 m od najbližšieho vodného toku, nádľže,

prameňa alebo studne ktorý slúŽi na zásobovanie pitnou vodou
- pozemok musí bý'vzdialený najmenej 100 m od najbližšej stavby anajmenej 50 m od

hľanice susediaceho pozemku
- zvieratá sú zakopané do takej hlbky, aby výška navľstvenej zeminy bola najmenej 2 m do

úľovne teľénu
- obal zvierat, ak bol pouŽitý, musí byt' v zemi neškodne roz|ožiteľný
- telá mrtvych zvierat musia bý'ošetrené dezinfekčným prostľiedkom

Rozmeľy jamy p1e zakopanie 60 dospelých ošípaných s 2 metľovou kľycou vľstvou sú: dĺžka
6 m, šírka 3 m' hlbka 4 m.

Aby sa zakopané kadáveľy nedvíhali kpovrchu, pľed zakopaním je potrebné rozrezať ich
bruchá, aby zo zaživacieho traktu a brušnej dutiny mohol uniknúť plyn.

Pľi výbere miesta kľemácie (spaľovania) kadáveľov musia bý' splnené minimálne tieto
podmienky:
- súhlas vlastníka aužívateľapozemku na túto činnosť
- súhlas pľíslušných orgánov ochľany pľíľody a kľajiny
- súhlas pľíslušných orgánov požiarneho zboru

Vozidlá použité pre prevoz kadáverov do schváleneho zariadenia alebo iné miesto likvidácie
musia by' utesnené, a pľed odchodom z chovu musia byť zvonku dezinfikované.

3.8 Likvidácia mateľiálu

Materiál, vybavenie, odpad živočíšneho pôvodu, alebo iné pľedmety, ktoľé môžu byť
kontaminované víľusom AMo, a ktoré by tak mohli rozšíriť AMo, musia byť zlikvidované,
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ak sa ukáže, že ich dekontaminácia normálnym procesom nie je možná. Predmety alebo
mateľiály určené na likvidovanie by mali bý'spísané amôže zanebyt' vyplatená náhľada.

Likvidácia materiálu, vybavenia, alebo iných pľedmetov musí byt' vykonaná v súlade
s inštľukciami úľadného veterinĺáľneho lekáľa a pod jeho dozoľom.

Mäso ošípaných z infikovaného chovu, ktoľé boli zabite v období medzi pravdepodobnym
vznikom ochorenia a uložením obmedzenia pohybu, bude vysledované u žtihiaóuané pod
dozorom tak, aby nedošlo k ľiziku ľozšírenia vírusu AMo.

3.9. ĎaKieepizooÚologickévyšetľenie

Po potvľdení výskýu infekcie AMo budú vykonané ďalšie rozsiahle epizootologické
šetrenia, aby sa zabezpečilo prijatie vhodných kontrolných opatľení vo všetkých ostaňých
chovoch, ktorých zvieratá mohli bý' vystavené vírusu AMo. Za toto špecifické šetľenie
zodpovedá skupina odborníkov.

Počas šetľenia by mali byt'vykonané všetky spätné sledovania aj sledovania smerom dopredu
s cieľom identiflrkovat' doteraz nedefinovaný zďľoj infekcie a chovov kde hľozí pľiamaät.bo
nepľiama expozícia víľusom AMo. ohĺozenie infekčným materiálom pľenášaným
návštevami by počas tohto šetrenia nemalo byĺ' zanedbané aje potrebné pľípadne aj
opakovane odobľat' vzoľky kľvi, aby sa potvľdil zdravotný stav stáäa, o ktorôrn existujň
pochybnosti. Je nevyhnutné odhaliť vznik epidzoócie čo najľýchlejšie, aby sa minimal izovilo
rozšíľenie infekcie. Pri ďalšom epizootickom šetľení je potrebné zhodnotiť aktivitu vektoľa pľi
prenose.

3.10. čistenie n dezinfekcia a dezinsekcia

Čistenie, dezinfekcia a dezinsekcia by sa mali začať hneď po usmrtení vnímavých zvierat
a ich odstľánení z chovu. Pri tom musia bý'splnené metodické postupy.

Uradný v9te1i$ľny lekáľ poveľený dozoľom v infikovanom chove naplánuje pľiebeh
čistenia, dezinfekcie a dezinsekcie v napadnutom chove a mal by kontrolovat' vietĹ y fázy
opeľácie.

Pred začatím operácie by mal byť uľobený inadný záznarrl o poškodení stavieb a zariadeni,
ktoľé budú čistené a dezinfikované. Tak sa identiÍikujú oblasii, ako sú popraskané poďahý
asteny apohyblivé vybavenie, ktoľé si budú vyžadovat' špeciálnu pozornôst' azároveň tak
vznikne inventarizácia existujúcich poškodení zariadenia, aby .ä dĺĺ ľahšie zvládnut,
prípadné vznesené náľoky na ťtnančné odškodnenie za poškodenia spôsobené pľi vykonaní
týchto opatrení. okrem toho je potrebné skontrolov ať bežpečnosť eleúľických rózvodov, aby
sa zarnedzilo vzniku nebezpečných situácií použitím vody pľi čistení chovu. Stav elektromeľu
a vodomeru sa musí zaznamenať, aby boli hodnou..né 

^doklady 
na vznesené náľoky na

náhĺadu zapoužitil elektrickú energiu a vodu pouŽitú pri čistení a dezinfekcii.

Čistenie, dezinfekcia a dezinsekc ia sa ľealizujú v dvoch fázachnasledovne:

3.10.1 Pľedbežné čistenie, dezinfekcia a dezinsekcia.

Časti farmy, v ktorých boli chované ošípané a iné časti farmy, ako sú budovy alebo
cesty, ktoľé by mohli byt' kontaminované pohybom zvierat aíebo počas usmľcovania
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alebo post moľtem vyšetľovania, by mali byt ošetľené dezinfekčným a dezinsekčným
pľostľiedkom, ofi ciálne schváleným.

Tkanivo alebo kĺv, ktoľé sa rozteií počas zabijania alebo post moľtem vyšetľenia
ahĺubé znečistenie budov, ciest alebo zariadenia, sa bezpečne odstráni azlikviduje,
prednostne na rovnakom mieste kde sa likvidujú kadáveľy.

Používaný dezinfekčný ľoztok musí na povrchu pôsobiť aspoň 24hodin.

3.10.2 Zánerečné čistenieo dezinfekcia a dezinsekcia.

Mastnota a špina by mali byť odstľánené z celého povrchu s odmast'ujúcim
pľostľiedkom a umyté studenou vodou.

Povrchy sa potom opď dezinfikujú schváleným dezinfekčným roztokom. Pľostľedie
chovu sa ošetrí schváleným dezinsekčným pľostriedkom.

Po siedmych dňoch všetky miesta majú byť opäť umyté odmasťujúcim prostriedkom,
opláchnuté studenou vodou' dezinfikované schváleným dezinfekčným roztokom a opäť
opláchnuté studenou vodou.

Hnoj a použite stelivo by mali byť umiestnené na jednej kope, dezinfikované
schváleným dezinfekčným pľostriedkom, pľikľyté a po dobu 42 dni ponechané, aby sa
zahriev ali prirodzenou ce stou.

Kal sa uloží najmenej na 42 dní, alebo dlhšie, ak sa považuje za vysoko kontaminovaný

3.11 Preventívne usmrcovanie a opatrenia v kontaktných chovoch

oľgán veterinárnej spľávy môŽe zaviesť opatľenia okĺem chovov s potvľdeným výskytom
infekcie v chove (ohodnotenie, usmľtenie, likvidácia kadáveľov a iného kontaminovaného
materiálu, čistenie , dezinfekcia a dezinsekcia ) aj pľe ostatné chovy, na ktoých mohlo dôjsť
k infikovaniu ošípaných buď ako výsledok ich polohy, alebo priameho, alebo nepľiameho
styku s infikovaným chovom' aj keď sa u nich neprejavujú klinické priznaky AMo.

V pľípade preventívneho usmrtenia z epizootologických dôvodov sa vykoná náhodný odbeľ
vzoriek a laboľatóľne vyšetrenie ošípaných v súlade s diagnostickou príručkou.

opatrenia v kontaktných chovoch.
(1) Chovy sa označujú ako kontaktné' ak úľadný veteľináľny lekáľ na základe
epizootologického šetrenia zistí alebo pľíde k záveru, že afľický moľ ošípaných mohol bý'
zavlečený ziných chovov do chovu uvedeného v $ 4 alebo $ 5 naľiadenia vlády č.27712003
Z. z. alebo z tohto chovu do iných chovov. V týchto chovoch sa uplatňujú opatľenia podľa $ 4
naľiadenia vlády č. 27712003 Z.z. dovtedy, kým sa pľítomnosť afľického moľu ošípaných
úradne nevylúči.
(2) Ak si to epizootologická situácia vyžaďuje, uplatní sa v chovoch uvedených v odseku 1

opatrenia ustanovené v $ 5 ods. 1 nariadenia vlády č.27712003 Z.z.. Po usmľtení ošípaných
sa odoberie v súlade s diagnostickou príručkou dostatočný počet vzoriek potrebných na
potvľdenie alebo vylúčenie prítomnosti víľusu afľického moľu ošípaných v týchto chovoch.

3.12 Zľušenie obmedzení pre oddelené výľobné jednotky
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opatľenia pľi potvľdení výskytu afrického moľu ošípaných v chove s viaceľými výrobnými
prevádzkarňami.
(1) Ak sa potvľdí pľítomnosť afľického moru ošípaných v chovoch, ktoľé pozostávajú z dvoch
alebo viacerých samostatných výľobných prevádzkamí, pľíslušný orgán môŽe na dokončenie
výkľmu ošípaných ľozhodnúť o udelení výnimky z $ 5 ods. 1 písm. a) naľiadenia vlády č'
27712003 Z. z. ak ide o výrobné prevéĺdzkaľne nakazeného chovu, v ktorých sa chovajú zdiavé
ošípané, za predpokladu, že úľadný veterinárny lekáľ potvrdi, že konštľukcia, veľkosť a
vzdialenosť od týchto výrobných prevádzkarní a činnosti, ktoľé sa v nich vykonávajú, sťr takej
povahy, Že tieto výrobné prevádzkarne majú úplne oddelené zariadeniana ustajnenie, chov á
výkľm tak,že vírus sa nemôže šíriť z jednej výrobnej prevádzkame do dľuhej.

(2)Požiadavky na oddelenú výľobnú prevádzkareň so zdravými zvieratami v chove sú:
a) stavebne ju oddeliť od dľuhej oddelenej výrobnej prevádzkarne s nakazenými zviel:atami
bez možnosti vzájomného styku medzi nimi a bez možnosti spoločného vzdušného pľiestoru
medzi nimi,
b) mať samostatné sklady pľe technické príslušenstvo, krmivo a odpad,
c) mať samostatné dezinfekčne zaľiadenie na vstupoch a výstupoch,
d) mat' ošetrovací personál,
e) medzi nakazenou a zdravou oddelenou výľobnou prevádzkarňou v chove neexistuje
možnosť vzájomnej výmeny poľnohospodáľskej techniky alebo iného pľíslušného vybavenia,
D medzi nakazenou a zdravou oddelenou výľobnou pľevádzkaľňou v chove
nepremiestňovanie zvietat, živočíšnych produktov, krmív, nástrojov a iných vecí, napríklad
odpadu, ktoľé môžu byt'nositeľmi víľusu afrického moľu ošípaných.

(3) Hlavný veterinárny lekáľ bezodkladne informuje komisiu o opatreniach naľiadených podľa
odseku 1 a opatľeniazmení alebo zľuší v súlade s poŽiadavkami Euľópskych spoločenstióv.
Táto výnimka umožní dokončenie výkľmu ošípaných v takýchto oddelených jódnotkách.

3.13 Ďatšie hlásenia o ohnisku

Čo 
'najskôľ 

po predbeŽnej správe pre komisiu EU a pľe ostatné členské štáty EU v súlade
s oddielom 3.1, bude odovzdaná ďalšia spľáva, ktorá bude lvádzať podľobnosti o dátume
(dátumoch), kedy boli ošípane zabíte v infikovanom chove a kadávery Ĺoli zlikvidované.

Všetky dostupné informácie týkajúce sa epizootologickej situácie v ohnisku a známeho alebo
moŽného pôvodu nákazy budúposkytnuté v rovnakom čase.

3,l4 Vymedzenie ochranného pásma a pásma dohl'adu

Miestne centľum pľe tlmenie chorôb v spolupľáci so skupinou odborníkov bezodkladne po
úradnom potvrdení AMo vymedzi okolo ohniska AN/ro ochranné pásmo s polomeľóm
najmenej 3 kilometľe, ktoľé je súčasťou pásma dohľadu s polomerom najmenej 10
kilometrov' Národné centľum pre tlmenie choľôb môže ochľannj pásmo a pásmo dohľadu
ľozšíriť podľa vývoja epizootologickej situácie.

ochľanné pásmo a pásmo dohľadu sa vymedzianazáklad,e:
o výsledkov epizootologického šetrenia
o geogľafickej situácie, najmä existencie príľodných alebo umelých hraníc zabľaňujúcich

šíľeniu AMo
o umiestnenia a vzdialenosti chovov
. premiestňovania a obchodu s ošípanými a dostupnosti bitúnkov
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a možnosti kontľoly premiestňovania ošípaných v ľámci pásiem, anajma ak sa ošípané
uľčené na usmľtenie pľemiestŤlujil z ich chovov pôvodu

Miestne centrum pre tlmenie choľôb informuje osoby v ochĺanných pásmach o prijatých
opatreniach najmä poŽitím značiek avýstražných správ s využitím masovokomunikačných
prostriedkov a pľijme vhodné opatľenia, aby zabezpeči| primerané vykonávanie týchto

opatrení.

V pľípade ak ochľanné pásmo alebo pásmo dohľadu okľem uzemia SR zasahujú na územie
iného členského štátu náľodné centrum pľe tlmenie chorôb spolupľacuje s národným centľom
pľíslušného členského štátu pľi vymedzení týchto pásiem.

3.15 opatľenia v ochrannom pásme

(1) V ochrannom pásme miestne centrum pre tlmenie nákazy naľiadi:
a) vykonať čo najskôľ súpis chovov a veteľináľne inšpekcie chovov na súpise úľadnými
veterinárnymi lekármi do siedmich dní po vymedzení ochranného pásma s klinickým
vyšetľením ošípaných a kontľolou registľa zvierat a označenia ošípaných podľa osobitného
predpisu,
b) zákaz premiestňovania a pľepľavy ošípaných na pozemných komunikáciách okľem
nevyhnutnej pľepľavy v ľámci chovu a prepravy podľa písmena f)
c) čistenie, dezinfekciu a podľa potľeby dezinsekciu a ošetľenie dopravných prostľiedkov a
iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu ošípaných alebo iných dľuhov
zvieratalebo mateľiálov, ktoré môžu byť kontaminované, napríklad telrázvierat krmivo' hnoj,
hnojovica a iné, čo najskôľ po kontaminácii. Žiadne vozidlo použité na prepľavu ošípaných
nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného
povolenia
d) zákaz premiestňovania domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia
e) bezodkladne hlásiť úhyn ošípaných alebo choré ošĺpané

f zákaz premiestňovania ošípaných z chovu, v ktorom sú dľžané 40 dní od ukončenia
predbežného čistenia a dezinfekcie a podľa potľeby dezinsekcie infikovaných chovov.
Miestne centľum môže v súlade s odsekom 4 povoliť po 40 dňoch pľemiestnenie ošípaných z
chovu a ich pľiamu prepravu
1. na bezodkladné zabitie na uľčený bitúnok pľednostne umiestnený v ochľannom pásme
alebo v pásme dohľadu,
2. na bezodkladné usmľtenie a následné spracovanie pod úradným dozorom do
spľacovatel'skej prevádzkaľne alebo na iné vhodné miesto,
3. na iné miesto v ochrannom pásme

g) zákaz pľepľavy spermy' vajíčok a embľyí ošípaných z chovov ochĺanného pásma,

h) dodrŽiavať hygienické opatľenia na vstup osôb do chovov alebo výstup osôb z chovov
ošípaných nazníŽenie rizika šírenia vírusu afľického moľu ošípaných.

(2) Zákazpľemiestňovania a prepľavy ošípaných podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na
a) traĺzit ošípaných po cestách alebo Že\eznici bez zastavovania a vykládky ošípaných,
b) ošípané pochádzajúce z chovov mimo ochľanného pásma, určené na zabitie na bitúnku v
pásme, ak tak náľodné centrum ľozhodlo v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(3) Ak opatrenia uvedené v odseku 1 sú v platnosti dlhšie ako 40 dní a ak v dôsledku toho
vznikajú pľi chove ošípaných problémy s ochľanou zvieraÍ alebo iné pĺoblémy, miestne
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centrum môže na zák|ade Žiadosti vlastníka povoliť podľa odseku 4 premiestnenie ošípaných
z chovu v ochľannom pásme a ich priamu prepľavu na
a) bezodkladne zabitie na určený bitúnok' pľednostne umiestnený v ochrannom pásme alebo v
pásme dohľadu,
b) bezodkladné usmľtenie a následné spľacovanie pod úľadným dozorom do spľacovateľskej
pľevádzkarne alebo iné vhodné miesto,
c) iné miesto v ochĺannom pásme; o udelení tohto povolenia hlavný veterinárny lekar
infoľmuje komisiu.

(4) Miestne centrum môže povoliť premiestnenie ošípaných v ochľannom pásme z chovu, aka) úradný veterinárny lekáľ vykonal klinické vyšótrenie ošípaných v chove' íajma
premiestňovaných ošípaných, vľátane zmerania telesnej teploý ; súlade s postupmi
ustanovenými v diagnostickej príručke a skontroloval ľegister-a označenie ošípaných pďľa
osobitného pľedpisu,
b) kontľoly a vyšetrenia podľa písmena a) nepľeuké'zali pritomnosť afrického moru oŠípaných
a nesúlad s osobitným pľedpisom,
c). ošípané sú pľepravované dopľavným pľostrie,dkom zapečateným úradným veterináľnym
lekaľom,
d) dopravné prostľiedky a vybavenie na pľepravu ošípaných sú bezodkladne po preprave
vyčistené a dezinfikované,
e) je zabezpečený odbeľ dostatočného počtu vzoľiek v súlade s diagnostickou pľíľučkou od
ošípaných, ktoré sa zabiji alebo usmrtia, na potvľdenie alebo vylúÚenie prítomnosti vírusu
afľického moru ošípaných v chove,
f) pľi pľemiestňovaní ošípaných na bitúnok
1. pľíslušný orgán zodpovedný zavykonávanie kontrol a dozoru na bitúnku je informovaný
o ?áy"r::aslať ošípané na bitúnok a následne informuje miestne centrum v mieste odoslania
o lcn pľrcnode'
2. po pľíchode na bitúnok je nariadené dľžat' a zabíjď tieto ošípané oddelene od iných
ošípaných,
3' príslušný orgán vykoná na uľčenom bitúnku pľehliadku pted, zabitim a po zabití zameranú
na zistenie príznakov pľítomnosti afrického moľú ošípaných'
4' čeľstvé mäso získarué z týchto ošípaných je spľacovane alebo označené špeciálnou značkou
a následne ošetrené; ošetrenie sa vykonáva v pievádzkarni určenej náľodným centrom; mäso
moŽno zaslat' do tejto prevádzkaľne' len ak je zásielka pľed odchódom zipečatenáa zostane
zapečatenápočas celej doby prepravy ($4 Nariadenie vlády SR č. 41i20 05 Ž, z.) .

3.16 Trvanie opatrení v ochľannom pásme

opatľenia v ochľannom pásme zostanú v platnosti minimálne do:
(a) ukončenia čistenia, dezinfekcie a deziiekcie infikovaného chovu,
(b) kým nebudú ošípané v chovoch klinicky a laboľatóľne vyšetľené v súlade s diagnostickoupríručkou' za účelom zistenia moŽnej prĺtomnosti vírusu afľického moru ošípaných.Vyšetľenia sa vykonajú najskôr po uplynutí 45 dní od ukončenia predbeŽného čistenia,
' dezinfekcie a podľa potreby dezinsekcie inťrkovaných chovov.

Ak sa v súlade s diagnostickou príľučkou uplatňovai intenzívny pľogľam odberu vzoriek atestovania, ktoľý umožňuje vylúčíť prítomnosť aťľického moru ošípaných v pľíslušnom chove,moŽno nazáklade výnimky z bodu 3.15 odseku 1 písm. f) az odsekov 2 a5 skľátit, 40- a45-dňové lehoty na 30 dní.
Postupy na klinické vyšetľenia a odbery vzoriek v ochľannom pásme pred zrušením opatľeníurčí národné centrum pre tlmenie choľôb v súlade s diagnostickóu prĺľuokou.
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3.l7 opatľenia v pásme dohloadu

V pásme dohľadu (suľveillance) miestne centľum pre tlmenie nákazy nariadi:
a) vykonať súpis všetkých chovov ošípaných'
b) zákaz premiestňovania a prepravy ošípaných na pozemných komunikáciách okrem
nevyhnutnej prepravy v rámci chovu a prepravy schválenej miestnym centrom, terÍo zákaz
premiestňovania a prepľavy sa nevzťahuje na tanzit ošípaných po cestách alebo železnici bez
zastavovania a vykládky ošípaných alebo na ošípané pochádzajtlce z chovov mimo pásma

dohľadu, uľčené na bezodkladne zabitie na bitúnku v pásme dohľadu,
c) čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetľenie dopľavných pľostľiedkov a
iných vozidiel a vybavenia, ktoľé boli pouŽité na pľepravu ošípaných alebo iných druhov
zvieratalebo materiálov, ktoré môžu bý kontaminované, napríklad telázvierat krmivo, hnoj,
hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Vozidlo použité na pľepravu ošípaných nesmie
opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie'
d) zákaz premiestňovania domácich zvierat z chovu a do chovu v prvých siedmich dňoch po
vymedzení pásma bez povolenia
e) bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané alebo choľé ošípané v chove,

f zákaz pľemiestňovania ošípaných z chovu' v ktoľom sú držané 30 dní od ukončenia
pľedbeŽného čistenia a dezinfekcie a podľa potľeby dezinsekcie infikovaných chovov;
miestne centrum môže povoliť po 30 dňoch premiestnenie ošípaných z uvedeného chovu a ich
priamu prepľavu
1. na bezodkladné zabitie na bitúnok určený pľíslušným orgánom, prednostne umiestnený v
ochľannom pásme alebo v pásme dohľadu
2. na bezodkladné usmľtenie a následné spracovanie pod úľadným dozoľom do

spracovateľskej pľevádzkarne alebo na iné vhodne miesto,
3. na iné miesto v ochľannom pásme alebo v pásme dohľadu; o udelení tohto povolenia
hlavný veteľinárny lekáľ informuje komisiu,
g) zákazpľepľavy spermy' vajíčok a embryí ošípaných z chovov pásma dohľadu,
h) dodržiavať hygienické opatrenia na vstup osôb do chovov alebo výstup osôb z chovov
ošípaných nazníženie rizika šíľenia vírusu afľického moru ošípaných.
(2) Ak sa ošípané uvedené v odseku 1 písm. f; pľepravujú na bitúnok, môže národné centrum
v súlade s požiadavkami Euľópskych spoločenstiev povoliť výnimku z opafteni uvedených
v bode 3.15 odstavec (4) písm. e) a 0 bode 4,najmä výnimku z označovania mäsa
pochádzajúceho z týchto ošípaných a jeho následného pouŽitia a určenia ošetľených
pľoduktov.
(3) Ak opatrenia uvedené v odseku 1 sú v platnosti dlhšie ako 40 dní a ak v dôsledku toho
vznikajú pri chove ošípaných problémy s ochľanou zvierat alebo iné pľoblémy, miestne
centrum môže na základe žiadosti vlastníka povoliť v súlade s bodom 3.15 ods. 4
pľemiestnenie ošípaných z chovu v pásme dohľadu a ich pľiamu prepľavu na
a) bezodk|adné zabitie na bitúnok uľčený pľíslušným orgĺĺnom, prednostne umiestnený
v ochĺannom pásme alebo v pásme dohl'adu,
b) bezodkladné usmľtenie a následné spracovanie pod úradným dozoľom do spľacovateľskej

prevádzkarne alebo iné vhodné miesto,
c) iné miesto v ochĺannom pásme alebo v pásme dohľadu; o udelení tohto povolenia hlavný

veteľinárny lekár infoľmuj e komisiu.

3.18 Trvanie opatrení v pásme dohl'adu
opatrenia v pásme dohľadu tľvajú minimálne do ukončenia :
a) čistenia a dezinfekcie a podľa potreby dezinsekcie infikovaných chovov,
b) klinického a potrebného laboľatóľneho vyšetrenia ošípaných chovov v súlade s
diagnostickou príľučkou na zistenie moŽnej prítomnosti víľusu afľického moľu ošípaných;
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a

a

tieto vyšetrenia sa vykonajú najskôr 40 dní od ukončenia pľedbežného čistenia a dezinfekcie a
podl'a potľeby dezinsekcie inťrkovaných chovov.
(5) Ak sa v súlade s diagnostickou príľučkou uplatňova| intenzívny pľogram odberu vzoriek a
testovania, ktorý umoŽňuje vylúčiť pľítomnosť afľického moľu ošípáných v chove, moŽno na
záĺklaďe výnimky skľátiť 30-dňové lehoty, ktoré sú ustanovené v bóde 3.17 odseku 1 písm. f),
a 40_dňové lehoty, ktoľé sú ustanovené v odseku 3 a bode 3.18, a to na2l,30 a20 dní.

Postupy na klinické vyšetľenia a odbeľy vzoľiek v pásme dohl'adu pred zrušením opatľení
určí nĺíľodné centľum pľe tlmenie chorôb v súlade s diagnostickou príručkou.

3.19 Mäso ošípaných pochádzajúcich z chovov v ochľannom pásme a v pásme dohl'adu

V prípade povoleného zabitia ošípaných určených na l'udskú spotľebu z ochľanného pásma
alebo pásma dohľadu, v súlade s podmienkami uvedenými vyššie, sa čerstvé mäso z takéhoto
zabitía:

bude označovať v súlade s Nariadením vlády 28312003 Z. z, o zdravotných problémoch
ovplyvňujúcich obchod s čeľstvým mäsom vo vnútľi Spoločenstva;
bude potom ošetľené v súlade s pľedpismi stanovenými v $ 1 Nariadenia vlády 28712003Z. z. o zdľavotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s mäsovými výľobkami,
v závode uľčenom na tento účel veteľináľnym orgánom;

bude odoslané do určeného spľacovateľského závodu vozidlom alebo v kontajneri, ktoľý
bude pred odchodom zapečďený a zostane zapečatený počas prevozu'

V celej Slovenskej ľepublike sa bude
pľostredníctvom CEHZ a TRACES.

používať štandardizovaný systém sledovania

o

3.20 Rozšíľenie obmedzujúcich opatrení

1\ -a úradný veterináľny lekáľ d,ôkazy o tomo Že AMo mohlo byt' zavlečené do
infikovaného chovu ziného chovuo alebo pľenesené z infikovaného chbvu na iný chov
v dôsledku pohybu ošípaných, vozidiel alebo osôb alebo iným spôsobom, tieto chovy budú
umiestnené pod uľadný dozor a budú naľiadené obmedzujúce opatrenia' ĺak ako pľe chovy
s podozrením na výskyt AMo.

Cieľom úľadného dozoľu je okamžitádetekcia akýchkol'vek príznakov AMo.

Miestne centľum môže.povolit'pľepravu ošípaných z chovu pod úľadným dozorom na ktorýbolo uvalené obmedzenie pohýbu, okľém tých, ktoľé spôsobili uloŽenie opatrení,k okamŽitému zabitiu priamo na bitúnok pod úradným dozoľom.

V takýchto pľípadoch podmienky na premiestnenie, zabitiea použitie mäsa budú rovnaké akov prípade ošípaných 
_ 
premiestnenyóh na zabitie z chovov v ochĺannom pásme a ichdodrŽiavanie bude sledované miestĺlym centľom.

3.21 Sledovanie premiestňovania

Pľed pľvým odoslaním ošípaných z infikovaných oblastí miestne centľum zabezpečípotľebné
dojednania sPolíciou SR s cieľom zabezpáčit'núd"ový plán, hierarchiu velenia a plnúspolupľácu služieb v prípade nehody póeu' p."pruuy, vážneho výpadku nákladnéhoautomobilu alebo iného vozidla, alebo akéh_okoľveĹ päouoaneno konania pr evádzkovateľa.
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3.22 Zariadenie a vybavenie miestneho centra je uvedené v Prílohe 9.

4. Obnovenie chovu

(1) obnovu chovu ošípaných v chove podľa moŽno vykonať až po uplynutí 40 dní od
ukončenia čistenia a dezinfekcie a podľa potreby aj dezinsekcie v chove.

(2) Pri ustajňovaní nových ošípaných sa zohľadní typ chovu uplatňovaného v pľíslušnom
chove a ďodrži sa pri tom jeden z postupov uvedených v odsekoch 3 až 5.

(3) Ak ide o chovy, v ktoľých k výskýu choľoby nepľišlo v súvislosti s vektoľmi, uplatní sa
tento postup:
a) ak ide o chov pod otvoľeným nebom, obnova chovu ošípaných sa vykoná naskladnením
sentinelových ošípaných s negatívnym výsledkom na pľítomnosť pľotilátok pľoti vírusu
afľického moru ošípaných alebo pochádzajilcich z chovu, v ktorom neboli nariadené žiadne
obmedzujúce opatrenia súvisiace s africkým morom ošípaných; sentinelové ošípané sa
umiestnia v súlade s poŽiadavkami miestneho centľa ľovnomeme po celom chove a vyšetria
sa po 45 dňoch od ich umiestnenia v chove na pľítomnosť protilátok v súlade s diagnostickou
pľíľučkou; ak žiadna ošípaná nevytvorila protilátky pľoti vírusu afrického moľu ošípaných,
obnova chovu sa môže dokončiť; žiadna ošípaná neopustí chov skôľ' neŽ sa získajú negatívne
výsledky séľolo gického vyšetrenia,
b) ak ide o iné formy chovu, obnova chovu ošípaných sa vykoná v súlade s požiadavkami
uvedenými v písmene a) alebo sa vykoná úplná obnova chovu, ak
1. sa ošípané naskladnia do 20 dni a pochádzajú z chovu, v ktoľom neboli naľiadené
obmedzujúce opatľenia v súvislosti s afľickým morom ošípaných,
2. sa ošípané v novovytvorenom stáde vyšetľia po 45 dňoch od naskladnenia poslednej
ošípanej v chove na prítomnosť pľotilátok v súlade s diagnostickou pľíručkou'
3. žiaďna ošípaná neopustí chov skôľ, než sa získajú negatívne výsledky sérologického
vyšetrenia.

(4) Ak ide o chovy, v ktorých došlo k výskytu choľoby v spojitosti s vektoľmi, nové ošípané
sa nesmú ustajniť najmenej šesť ľokov, skôľ než
a) sa pod úľadným dozorom úspešne vykonajú osobitné činnosti zamerané na elimináciu
vektoľa v objektoch a na miestach' kde sa majú ošípané dľŽať alebo kde môžu pľísť do styku s

vektoľom, alebo
b) je moŽné preukázď, Že pľetrvávajúca pľítomnosť vektoľa už nepredstavuje významné
ľiziko pľenosu afľického moru ošípaných.

(5) V chovoch uvedených v odseku 4 sa opatľenia ustanovené v odseku 3 písm. a) uplatnia aŽ
následne. Žiadna ošípaná nesmie bý' odvezená z chovu po jeho úplnom opätovnom zaplneni,
kým sa na vzoľkách odobratých z ošípaných v chove najskôr 60 dní po jej úplnom opätovnom
zaplnení nevykonajú v súlade s diagnostickou príručkou ďalšie sérologické vyšetľenia s
negatívnymi výsledkami.

(6) Ak ide o výskyt choroby bez spojitosti s vektoľmi, ak od skončenia čistenia a dezinfekcie
v chove uplynulo viac ako šesť mesiacov' môŽe pľíslušný oľgán povoliť vynimku z odseku 3,
pričom zohľadní epizootologickú situáciu.

(7) Ustajnenie nových domácich zvierat iných druhov, ako sú ošípané v chovoch uvedených v
odseku 6, pričom sa zohľadní ľiziko šíľenia choroby alebo pľetrvania vektoľov spôsobené
týmto novým ustajnením.
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5. Výskyt AMo na bitúnku

Podozľenie z výskytu choľoby5.1

Podozľenie z výskytu AMo na bitúnku môže vzniknúť na základe výsledkov vyšetľenia pred
zabitím alebo post moľtem.
V obidvoch prípadoch budú opatľenia zabezpečujtrce obmedzenie pohybu a spustenie
vyšetrovania podobné postupom uvedeným v časti 3, pojednávajúcej o podozľení ná výskyt
ochoľenia v chovoch s ošípanými ,na potvľdenie alebo vylúčenie ochoľenia.

Konkľétne pľij até obmedzuj úce opatľenia:
o všetky zvieratábudú bezodkladne zabite a mäso uskladnené oddelene
o žive zvieratá v ohľadách nebudú vypúšt'ané a neumožní sa im opustenie bitúnku,
o žiadnemu zvieraťu nebude umožnené vstúpiť na bitúnok,
o žiadne kadáveľy ani mäso nesmú opustiť bitúnok,
o žiaden materiál alebo odpad, ktorý by mohol prenášať víľus AMo, nesmie opustiť

bitúnok,
o osobY smú vstúpiť alebo opustiť bitúnok iba so súhlasom veterináľnej spľávy,
o vozidlá smú vstúpiť alebo opustiť bitúnok iba so súhlasom veterinárnej správy,

Vyšetľenie by malo viesť k dôkazu alebo k eliminácii pľítomnosti AMo a bude obsalrovať
klinickú pľehliadku ošípaných, zvláštna pozornosť bude venovaná podozrivým zvieratám
alebo skupinám a vyšetreniu post moľtem. od podozľivých ošípaqfch sa vykoná odbeľ
tkaniva a kĺvi, pre vyšetrenie v národnom refeľenčnom laboratóriu'

Súčasne s úradným vyšetrením na bitúnku bude vykonané eizootologické šetrenie v chove,
odkiaľ podozrivé zviera alebo zvieratá pochádzaji, aby sa rozhodlo, či existujú ďalšie dôkazy,
ktoľé by nasvedčovali na pľítomnosť choľoby.

V tom čase sa zhromažďujú aj epizootologické údaje, týkajúce sa pohybu vnímavých zvieľatz a do chovu spolu s ďalšími infoľmáciami, ktoré môŽu pom_ôcť- pti zvládaní choroby
v prípade potvrdenia výskytu AMo.

5.2 Potvrdenie AMO

Ked' je na bitúnku potvrdený AMo budú prijaté nasledovné obmedzujúce opatľenia:
a) okamžité usmrtenie všetkých vnímavých zvieratna bitúnku, ak ešté neboii zabite.
b) spracovanie tiel a vnútorností ošípaných a odpadov od potenciálne nakazených
a kontaminovaných zvierutpod úľadným dozorom 

'c) čistenie a dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu budov a zariad,eni vrátane dopravných
pľostľiedkov pod dozorom úradného veterinárneho lekáľa,
d) vykonávať epizootologické šetrenie
e) identifikovať genetický typ izolovaného vírusu afrického moľu ošípaných laboratómym
postupom v súlade s diagnostickou pľíľučkou,
f) vykonať opatľenia uvedené v $ 7 naľiadenia vlády č. 27712003 Z. z., odkiaľ pochádzajú
nakazene ošípané alebo ich telá, v chove a v iných kóntaktných chovochĺ ak epizóotologicĹé
šetrenie neukétže inak, v chove pôvodu nakazených ošípaných alebo ich tiel sa vykJnajú
opatľenia podľa $ 5 ods. 1 . naľiaden ia vlády č. 277 l20O3 Z. z.,
g) zákaz pľemiestňov1nia ďalších ošípaných na bitúnok alebo ich prepľavu počas najmenej 24
hodín od vykonania čistenia a dezinfekcie a podľa potreby aj dezinseĹcie
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ošípané v chove, odkiaľ pochádzaji inťrkované zvieratá, budú tieŽ usmrtené.

6. Výskyt AMo na tľhoch

Podozrenie z výskytu ochorenia6.1

o

a

Ak vznikne podozľenie z výskýu AMo na trhu' okamŽite budú nariadené opatľenia na
obmedzenie pohybu zvierat, aby sa zameďzi|o moŽnosti šírenia ochoľenia zvieľatam1
vozidlami, ľuďmi alebo materiálom.
Medzi konkľétne pľijaté opatľenia patria nasledujúce:

zákaz pľedaja zvierat,
všetky zvieratá na trhu zostanú v ohĺadách a nie je im umoŽnené opustiť ich,
na tľh nebude umoŽnený vstup žiadnym zvieratám,
ztrhu nesmú byt'odvezené nijaké kadávery ošípaných alebo iných zvierat,
žiadenmateriál alebo odpad, ktoľý by mohol pľenášať víľus AMo, nesmie opustiť tľh,
osoby smú vstúpit'alebo opustiť tľh, iba so súhlasom veteľináľnej spľávy, a pred
opustením si musia vydezinfikovať pľacovnú obuv, ak to situácia vyŽaduje aj odev.
vozidlá smú vstúpiť alebo opustiť tľh, iba so súhlasom veterinárnej spľávy,
vozidláopúšťajúce trh musia bý vyčistené avydezinfikované v súlade s pokynmi
veterinárnej správy,
na všetkých cestných apeších vstupoch avýchodoch ztrhu sa použijú príslušné
dezinfekčné opatľenia zapoužitia dezinfekčného pľostriedku oficiálne schváleného proti
AMO,
bude vykonané epizootologické vyšetrovanie, ktoľé potvrdí alebo vylúči prítomnosť AMo
na trhu za použitia tých istých postupov ako pľi podozrení z výskyu na bitúnku, vrátane
možnosti usmrtenia zvieraťa alebo zvieľat z ďiagnostických dôvodov,
chov, z ktorého pochádza podozrivá skupina ošípaných Sa stane pľedmetom
epizootologického šetrenia a spolu s ďalšími chovmi, ktoré obdľŽali zvieratŕĺ z tľhu, ktoľé
mohli by' vystavené infekcii AMo budú zaľadené pod ďozor pokiaľ nebude vylúčené
podozľenie z výskytu AMo.

6.2 Potvľdenie AMo

Ak bude AMo potvrdený na trhu so živým mateľiálom, veteľinárna správa zaisti, aby:
o všetkY ošípané z trhu boli bez meškania usmľtené,
o kadávery boli zlikvidované pod úľadným dozorom takým spôsobom, ktorý neumožní

vznik rizika rozšíľenia AMo'
. sa s podstielkou, hnojom a iným odpadom, ktoľé pľenášajú víľus AMo, bezpečne

zaobchádzalo,
o čistenie a dezinfekcia budov, ohĺád, ciest a zariadenia, vľátane dopravných pľostľiedkov

boli vykonané podľa inštľukcií daných veterinárnou správou apod dozorom úľadného
veteľináľneho lekára,

o žiadne zvieratá nesmú vstúpiť na trh do doby minimálne 60 dní od ukončenia čistenia
a dezinfekcie,

ošípané v chove, odkiaľ pochádzajt inťrkované zvieratá, budú tiež usmľtené

(Podobné opaľenia budú pľijaté v pľípade výskytu AMo v zbernom stredisku).

a

o

o
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7. AMo u zvierat v dopľavnom pľostľiedku

7.l Podozľenie z výskytu ochoľenia

Ak sa zistí podozľenie na AMo u zvierat počas ftanzitu, celá zásielka bude pľevezená na
uľčené miesto, kde sa nenachádzajú ošípané alebo na miesto pôvodu podozrivých zvierat, kde
zostanú aŽ do vylúčenia alebo potvrdenia choľoby.

Uložené opatrenia sa vykonávajú ako v pľípade chovu s podozrením na výskyt choľoby.

Prehliadka a epizootologické šetľenie budú sústredené na chov, odkiaľ pochádzajúpodozrivé
zvierutá, tak ako v pľípade podozrenia na bitúnku alebo na tľhu'

7.2 Potvľdenie AMo

Ak sa potvrdí AMo v zásielke ošípaných, ktoré boli prepravované v čase vyslovenia
podozrenia na výskyt infekcie, všetky zvieratázásielky budú usmrtené a zlikvidované'

ošípané v chove, ktorý je zdrojom infikovanýchzvierat budú usmľtené a zlikvidované.

ostatné nariadené opatrenia budú vo všeobecnosti rovnaké ako v pľípade infikovaného chovu.

(Podobné opatľenia budú prijaté v prípade výskytu AMo alebo podozteniaztejto infekcie na
hľaničnom prechode).

8. AMO u diviakov

8.1 Podozľenie z výskytu

Akoniĺhle oľgán veteľinárnej spľávy dostane infoľmáciu, Že existuje podozrenie , že udiviakov
by sa mohla rozšíriť infekcia AMo, budú pľijaté opatľenia na poivľdenie aíebo vylúčenie
výskytu choľoby, upozornia sa majitelia aošetľovatelia ošípaných apoľovníci azačne sa
vyšetrovanie všetkých zastrelených alebo nájdených uhynutých diviakov, vľátanepríslušných
laboratóľnych vyšetrení.

8.2 Potvľdenie AMo u diviakov

Pri potvrdení primĺáľneho pľípadu afrického moľu ošípaných u diviakov náľodné centrum na
zabr ánenie šíľenia choľo by bezodkladne
a) pľostredníctvom odbornej skupiny z|oženej zveterinámych lekáľov, zástupcov záujmových

združení poľovníkov, biológov a epizootológov
- zisti epizootologickú situáciu a vymedzí infikovanú oblasť
- určí ďalšie opatrenia okľem opatľení uvedených v písmene b)' ktoľé naľiadi v infikovanej

oblasti; medzi tieto opatrenia môže patľit'dočasný zŕkazlovu a zákazkŕmenia diviakov,
- navľhne plán eľadikácie choľoby,
- vykoná kontrolu účinnosti prijatých opatľení na odstľĺínenie afrického moľu ošípaných v

infikovanej oblasti,

b) nariadi úradný dohl'ad v chovoch ošípaných
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Akonáhle sa u populácie diviakov potvľdí AMo, oľgán veterináľnej správy zaradí všetky
chovy s ošípanými v definovanej oblasti s infekciou pod úľadný dozor a naľiadi nasledovné
opatľenia:

1. vykonať úradný súpis všetkých kategóľií ošípaných vo všetkých chovoch a jeho
pravidelnú aktla|ízáciu vlastníkom; infoľmácie v súpise sa pľedložia na vyžiadanie a
môžu bý'pri kontľole preverované; v chovoch ošípaných pod otvoľeným nebom sa pľvý
súpis môže vykonať nazákLaďe odhadu počtu ošípaných,

2. držať všetky ošípané v chove v ich ustajňovacích pľiestoľoch alebo na mieste, kde sa

môžu izolovať od diviakov ľespektíve zabráneniu styku s vektorom; nariadi uloženie
materiálov, ktoľé môŽu pľísť do kontaktu s ošípanými v chove tak, aby sa k nim nedostali
diviaky,

3. zákaz pľemiestňovania ošípaných z chovu a do chovu bez povolenia príslušného orgánu
prijatého so zretel'om na epizootologickú situáciu,

4. pouŽívanie účinných dezinfekčných a dezinsekčnýchzariadení pľi vstupe do chovov a do
jednotlivých objektov na ustajnenie ošípaných, ako aj pri výstupe znich,

5. dodržiavať hygienické opatľenia na vstup alebo výstup osôb' ktoľe prichádzajú do
kontaktu s diviakmi, na zniženie rizika šírenia vírusu afľického moru ošípaných vľátane
dočasného zákazuvstuputýchto osôb do chovov ošípaných,

6. odobratie vzoriek na laboratórne vyšetľenie od všetkých ošípaných uhynutých alebo
choľých s príznakmi afľického moru ošípaných,

7. klinické vyšetľenie a odobľatie vzoľiek na laboľatóľne vyšetrenie vo všet\ých chovoch
s počtom viac ako 5 kusov, ktoľé pľemiestňujú ošípané v okľuhu troch kilometľov a
v ľizikových chovoch ošípaných (chovy navštevované poľovníkmi, v blízkosti lesa, na
samotách alebo na okľajoch obcí) v okľuhu tľoch kilometrov,

8. opatrenia proti tomu, aby sa časť z ulovených alebo nájdených uhynutých diviakov, ako aj

mateľiálov alebo vybavenia, vľátane možných vektorov infekcie, ktoré by mohli by'
kontaminované, víľusom afľického moru ošípaných, dostala do kontaktu s ošípanými v
chove,

9. aby ošípané, ich sperma' embryá alebo vajíčka neboli premiestnené z infikovanej oblasti
na účely výmeny s členskými štátmi,

10' monitoľing AMo u domácich ošípaných a kontrola pľemiestňovania domácich ošípaných
v súlade S usmerneniami Švps SR.

Príslušná RVPS vykoná kontrolu účinnosti prijatých opatrení v rizikových chovoch v okruhu
tľoch kilometrov od miesta výskytu, pľípadne aj v iných chovoch a vyhotoví o tom úľadný
záznam najneskôr do štyľoch týŽdňov od potvrdenia choroby.
Akonáhle sa potvľdí výskyt infekcie v populácii diviakov, orgán veteľináľnej spľávy na
základe dostupných epizootologických údajov zakľeslí presne definovanú oblasť ľozšíľenia
infekcie.

oľgán veteľinárnej spľávy zabezpeči vyšetrenie vzoriek z diviakov, ktoľé boli zastrelené alebo
nájdené uhynuté v definovanej oblasti infekcie na pľítomnosť AMo v náľodnom ľeferenčnom
laboratóriu.

Kadávery všetkých nájdených diviakov, ktorých vyšetľenia sú pozitívne' sa Spracujú ako
vysoko rizikový odpad a budú bezpečným spôsobom zlikvidované.

V prípade potvrdenia výskytu AMo v blízkosti hĺaníc iného členského štátu národné centrum
pľe tlmenie choľôb bez meškania spolupľacuje s náľodným centrom pľíslušného členského
štátu a miestne centrum pľe tlmenie chorôb s miestnym centľum pre tlmenie choľôb.
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8.3 Plán na eľadikáciu infekcie

Čo najskôľ ( do 90 dní od potvrdenia pozitívneho pľípadu) Švps SR predloŽí Komisii EÚ
písomný plán opatrení na eľadikáciu afľického moľu ošípaných z infikovanej oblasti
a opatrení uplatňovaných v chovoch v tejto oblasti.

V písomnom pláne budú uvedené nasledujúce informácie:
o geogľafické ľozšírenie choroby,
o populácia diviakov v oblasti,

' výskyt významných prirodzených alebo umelých obmedzení pohybu diviakov,o pľibližný počet čried diviakov a vel'kosť jednotlivých skupín v definovanej oblasti,
' opatrenia, ktoré už boli pľijaté na uľčenie ľozsahu infekcie medzi diviakmi _ vyšetľenie

diviakov zastľelených poľovníkmi alebo nájdených po uhynutí ana základe výsledkov
laboratórnych vyšetľení

o ďalšie kroky, ktoľé sa robia na zistenie presného a komplexného obrazu o epizootológii
ochoľenia v postihnutej populácii diviakov,

o úroveň spolupráce, ktoľá existuje zoológmi, poľovníkmi, pol'ovnými združeniami,
ochľancami vol'ne Žijúcej zveri apľíslušným oľgánom veterinárnej spľávy,

' opatrenia, ktoré boli pľijaté na zľedukovanie populácie diviakov a na vydanie
poľovníckych povolení,

o požiadavky poľovníkov na pľijatie opatľení pte zamedzenie rozšírenia infekcie,o metóda likvidácie nájdených uhynutých a zastrelených diviakov

Záznamzepizootologického šetrenia, ktoré savykonáukaždého diviaka' zastľeleného alebo
nájdeného uhynutóho, bude uvádzať nasledovné údaje:

- geograÍická oblasť, v ktorej bol uhynutý diviak nájdený alebo zastrelený,- dátum kedy bol nájdený uhynutý alebo zastrelený,
- osoba, ktorá ho našla alebo zasftelila,
- vek a pohlavie,
- symptómy, ktoľé boli pozoľované pľed zastrelením,
- stav nájdeného kadáveľu,
- výsledkylab.vyšetrení,

o pľeventívne opatrenia týkajúce sa chovov v dotknutej inťrkovanej oblasti, vrátane
obmedzenia pohybu a prevozu zvieratdo a von z oblasti,

' kĺitéľií, ktoľé budú platit'pľe zrušenie opatrení pľijatých na tlmenie AMo v definovanej
oblasti, vrátane opatrení platných pre chovy ošípanýóh v oblasti.

9. Infoľmácie a údaje

9'I' Skupina odborníkov zhľomažďuje všetky informácie o epidemiologickom šetľení
a poskytuje ich:

- Miestnemu centru pre tlmenie choľôb,

- Náľodnému centru pre tlmenie chorôb
- Komisii

- ostatným členským štátom
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9.2. Informácie aúdaje na miestnej úľovni zhtomažďuje a vyhodnocuje každý tím v miestom
centre pľe tlmenie choľôb podl'a úloh. Spľávy sa predkladajú vedúcemu miestneho centra
a koordinačný tím je zodpovedný za:

- prípľavu infoľmácií médiám
- prípľavu info faxov/emailov
- otganizáciu stľetnutí - súkĺomní veteľinaĺni lekáľi' chovatelia, spotrebitelia, pol'ovníci
- orgaĺizáciu denných poľád, diskusií na úľovni miestneho centľa

Po schválení infoľmácií vedúcim miestneho centra sa infoľmácie a údaje distľibuujú
príslušným oľgánom a verejnosti.
Vedúci miestneho centra je zodpovedný za denné spľávy zasielané do naľodného centľa
o novom vývoji v infikovanej oblasti.

Prílohy k operačnému manuálu pľe AMo

Pľíloha č.1 k operačnému manuálu

Séľologický a viľologický skríning ošípaných v ochrannom pásme a v pásme dohl'adu sa

vykonáva v súlade s Diagnostickou pľíučkou na AMo - ROZHODNUTIE KOMISIE
2003l422ĺEs.

Príloha č.2 k operačnému manuálu

Slovenská republika

Zoznamformuláľov a hlásení používaných miestnymi centrami pľe tlmenie nákaz.

Názov foľmuláľa
Hlásenie o podozľení na ýskyt AMo (3f)

Epizootolosické šetrenie pľi podozrení/potvrdení z AMo (3a)

Veterináme opatrenia pľi podozľení/potvrdení z AMo(v ohnisku, v ochľannom
pásme' v pásme dohl'adu, pre kontaktné chow) (3b)

Soráva o wÍskvte afľického moľu ošípaných (3s)

Denné hlásenie o epizootologickei situácii pľi uýskyte AMo (FTP schránka SVPS)
Súpis chovatel'ov a počty zvierat vyšetľených (ochľanne vakcinovaných) na AMo
(v ohnisku. v ochľannom pásme. v pásme doh|'adu) (3c)

Žiadanka na veterináľne laboľatóľne vyšetrenie nákazv chovoch ošípaných
(inteľnet/intľanet Švľs sR)
http://www.svssr.slďdokumenty/zakladne info/ l 0 LD 07-0 l .pdf
Správa o zániku ohniska AMo (FTP schránka Švps)
Zľušenie veteľinárnych opatľení (FTP schránka Švps)
Uľadný záznam o usmľtení zvierat v ohnisku (3d)

Uľadný záznam o vykonaní pľedbeŽného a záverečného čistenia a dezinfekcie(3e)
Uľadný záznam z kontrolY (FTP schľánka Švps)
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Príloha č.3a k operačnému manuálu

Dátum vyplnenia:
Uľadný veterinárny lekáľ/telefón:

Epizootologické šetľenie
pľi podozrení/potvľdení* AMo

Čĺsto cBHz
Infoľmáci

Súkľomný veterinárny lekár:
*nehodiace sa škľtnút'

..'...........'..Pľítomný: !ano !nie

Základná cha rakteľistika chovu :

Druh chovu ( len ĺ druh zvierat aj iné dľuhy UcH' RCH, ŠcH ....;

Identifikácia zvierat: ( ušné znaky, ľegister )

obľat stáda:

Plemenitba:

Vakcinácia (proti ktorému ochoľeniu, ktoré kategórie, spôsob označovania )

Posledný monitoľing nákazy pred jej vznikom v ohnisku:

Dátum ustálenia nákazy:

Änamnéza, klinický pľiebeh :

A) ZVIERATÁ
Stavy zvierat v ohnisku

Pľesuny zvierat
1. NA FARMU ( odkial', kedy, do ktoľého objektu' počet )

2' Z FARMY ( kedy, počet, kam )

3. V RÁMCI FARMY ( odkial'- kam, kedy, počet )

B) OSOBY
Pohyb osôb
l. Pohyb ošetľovatel'ov ( ľozdelenie po objektoch'jedáleň, šatne )

2. Návštevy veteľináľneho lekára (kto, kedy, kam ešte chodí okrem tejto faľmy )

3. Iné návštevy ( údržbáľi, seľvis ....., kto, kedy, ktorý objekt )

4' Hygienická slučka ( pľezliekarne, oŠetľovate|ia, vet. lekáľ, návštevy, vyhľadená miestnosť )
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5. Hromadné akcie ( vakcinácia, terapia ........)

Chov vnímaných zvierat ošetľovatel'mi v súkľomnom vlastníctve:
( kto, koľko kusov, či neuhynuli - skontrolovať zdľavotný stav )
Pracovníci faľmy - (pol'ovníci' posudzovatelia, a pod. )

C) INÉ ZDRoJE PRENoSu a ŠÍnnNIA
Podstiel'anie:

Zdroj kľmív:

Miešiaľeň kľmív:

Manipulácia s kadáveľmi + evidencia odvozu ( predaj kadáverov )

Hnojná koncovka:

Pľepľava zvierat:
Výskyt vektoľa:

D) OCHRANA CHovU PRED ZAvLnČnľÍnĺ ľÁxĺz
' oplotenie -. stráženie -. evidencia osôb a dopravy -. dezinfekčný bazen -
' hygienická slučka -. pohotovostná zásoba dezinfekčných pľostľiedkov -. plocha na dezinfekciu vozidiel -. ťaŽkátechnika dostupná (tľaktoľ, nakladač, buldozéľ) -
' zdroj vody vlastný -. zdľoj vody obecný -. iná neoddelená fiľma na faľme -
' neoddelený bitúnok -. nástroje a liečivá na faľme -. pomôcky na fixáciu zvierat na faľme -r systém predaja zvierat-
. karanténna maštal'-

E) NÁKRES FARMY
Príloha č'

F) KLINICKÉ VYŠETRENIE

G) ODBER VZORTEK

Za odbornú skupinu:
Meno a pľiezvisko:

Za RVPS :

Meno a priezvisko:

Za kontľolovaný subjekt:
Meno a pľiezvisko:
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Prĺloha č.3b k opeľačnému manuálu ohnisko (domáce ošípané)

REGIoNÁLľĺ VETERIľÁRľĺ A PoTRAVINovÁ spnÁvĺ
TREBIŠoV

Bottova 2, B ++421-56-6722 fax++421-56-6725191 , e-mail: Riaditel.
. jz 6571 2019 V Tľebišove dňa

16.08.2019

OPATRENIA

Regionálna veterinárna a potľavinová spľáva Trebišov pľíslušná podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
v súlade s $ 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39l20O7 Z. z. o veterinárnej siarostlivosti v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia $ 5 Naľiadenia vlády Siovenskej repub1iky č.
27712003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afľického moľu ošípaných

naľiaďuje
preZoltán Fľáter, Hlavná |33,Zemplíno PSč 07634,

opatľenia

A.U
Zemplín,

pľi potvľdení výskytu afľického moľu ošípaných v chove ošípaných.

ľ:ľ]j|nisko nákary: Chov ošípaných majitel'a ZoltánFráteľ, Hlavná 133,
PsC 07ó 34 na adľese Zoltán Fľáteľ, Hlavná !33, Zemplíno PSč orc sl

Vymedzuje ochranné pásmo - minimálne 3 km: katastrálne územiaobcí: Vel'ký Kamenec,
Malý Kamenec, StráŽne, Somotoľ, Vel'ký Horeš, Streda nad Bodľogom, Svätá Mĺ.iu, Rud,Vojka' Malý Hoľeš, Svinice, Svätuše'-| Ladmovce' Zemplín, Ce.;kov, Bľehov, Simík,
Zemplínske Jastrabie, Zatín

Vymedzuje pásmo dohl'adu - minimálne 10 km: kataster obcí Viničky, Klin nad Bodľogom,
Pľibeník,-Borša, 

-Bara' 
Dobľá, Kľál'ovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slóvenské Nové Mesto,

Ceľhov, Kašov, ve_ľ!ĺ Tľňa, Luhyňa, Vel'aty, Michal'any' Hľčeľ, Kysta, Novosad, Bol,,Sol'nička, P9ľany, 
-Leles, 

Bačka, Biel, Velké Trakany, úáre ľ*t uny, é'r"Áa nad Tisou,Cieľna, Boťany, Byšta, Btezina, Kazimír, Lastovc{ Stanča, ZeÁpľnska Nová Ves,Zemplínsky Bľanč, Kožuchov, Zemplínske Hľadište' Hraň a oborín (okres Michalovce)

B, Zakazujez
1. pľemiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu,
2' pľemiestňovanie tiel ošípaných z chovu bez povolenia Regionálnej veterinárnej

a potravinovej správy Tľebišov,
3' pľemiestňovanie mäsa z chovu, ako 1j zákaz pľemiestňovania pľoduktov z ošípaných,

Spermy' vajíčok a embryí ošípaných, kľmív, nástľojov, materiálov alebo äapäou,ktorým sa pľavdepodobne prenáša afľický mor ošípaných, okľem pľípadov
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premiestnenia povolených Regionálnou veteľinámou a potravinovou správou
Tľebišov.
Teľmín: dňom oznámenia a do zľušenia opatľení.

C. Naľiaďuje:
1. aktualizovať súpis všetkých kategóľií ošípaných v chove a v rámci týchto kategóľií

denne aktualizovať počet zvierat, počet uŽ uhynutých, choľých alebo pravdepodobne
nakazeĺých zvierat. Informácie v súpise sa na požiadanie predloŽia Regionálnej
veteľináľnej a potravinovej spľáve v Tľebišove a moŽno ich pľi každej kontrole
overovať,
Teľmín: dňom oznámenia a do zľušenia opatrení.

2. držať ošípané v chove v ich ustajňovacích pľiestoroch alebo na iných miestach
umoŽňuj úcich ich izoláciu,
Teľmín: dňom oznámenia a do zľušenia opatrení.

3. aby vstup osôb do chovu avýstup osôb zchovu bol len na základe písomného
povolenia Regionálnej veteľináľnej a potravinovej správy Tľebišov,
Teľmín: dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.

4. aby vjazd vozidiel do chovu avýjazd vozidiel zchovu bol len ĺazáklade písomného
povolenia Regionálnej veteľináľnej a potľavinovej spľávy Tľebišov,
Termín: dňom oznámeniaa do zrušenia opatrení.

5. používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie ošípaných
a samotného chovu vhodné prostľiedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu
alebo opúšťajúca chov ošípaných musí dodržať hygienické opatrenia potľebné na
zníženie rizika šírenia vírusu afrického moľu ošípaných avšetky dopravné pľostľiedky
opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať,
Teľmín: dňom oznámenia a do zľušenia opatľení.

6. bezodkladne usmrtiť ošípané v chove pod úľadným dozorom spôsobom, ktoý zabráni
akémukoľvek ľiziku šíľenia víľusu afľického moľu ošípaných počas prepľavy alebo
usmrtenia Teľmín : podl'a rozhodnutia RVPS Trebišov

7. zabezpečiť technickú a personálnu pomoc pň zabijani zvierat v chove, pľi odobratí
dostatočného počtu vzoľiek v súlade s diagnostickou pľíľučkou od usmrcovaných
ošípaných na zistenie spôsobu zav|eienia vírusu afrického moľu ošípaných do chovu
a doby, počas ktorej mohol byt'pľítomný vírus v chove pred ohlásením choľoby,
Teľmín: dňom oznámeniaa do zľušenia opatľení.

8. zabezpečiť spľacovanie tiel uhynutých alebo usmľtených ošípaných pod úradným
dozorom podľa pokynov úradného veterináľneho lekára,
Termín: dňom oznámenia a do zľušenia opatľení.

9. poskytnúť pomoc pri vysledovaní mäsa a ošípaných pochádzajúcich z chovu
azabiých v období medzi pľavdepodobným zavlečením choroby do chovu
a zavedením úľadných opatľení,
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Dňa 13.8.2019 bolo na Regionálnu veterináľnu apotľavinovú spľávu Trebišov nahlásené
p.odozľenie z výskytu AMo u chovateľ a Zo|tán Fráieľ, Hlavná 1i3, Zemplín, PSČ yii ii.
Uľ-adný veteľináľny lekár odobral vzorky za účelom vylúčeniďpotvrdeniä afľického moru
ošípaných a zaslal ich do Štátneho veieľinámeho a poiravinového ústavu, Veterinárneho
ústavu vo Zvolene lďalej len VÚ Zvolen/.

Dňa 15.08.2019.vU Zvolen protokolom o vyšetľení CP 40O72l2O19 potvrdil použitím
ASFV Ag PCR metódy pozitivitu na vírus afrického moľu ošípaných.

orgĺán veterinámej spľávy podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona NR sR č.39l2OO7 Z. z,o veterinárnej staľostlivosti v znení neskorších pľedpisoí naľiaďuje a zľušuje opatľenia nazáklade skutočností'zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podoiľení zvážneho
alebo bezprostredného ohľozenia zdraviazvierát alebo zdtaviaľuáĺ. Ý"'ný.l. $ 5 a $ 9Nariadenia vlády Slovenskej ľepubliky č,.277/2003 o opatreniach na kontrolu afrického moľuošípaných sa nariaďujú opatrenia po potvrdení afľického moru ošípaných a vymedzuje saochľanné pásmo a pásmo dohľadĹ. Preto Regionálna veterinárna a potľavinová správaTľebišov prijala tieto vyššie uvedené opatľenia.

Nesplnenie uvedených naľiadení azákazov bude povaŽované za poľušenie zákona č.3912007 Z. z. o veteľináľnej starostlivosti v znení neskoľšich pľedpisov.

Teľmín: dňom oznámeniaa do zrušenia opatľení.

10. ošetľiť kontaminované materiály a odpady, ako sú kľmivá, spôsobom, ktoľý
zabezpečuje zničenie prítomného vírusu afrického moru ošípaných. Jednorazové
materiály, ktoľé môžu bý kontaminované a najmä mateľiály pouŽité pľi usmrtení,
zničiť, postupom podľa pokynov úľadného veterináľneho lekáľa. Vprípade ošetľenia
kontaminovaných mateľiálov (metly, handry, vľecia atď.) spálením, likvidáciu
vykonať za účasti príslušníkov poŽiaľneho zboru,
Teľmín: po usmľtení všetkých ošípaných v ohnisku

11. po odstľánení ošípaných mechanicky vyčistiť adezinťrkovať objekt avyčistiť okolie
budov pouŽitých na ustajnenie ošípaných, vozidlá pouŽívané na pľepravu ošípaných
alebo ich tiel a všetko vybavenie, podstielku, hnoj a hnojovku, ktoľé môžu Ĺyt'
kontaminované podľa pokynov úľadného veteľinárneho lekáľa,
Teľmín: ako v texte

12. Viesť evidenciu o všetkých nákladoch vynaložených pri usmľcovaní, spľacovaní tiel
ošípaných a asanáciou pľostľedia pod úľadným dozorom.
Teľmín: dňom oznámeniaa do zľušenia opatrení.

odôvodnenie
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Poučenie:

Podľa ustanovenia $ 52 písm. bl zák. č,. 3912007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti na

naľiadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pľi podozrení na choroby alebo ich výskyte
sa nevzťahujú všeobecné pľedpisy o správnom konaní.

MVDľ. Stanislav Kovalík
ľiaditeľ RVPS Trebišov

Doručuje sa:
Zoltán Fróter, Hlavná 133, Zemplín, PSC 076 34
Na vedomie:
Šĺĺps SR Bratislava
SVL MVDr. Aľpád Molnáľ
obec Zemplín
olľesný úľad v Trebišove, odboľ lcrĺzového ľiadenia
RVPS Michalovce
RVPS Vľanov n./T.
RVPS Košice-okolie
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Regionálna veteľinárna a potľavinová spľáva

č.j'......

pnÍrl,ĺo

A.. Vvmedzenie infikovanei oblasti odboľnou skupinou:
Poľovné revíľy (vymenovať) :

B. V infikovan AMO sa e:

OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potravinová správa ..........príslušná podľa $ 8 ods. 3 písm. e)
v súlade s $ 17 ods. 3 zákonaNR SR č.39l2OO7 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti v

znení neskoľších predpisov a v zmysle ustanovenia $ 15 Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č.27712003 Z. z. o opatľeniach na tlmenie afľického moru ošípaných

nariad'uje
pre užívatel'a pol'ovného ľevíľu......, lčo .........'

v zastúpení

opatľenia

pri podozrenípotvľdení výskytu afrického moľu ošípaných u diviačej zveľi.

l. Celoľočný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie a schválený plrín
chovu alovu alov líšok hľdzavých akľkavcov čiernych . Lov diviačej zien je
vykonávaný za účelom monitoľingu AMo , KMo aznižovania denzity diviačej zveľi
v poľovnom revíri.

2. Vykonávanie lovu len individuálnym spôsobom postriežkou a posliedkou.
Lov je možné vykonávať XXXXXxX

3. Zákaz lovu všetkej raticovej a malej zveĺi, okľem lovu kačice divej na ťahu, na
spoločných poľovačkách okľem lovu ľaticovej zveri vo zverniciach. Rovnáko sa zakazuje
použitie poľovne upotľebiteľných psov na vyhľadávanie a duľenie zveri. Pes pouŽitý pľi
dohľadávaní poranenej zveľi musí bý vedený na ľemeni.

4. Sanáciu uhynutej diviačej zveri avedľajších Živočíšnych pľoduktov z ulovenej zveri. Telá
alebo pozostatky z uhynutých diviakov, vedľajšie živočíšne pľodukty L ulovených
diviakov musia by'neškodne odstránené podľa ľozhodnutia RVPS XXXXXX na mieste
zakopaním, spálením alebo likvidáciou v spracovateľskom podniku (v kaťrlérii).5. Dodržiavať pľi manipulácii s ulovenými diviakmi' ich žvyškami ako aj š uhynutými
diviakmi, opatľenia zabtaÍrujúce šíľeniu AMo' Uhynuté diviaky a vedľá3sie zivoeišne
produkty nesmú príst' do styku s ošípanými v chove. osoby zúčastňujúce sa lovu a
manipulácii s ulovenými alebo uhynutými diviakmi nesmú pľíst' do kontaltu s ošĺpanými
v chove minimálne 48 hodín od manipulácie. Použitý odev ihneď po skonlení
manipulácie musí byť vypratý, obuv a nástroje vyčistené avydezinťlkované.6' opatrenia na odbeľ a pľedkladanie vzoriók na vyšetľovanie všetkej ulovenej zveri
a nájdenej uhynutej diviačej zveri. Pľitom za uhynutú Zver sa poklaáá aj všetka zveľ
usmľtená inak ako lovom (napr. usmľtená dopravným prostľiedkom, veľkou šelrnou
a pod.) Vzorku od uhynutej diviačej ,verí je nevyhnutné doľučit' na RvPs
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xxxxxxx do 24 hodín od nálezu kadáveľu, alebo najneskôľ v nasledujúci
pracovný deň.

7 . V prípade,, Že z uhynutého diviaka nie je možné odobľať vzorku na vyšetľenie,
ohlásiť ihneď túto skutočnost'RVPS xXxxXxX na telefónne číslo xxxxxxxx.

8. Monitoľing u diviačej zvefl v dobe od xx xx xxxx do xx xx xxxx. odbeľ vzoriek musia
vykonávať osoby vyškolené na pľehliadku zveľi po ulovení na mieste alebo osoby
vyškolené ľegionálnou veteľináľnou a potľavinovou správou na odbeľ vzoriek na KMo.

9. Viesť užívateľom poľovného ľevíľu o každom ulovenom, uhynutom diviakovi arozdeleni
diviny dôslednú evidenciu.

10. Celoľočný zákaz kŕmenia diviakov _ obmedzené vykladanie kľmiva je moŽné výhľadne
iba za účelom cieleného lovu diviakov na vnadiskách ( na vnadisku môže byt' pľítomné
maximálne 5 kg jadľového kĺmiva) alebo / pľikrmovanie diviakov na stanovištiach za
účelom zabr ánenia potľavnej migrácie diviačej zv eri.

1 1. Pľepľavovať v celku ulovené alebo uhynuté diviaky zaba|ene v nepľiepustných obaloch na
miesto bezpečného uloŽeniďodstľánenia.

12. Pľepľavný pľostľiedok a miesto ulovenia musí byt' po skončení manipulácie
vydezinfikovaný prípľavkom účinným pľoti vírusu AMo.

13. Uskladňovať všetky časti z ulovených diviakov vrátane vývľhov, na bezpečnom mieste
nahlásenom RVPS až do doby obdŕžanianegatívneho laboľatórneho výsledku na AMo.

14. Zákazpľemiestňovania živých diviakov mimo infikovanú oblasť.
15. Zakaz premiestňovania tepelne neopľacovaného diviačieho mäsa' tepelne neopracovaných

výľobkov z diviačieho mäsa a tľofejí z diviakov mimo infikovanú oblasť.
16.Predkladať mesačne príslušnému okĺesnému úradu odboru pozemkovému alesnému

hlásenia o love a úhyne diviačej zveľi podľa ich usmernenia.

Za dodanie vzoľkv na laboľatórne wšetľenie sa považuie:

ak je vzoľka dodaná na RVPS v čo najkĺatšom čase od jej odberu.
ak vzoľka obsahuje minimálne jeden z orgánov alebo tkanív ( mandle, slezina
a oblička). okrem toho je možné odobľať dve vzorky ziných lymfatických tkanív, ako
sú ľetrofaľyngeálne, pľíušné, mandibuláľne lebo mezenteĺiálne lymfatické uzliny
avzorka ilea. V pokľočilom štádiu ľozkladu kadáveľu je vhodné odobľať na
laboratóme vyšetrenie dlhú rúľovitú kosť resp. hrudnú kosť'
ak vzorka z ulovených diviakov obsahuje kľvnú zrazeninu.
ak sú k vzoľke pľiloŽené údaje o dátume ulovenia, ľevíľi , katastri ulovenia, veku ,

pohlaví, spľávaní sa diviaka pred ulovením a mene stľelca.

Finančná úhrada za dodanie vzoriek:

Finančná úhĺada bude vyplatená v zmysle pokynov Štatnej veterináľnej a potľavinovej
spľávy Bľatislava , ktoľé sú zveľejnené vyvesením na obvyklom viditeľnom mieste na
RVPS XXXX
od xx xx xxxx do xx xx Xxxx vo výške xx EUR zavzorky zkaždého nájdeného
uhynutého diviaka
Xx Xx xxxx do xx Xxxxxx vo výške xx EUR zavzotky zkaždeho uloveného diviaka

Bez uvedenia čísla identifikačnej značky nie je možne vyplatiť úhľadu zavzorku z uloveného
diviaka (neplatí pľi uhynutých diviakoch).
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' xx € za každého uhynutého diviaka, vrátane diviakov nájdených na nepoľovných
pozemkoch, užívateľovi najbližšieho poľovného ľevíru, pričom ten, kto uhýnutú zver
nájde, je povinný upovedomiť o tom oU odbor pozemkový alebo lesný á pľíslušnú
regionálnu veteľinárnu a potravinovú spľávu.

odôvodnenie

Afľický mor ošípaných je choľoba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č:.39l20O7 Z. z.
o veterinárnej staľostlivosti v platnom znení.Ide o pľenosné ochoľenie s veľkou schopnost'ou
ýchleho šíľenia, v dôsledku čoho vznikajivážne ekonomické straty v hospodaľstve, vľátane
ohrozenia medzináľodného obchodu. V súčasnosti sa afľický -o. oiípuných vyskytuje na
Ukrajine v bezprostľednej blízkosti Slovensko _ ukľajinskej hranice. Tieĺo opátrenia bolo
nutné vydat'nazabránenie vzniku a šíreniu afrického moľuošípaných.
Na základe vyššie uvedených skutočností bolo ľozhodnuté tak, akó je to uvedené vo
výrokovej časti týchto opatrení.
Dňom Xx XX XXXX sa ľušia opatľenia na AMo čj. xxxxxxx vydané dňa xxxxxx.

V pľípade ulovenia virologicky pozitívnych ako i nájdených uhynutých diviakov, ktoľé
boli neškodne odstránené, či uŽ kafileľickým podnikom, spálením alóbo hlbokým
zakopaním, bude vyplatená náhľadanazáklaďe žiadosti pľedloženej na príslušnú
regionálnu veteľinámu a potľavinovú spľávu o stanovenú ťrnančnú ĺh'uäu predložením
faktúľy spolu s prílohou (pľíloha č. 4 Národného kontľolného pľogramu pre AMo
v diviačej populácii na ľok xxxx).

o xx € užívateľovi pol'ovného revíru
- za kaŽdého uloveného viľologicky pozitívneho diviaka bez ľozdielu veku

a hmotnosti;

Podpis a pečiatka riaditeľa RVPS

Doručuje sa:

Na vedomie:
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VZOR opatľení naľiadených veteľinárnym inšpektorom na mieste.

Regionálna veteľináľna a potravinová správa.......

oPATRENIA č. :.............

nariadené podt'a zákon a č.39/2007 Z.z. o yeterináľnej staľostlivosti

Dole podpísaný veteľinárny inšpektoľ naľiaďuje: .............')

podľá $ la ods.2 zäkona č.3912007 Z.z. o yeterinárnej staľostlivosti na základe zistení z veteľinámej kontroly,

inšpekcie, vyšetľenia, testu uvedených v: ............ ......č:..'......... """""'""zo
dňa:...'...............'...') bezodkladne tieto opatrenia3):
- obmedzenie a\ebo zákazpremiestňovania, pľepravy' uvádzania na tľh alebo pouŽívania zvierat, zárodočných

produktov, pľoduktov živočíšneho pôvodu' živočíšnych vedl'ajších produktov, kľmív; zákaz uvádzaĺlia na tľh,

di't.ibúcie alebo používania medikovaných kmív alebo umiestnenie zvierat v schválenom stredisku na

zhľomaŽďoyanie}vierat alebo zbeľnom stredisku pľi obchode na nevyhnutnú dobu, ak sa pri veteľináľnej

kontľole pľeukáže, Že zvieratá nie sú spôsobilé na plánovanú pľepravu'
- zhabanie, usmrtenie alebo zabitie zvieľat
- zhabanie' zničenie alebo nariadenie osobitnej úpravy, spľacúvania alebo ošetreniazáľoďočných pľoduktov,

pľoduktov živočĺšneho pôvodu, kľmív alebo určenie produktov Živočíšneho pôvodu, potravín živočíšneho
pôvodu, vedl'ajšĺch Živočíšnych pľoduktov a kľmív na iné účely ako tie, na ktoré boli pôvodne určené,

- pozastavenie prevádzky alebo uzavľetie určitej časti potľavináľskeho podniku na vhodný čas,
_ povolenie výnimiek pri zbere, prepľave a odstraňovaní živočíšnych vedľajších pľoduktov podl'a osobitného

predpisu

)

V (miesto):... '.....'.'... dňa

S týmito opatľeniami bol(a) oboznámený(á):

Meno a pľiezvisko:
Funkcia:
Podpis:..

Ak oboznámená osoba, ktorá sa zúčastnila inšpekcie alebo kontľoly nie je oprávnená konat'za prevádzkareň alebo

zariadenie, vtastníka, dľžitel'a' prepravcu alebo inú osobu, ktoľá je oprávnená disponovať živými zvieratami'
záľodočnými produktmi, produktmi Živočíšneho pôvodu, vedl'ajšími živočíšnymi produktmi' kľmivami alebo

vybľanými pľoduktmi ľasttinnóho pôvodu, na ktoľé sa toto opatrenie vzt'ahuje, je povinná bezodkladne infoľmovať o
ňom osobu opľávnenú konať.

Meno a pľiezvisko veteľináľneho inšpektora:....................
Podpis: Pečiatka:

I obchodné meno, sídĺo, IČo, ak tde o próvnickú osobu; meno, prienisko a sídĺo, ak ide o fyzickú osobu,

2 uvedie sa úľadný záznam o kontrole, výsledok laboratórneho ýyšetľenia' ĺestu a pod', z ktoýchje zrejmý predmet kontroly; jeho číslo

a dátum,

3 uvedú sa konlĺľétne opatrenia, ktoých príklady sú v s l 4 ods.2 zák. č. 39/2007 Z.z. a miesto, kde sa majú vykonat',

4 uvedú sa konkrétne zistenia a okolnosti prípadu, ktoré si ĺyžadujú bezodkladné vyššie uvedené opatrenia'
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VZOR opatľení naľiadených v ochľannom pásme/v kontaktných chovoch (domáce ošípané)

REGIONÁI,ľĺ VETERIľÁnľĺ A PoTRAVINOVÁ spnÁvĺTREBIŠov
Bottova 18 ++421-56-67 227 64, fax ++421-56-67 ZStg1, e-mail: Riad itel.TV@svps.sk

Č1.: esĺlzoll Trebišov dňa: 16.8.20l 9

OPATRENIA
Regionálna veterináľna a potravinová spľáva Trebišov (ďalej len RVPS Tľebišov)

príslušnápodľa$ 8ods.3písm. e)vsúlade' $ tzods.3 zákonaNRSR č.3912007 Z.z.
o veteľinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení $$ 5, 7, 9 a
10 Naľiadenia vlády Slovenskej republiky č. 277l2OO3 Z. z. o opatreniach na tlmenie
afľického moru ošípaných

naľiad'uje

- pľávnickým osobám:

obec Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín,

--právlickým a fyzickým osobámz vlastníkom chovov ošípaných chovaných v uvedených
obciach

opatľenia

pľi potvrdení výskytu afľickóho moru ošípaných, ktorý bol potvľdený dňa 13.8'2019 v
chove ošípaných v obci Svätá Mária a ts.s.2ďlg v obciach Rad - Hrušo v,"Zemplín Bľehov
Zatýmto účelom RVPS Tľebišov:

A' Vymedzuje ochľanné pásmo _ minimálne 3 km: katasttálne územia obcí: Vel'kýKamenec, Malý Kamenec, StráŽne' Somotor, Veľký Horeš, Stľeda nad Bodľogom, Svätá
\ária, Rad, Vojka, Malý Hoľeš, Svinice' Svŕituše' Ĺadmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov,
Siľník, Zemplínske Jastľabie, Zatín

B' Určuje a označuje ako kontaktné chovy: chovy ošípaných v obci Svĺjtá Mária, Rad-Hľušov, Zemplín, Brehov

C. Zakazujez
1' pľemiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okľem nevyhnutnej pľepľavy vrámci chovu a pľepľavy schválenej RvPs

Teľmín: dňom oznámeniaa do zrušénia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

2' pľemiestňovanie domácich zyierat z chovu a do chovu bez povolenia RvPsTľebišov
Termín: dňom oznámeniaa do zrušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach
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1

3. prepravu speľmy' vajíčok a embryí ošípaných z chovov ochranného pásma
Teľmín: dňom oznámenia a do zľušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

D. Naľiaďuje:

o naľiadených opatľeniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov
prostľedníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úľadnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom
Teľmín: dňom doručenia
Zodpovedný: staľosta obce

použivať pri vstupoch do budov avýstupoch zbudov na ustajnenie ošípaných
a samotného chovu vhodné pľostľiedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu
alebo opúšťqirca chov ošípaných musí dodrŽať hygienické opatrenia potľebné na
zníženíe rizika šíľenia víľusu afľického moru ošípaných avšetky dopľavné prostriedky
opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať
Termín: dňom oznámeniaa do zľušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané RVPS Tľebišov (0561672 27 64),

ktorá vykoná vyšetľenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou pľíľučkou
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

čistenie, dezinfekciu a podľa potľeby dezinsekciu a ošetrenie dopľavných
pľostriedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoľé boli použité na prepravu ošípaných
alebo iných druhov zvierat alebo materiálov, ktoľé môžu bý' kontaminované,
napľíklad telá zvierat kľmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôľ po kontaminácii.
Žiaďne vozidlo použité na pľepravu ošípaných nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a
dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného povolenia RVPS Trebišov
Termín: dňom oznámeniaa do zľušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

držať ošípané v chove v ich ustajňovacích pľiestoľoch alebo na iných miestach
umoŽňuj úcich ich izoláciu
Termín: dňom oznámeniaa do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

vstup osôb do chovu a výstup osôb z chovu len na základe písomného povolenia
RVPS Trebišov
Teľmín: dňom oznámenia a do zľušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

vjazd vozidiel do chovov avýjazd vozidiel z chovov len na zák|ade písomného
povolenia RVPS Tľebišov
Teľmín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.

2

3

4.

6.

7
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I

9.

Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

bezodkladne usmrtiť ošípané v chove pod úľadným dozorom spôsobom, ktorý
zabráni akémukoľvek ľiziku šírenia víľusu afrického moľu ošípaných počas pľepravy
alebo usmľtenia
Teľmín: podľa ľozhodnutia RVPS Trebišov
Zodpovední: vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad - HľuŠov, Svätá
Máľia, Zemplin, Brehov

zabezpečiť technickú a oersonálnu pomoc pri zabíjani zvierat v chove, pľi odobľatí
dostatočného počtu vzoľiek v súlade s diagnostickou pľíručkou od usmľcovaných
ošípaných na zistenie spôsobu zavlečenia víľusu afľického moru ošípaných do chovu
a doby, počas ktoľej mohol byť prítomný víľus v chove pred ohlásenĺm cĹoroby
Teľmín: dňom oznámeniaa do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad _ Hrušov, Svätá
Máľia, Zemp|ín,Bľehov

zabezpečit' spľacovanie tiel uhynutých alebo usmľtených ošípaných pod úľaclným
dozorom podľa pokynov úradného veterinárneho lekára
Termín: dňom oznámeniaa do zľušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad - Hrušov, Svätá
Mária,Zemplin, Bľehov

poskytnút' pomoc pľi vysledovaní mäsa a ošípaných pochádzajúcich zchovu
azabitých v období medzi pľavdepodobným závlečením choľoĹy do chovu
a zav edenim úľadných opatrení
Teľmín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad - Hrušov, Svätá
Mária, Zemplin,Bľehov

ošetrit' kontaminované mateľiály a odpady, ako sú krmivá, spôsobom, ktoľý
zabezpečuje zničenie prítomného víľusu afľického moľu ošípan1tôh. Jednorazové
materiály, ktoré môžu byť kontaminované a najmä materiály pouiĺte pľi usmftení,
zničiť' postupom podľa pokynov úradného veteiináľneho lekára. Vpľĺpäde ošetrenia
kontaminovaných materiálov (metly, handry, vrecia atď.) spálením, likvidáciu
vykonať za účasti príslušníkov poŽiarneho zboru
Teľmín: po usmľtení všetkých ošípaných v kontaktných chovoch
Zodpovední: vlastnĺci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad - Hrušov' Svätá
Mária, Zemplin, Brehov

_ po odstľánení ošípaných mechanicky vyčistiť a d,ezinťlkovat' objekt a vyčistit' okolie
b'udov použitých na ustajnenie ošípanýci, vozidlá používané nďpr.p.uíu ošípaných
alebo ich tiel avš-etko'vybavenie, podstielku, hnoj ahnojovku, ktoré môŽu byt'
kontaminované podl'a pokynov úľadného veterinárnehá lekáľa
Teľmín: ako v texte

10.

11.

12.

13

Zodpovední vlastníci kontaktných chovov ošípaných v obci Rad _ HľuŠov, Svätá
Mária, Zemplín, Brehov

E. Zrušuje:

1' Týmto sa rušia opatľenia pľe obce a ch-ovateľov ošípaných v obciach v bývalom pásme
dohl'adu č. j. 57612019,57812019 zo dňa26.7.2uď
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odôvodneni€

DŤr. 12.8.2019 Štátny veterinárny apotľavinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene
protokolom o vyšetľení CP 396381201'9 iľadne potvľdil výskyt afrického moľu ošípaných
v chove ošípaných u chovatel'ov v obci Svätá Máľia, časť Pavolovo. Dňa 15.8.2019 Státny
veteľinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene protokolom o vyšetľení
CP 4006912019 úradne potvrdil výskyt afrického moľu ošípaných v chove ošípaných u
chovateľa v obci Rad-Hľušov, pľotokolom o vyšetľení CP 4007012019 aCP 40072/19 v obci
Zemp|ín, protokolom o vyšetrení CP 4015712019 v obci Svätá Máľia a pľotokolom
o vyšetľení CP 40147l20I9 v obci Brehov.

orgán veteľinárnej spľávy podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.3912007 Z.z. o

veteľináľnej starostlivosti v zneni neskoľších predpisov naľiaďuje a zľušuje opatrenia na
základe skutočností zistených pľi výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozľení zvážneho
alebo bezprostľedného ohĺozenia zdraviazvierat alebo zdľavia ľudí. V zmysle $$ 5,7, 9 a $10
Naľiadenia vlády Slovenskej republiky č.27712003 o opatľeniach na kontrolu afrického moľu
ošípaných sa vymedzuje ochranné pásmo a nariaďujú opatrenia po potvľdení afľického moru
ošípaných v ochľannom pásme a v kontaktných chovoch. Preto Regionálna veteľinárna
a potravinová spľáva Tľebišov prijala tieto vyššie uvedené opatľenia.

Nesplnenie uvedených nariadení azákazov bude považované za porušenle zákona č.

3912007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoľších pľedpisov.

Poučenie:

Podľa ustanovenia $ 52 písm' b) zák. č' 3912007 Z. z. o veterináľnej starostlivosti na
naľiadenie a zrušenie obmedzujúcich opatľení pľi podozrení na choroby alebo ich výskýe sa
nevzťahujú všeobecné pľedpisy o správnom konaní.

MVDr. Stanislav Kovalík
ľiaditeľ RVPS Trebišov

Doľučuje sa:
_ obce: Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Siľník, Zemplĺnske Jastľabie, Zatín
_ Chovatelia ošípaných uvedení v pľílohe č. 1

Na vedomie:
Šĺĺps SR Bľatislava
SVL MVDľ. Arpád Moĺnár
SVL MVDq. István Géczi
SVL MVDľ. Elemíľ Vargaeštok
olĺresný úľad v Trebišove, odboľ ltľízového ľiadenia
olcr e s né ľ i adi t e ľs n o p o l i c aj né ho zb or u Tr e b i š ov
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Plemenáľskainšpekcia SR, Hlohovecká 5, 95] 4I Lužianlĺy
P,S,SR, š.p., Staľohájska 29, 852 27 Bľatislava
RVPS Michalovce
R'|/PS Vľanov n./T'
RVPS Košice-okolie
VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žttĺna
oko SPZ Tľebišov

Pľíloha č. l:

16.

1 5

14.

1
a
J

I 2

I

I 0

9

8

7

6.
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4.

J

2

1

Pč OBEC LADMOVCE Dátum Podpis

58



vZoR opatrení nariadených v pásme dolrl'adu (domáce ošípané)

REGIONALNA VETERINARNA A POTRAVINOVA SPRAVA
TREBIŠov

Bottova 2'B ++42l-56-6722764, Íax++42l-s6-6725Í9l, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk

Čj., 633t2019 Trebišov dňa: 8.8.2019

OPATRENIA
Regionálna veteľináľna a potravinová správa Trebišov (ďalej len RVPS Trebišov)

príslušnápodľa $ 8 ods.3 písm. e)vsúlade s $ 17 ods.3 zákonaNRSR č.3912007 Z.z.
o veteľináľnej starostlivosti v znení neskoľších pľedpisov a v zmysle ustanovení $$ 9 a II
Naľiadenia vlády Slovenskej republiky č.27]12003 Z. z. o opatľeniach na tlmenie afrického
moľu ošípaných

nariaďuje

- právnickým osobám:

obec Viničĺĺy, Klin nad Bodľogom, Ladmovce, Zemplín, Pľibeník, Borša, Bara, Dobrá,
Kľáľovslry Chlmec, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa,
Luhyňa, Veľaý, Michaľany, Hľčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín,
Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Tľakany, Čierna nad Tisou,
Čierna, Boťany, Ptrukša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves,

Zemplínslry Bľanč, Kožuchov, Zempĺínske Hľadište, Hraň, Siľník

- pľávnickým a fyzickým osobámz vlastníkom chovov ošípaných chovaných v uvedených
obciach

Opatrenia

pľi potvľdení výskytu afrického moľu ošípaných, ktoqf bol potvľdený dňa 6.8.2019
v chove ošípaných v obci Rad a Somotor čast'Nová Vieska pri Bodrogu.

Zatýmto účelom RVPS Trebišov:

A. Vymedzuje pásmo dohl'adu - minimálne 10 km: kataster obcí Viničky, Klin nad
Bodľogom, Ladmovce, Zemplin Pľibeník, Boľša, Baľa, Dobrá, Kľáľovský Chlmec, Cejkov,
Malá Tŕňa' Slovenské Nové Mesto, Čeľhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany,
Hľčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov' Zatin, Bol', Soľnička, Poľany, Leles,
Bačka, Biel, Veľké Tľakany' Malé Tľakany, Čierna nad Tisou' Čierna, Boťany, Byšta,
Bľezina, Kazimir, Lastovce, Stanča' Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov,
Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník

B. Zakazuje

4. pľemiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej pľepľavy v
rámci chovu a pľepravy schválenej RVPS
Teľmín: dňom oznámenia a do zľušenia opatľení.
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Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

5. premiestňovanie domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS
Trebišov
Teľmín: dňom oznámeniaa do 15.8.2019
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

6. pľepravu speľmy' vajíčok a embryí ošípaných z chovov ochľanného pásma
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatľení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

C. Naľiaďuje:

1. vykonat'súpis chovov ošípaných a bezodkladne ho pľedložit'RVPS Tľebišov
Teľmín: do l8.8.2019
Zodpovedný: starosta obce

2. o nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovat' občanov a chovateľov
pľostľedníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom
Termín: dňom oznámeniaa do zľušenia opatrení
Zodpovedný: staľosta obce

3. nahlásiť počet držaných ošípaných na RVPS Tľebišov prostredníctvom príslušnej obce
Termín: do 18.8.20l9
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

4. používať pri vstupoch do budov avýstupoch zbudov na ustajnenie ošípaných
a samotného chovu vhodné pľostriedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu
alebo opúšťajúca chov ošípaných musí dodržať hygienické opatrónia potľebné na
zníženie rizika šíľenia víľusu afľického moľu ošípaných avšetky dopravné pľostľiedky
opúšťajúce chov pľed opustením chovu dôkladne dezinfikovat'
Teľmín: dňom oznámeniaa do zľušenia opatľení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

5. bezodkladne hlásit' uhynuté alebo choľé ošípané RVPS Trebišov (0561672 27 64),
ktorá vykoná vyšetľenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou pľíručkou
Teľmín: dňom oznámeniaa do zrušenia opatľení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

6. čistenie, dezinťekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetrenie dopravných pľostľiedkov
a iných vozidiel a vybavenia, ktoľé boli použité na pľepľavu ósĺpanych alebo iných
dľuhov zvierat alebo mateľiálov, ktoré môžu byt'_kontaminor^e, napľíklad telá
zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Žiaäne vozidlo
použité na pľepľavu ošípaných nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a
následnej inšpekcie a opätovného povolenia RVPS Trebišov
Teľmín: dňom oznĺímenia a do zľušenia opatľení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

odôvodnenie
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Dňa 6.8.2019 Štátny veteľináľny apotravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene
pľotokolom o vyšetrení CP 381l4l20l9 úľadne potvrdil výskyt afrického moru ošípanych
v chove ošípaných u chovateľa v obci Rad a pľotokolom o vyšetľení CP 381I5l20I9 úradne
potvľdil výskyt afľického moru ošípaných v chove ošípaných u chovateľa v obci Nová Vieska
pľi Bodľogu.

orgán veteľináľnej spľávy podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.3912007 Z.z. o

veteľinárnej starostlivosti v znení neskoľších predpisov naľiaďuje a zľušuje opatľenia na

zäklad,e skutočností zistených pľi výkone svojej pôsobnosti alebo pľi podozrení zväžneho
alebo bezpľostľedného ohľozenia zdraviazvieratalebo zdľavia ľudí. V zmysle $$ 5,7, 9 a $10
Naľiadenia vlády Slovenskej republiky č.277lz003 o opatľeniach na kontrolu afľického moru
ošípaných sa vymedzuje ochľanné pásmo a nariaďujú opatrenia po potvľdení afrického moľu

ošípaných v ochľannom pásme a v kontaktných chovoch. Pľeto Regionálna veteľináľna

a potravinová spľáva Trebišov pľijala tieto vyššie uvedené opďľenia.
Nesplnenie uvedených naľiadení azákazov bude považované za poĺušenie zákona č.

3912007 Z.z. o veteľináľnej staľostlivosti v znení neskorších pľedpisov.

Poučenie:

Podľa ustanovenia $ 52 písm. bl zák. č. 3912007 Z' z. o veterinárnej staľostlivosti na

naľiadenie a zľušenie obmedzujúcich opďrení pľi podozrení na choľoby alebo ich výskyte sa

nevzťahujú všeobecné predpisy o spľávnom konaní.

MVDľ. Stanislav Kovalík
ľiaditeľ RvPS Trebišov

Doľučuje sa:

- obec Viničĺĺy, KIin nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Pľibeník, Borša, Baľa, Dobrá,
Kľáľovslĺy Chl'mec, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa,

Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie-, Brehov, Zatín,
Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Tľakany, Malé Tľakany, Cierna nad Tisou,

Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimíľ, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínslry
Bľanč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník.

_ Chovatelia ošípaných uvedení v pľílohe č. 1

Na vedomie:
Šľps SR Bratislava
SVL MVDľ. Arpád Molnár
SVL MVDr. István Géczi
SVL MVDr. Fľantišek Pajtáš
SVL MVDr. Mikuláš Glovicbý
SVL MVDľ. Peteľ Zanvit
SVL MVDr' Elemír Vargaeštok
SVL MVDľ. Wadimíľ Seman
SVL MVDľ' Viĺiam Naď
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SVL MVDľ. Milan Mika
olcľesný úrad v Tľebišove, odbor lľízového ľiadenia
olcr e s né r iadit e ľs n o pol i c aj né ho zb oľu Tr eb i š ov
Plemenárska inšpekcia SR, Hlohoveckó 5, 95] 41 Lužiantcy
PssR, š,p., Starohájska 29, 852 27 Bľatislava
RVPS Michalovce
RVPS Vranov n./7.
RVPS Košice-okolie
VAS s'ľ.o', Mojšovĺi Lúčka, 0] ] 76 Žĺtina
oko SPZ Trebišov

Pľíloha č. 1:
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PC OBEC WNrčKY Dátum Podpis
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1 8

Príloha č.3c k opeľačnému manuálu

Súpis chovov a počty zvierat v ohnisku, v ochľannom pásme, v pásme dohl'adu pri
potvľdení AMo v chove ošípaných

Dátum vyplnenia:
Úradný veterináľny lekár/telefón :

Dátum potvrdenia:
Názov podniku, chovatel' /Adresa lFarma/ číslo CEHZ

Zoznam chovateloov v ohnisku:

Zoznam chovatel'ov v ochľannom pásme:

Zoznam chovatel'ov v pásme dohl'adu:

Počet vyšetľených
ošípaných

(klinicky,serologicky,iné)
počet

ošípanÝch

CEHZ
faľma

meno a adľesa chovatel'a
P.č.

1

2
J

Počet
vyšetrených/vakcinovaných

ošípaných
(klinicky.serolosickv' iné)

počet
ošípaných

CEHZ
faľma

meno a adresa chovatelta
P.č.

1

2
J

Počet
vyšetľených/vakcinovaných

ošípaných
(klinicky'seľoloeicky" iné)

počet
ošípaných

CEHZ
faľma

meno a adľesa chovatel'a
P.č.

1

2.
J.
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Príloha č.3d k opeľačnému manuálu

Denné hlásenie RvPs v pľi eľadikácii ohniska AMo u domácich ošípaných

1. Denné hlásenie zasiela regionálne centrum pre tlmenie chorôb (RVPS) náľodnému
centru pre tlmenie choľôb 1Švľs SR) elektronickou poštou vedúcemu centľa pľe
tlmenie choľôb martin.chudy@svps.sk a zodpovednému členovi náľodného centľa pľe
tlmenie choľôb dalibor.po1ak@svps.sk každý pľacovný deň od potvrdenia ohniska
AMo najneskôľ nasledujúci deň dopoludnia.

2. Denné hlásenie popisuje činnosť RVPS pri eľadikácii AMo v ten ktorý konkĺétny deň
obsahuje minimálne:

o Dátum kedy bola činnosť vykonaná
o Poľadové číslo hlásenia
o Identifikácia inšpektora RVPS, ktorý hlásenie spracoval
o Popis dennej činnosť RVPS pri eradikácii AMo

Ak sú v konkrétny deň k dispozícii tak aj ďalšie aktuálne údaje:

o Dôležité číselné údaje - počty uhynutých ošípaných, počty usmr1ených
ošípaných, počty odobratých vzoriek, počty vyšetrených ošípaných a pod.

o Výsledky laboratórnych a klinických vyšetľení na AMo
o Vydané a zľušené opatľenia
o Záznamy o pľiebežnom a záveľečnom čistení a dezinfekcii
o Zélznamy o kontrolách chovov v ochľannom pásme a v pásme dohľadu
o Zénnamy o kontľolách v pol'ovných ľevíľoch
o Záznamy o kontrolách vydaných opatrení
o Infoľmácie, prípadne záznamy zporád (chovatelia, pol'ovníci, oU''.)
. Činnosť poveľených SVL pri kontrole a eradikácii AMo

3. Denné hlásenia sa odosielajú až do eradikácie ohniska AMo a zrušenia veteľináľnych
opatrení. Národné centrum pľe tmenie chorôb môže upraviť 1pľedÍžit) frekvenciu
zasielania denných hlásení.
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Príloha č.3e k opeľačnému manuálu

Regionálna veteľinárna a potľavinová spľáva

Úradný záznam č.
o usmľtení zvieľat a o likvidácii mateľiálov, ktoľé môžu pľenášat'víľus

AMO v ohnisku AMO.

Na základe veteľináľnych opatľení č. .... zo dňa .....' bol v chove názov podniku_chovatel'ď adľesďfaľmďčíslo
CEHZ......'..'. ... v počte usmľtených kusov.
Spôsob usmrtenia:
Dátum usmľtenia:
Usmrtenie vykonal:......
Úradný dohl'ad zabezpečil (meno a pľiezvisko):

Na základe veteľináľnych opatľení č. .... zo dňa ...... bolo v chove podniku-chovatel'a/ adľesďfaľmďčíslo
CEHZ, likvidovaných:

kadávery plemenné kance,kančeky/počet/hmotnosť:
kadávery prasnice ZS l početlhmotnosť:
kadávery pľasničky ZS lpočetlhmotnosť:
kadávery výkrm/počet/hmotnosť:
kadáveľy predqýkrm/počet/hmotnosť :

kadávery ciciaky/počeťhmotnosť:
krmivo/hmotnosť:
tne.

Spôsob likvidácie:
Dátum likvidácie:
Likvidáciu vykonal:
Úľadný dohl'ad zabezpečil (meno a priezvisko):

Uľadný záznam s podpisom potvrdzujú:

l. Pľacovník ľegionálnej veteľinárnej a potravinovej správy

meno a priezvisko

2. Zástupca chovatel'a

funkcia

funkcia

podpis a pečiatka

meno a pľiezvisko
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Pľíloha: zberný list od kaÍiléľie

Príloha č.3f k opeľačnému manuálu

Regionálna veteľináľna a potravinová spráYa

Úľadný zánnam č.
o vykonaní pľedbežného a záverečného čistenia a dezinfekcie v ohnisku

AMO

Pľedbežné čistenie a dezinfekcia:
Na základe veterinárnych opatrení č......'..... zo dňa. bolo v chove/adresa/farmďCBHZ:

čistenie adezinfekcia vsúladevykonané predbežné
s Pľĺlohou č.4 naľiadenia vlády č'27712003 Z' z.
Dátum vykonania pľedbežného čistenia a dezinfekcie
pouŽiý prĺpľavoVkoncentrác ia:
mnoŽstvo pouŽitého pľípľavku:

Záverečné čistenie a dezinfekcia:

:::*:::::::]:: *:: l 
",ŕ3""ľľ"

bolo v chove/adľesa/farmalCE[Z:
čistenie adezinfekcia vsúladepredbežné

s Prílohou č. 4 nariadenia vlády č' 27712003 Z. z'
Dátum vykonania pľedbežného čistenia a dezinfekcie
použiý pľípravolďkoncentrácia:
množstvo použitého pľípľavku:

čistenie a dezinfekcia bola vykonaná fiľmou (nánov a adresa):

Úradný dohl'ad zabezpečil (meno a pľiezvisko):

Uľadný záznam s podpisom potvrdzujú:

l. Pľacovník regionálnej veteľináľnej a potľavinovej správy

meno a pľiezvisko funkcia podpis a pečiatka

2. Zástupca pľevádzkaľne, vktorej sa predbežné azáverečné čistenie adezinfekcia sa
vykonala:

meno a priezvisko funkcia podpis a pečiatka

P_ríloha: Pľotokol o vykonanej pľáceo pľípadne potvľdenie o vykonaní pľáce od pľíslušnej fiľmy, ktorá
čistenie a dezinfekciu vykonal.
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Príloha č.3g k operačnému manuálu
HLÁsENIE

o PoDOZRENÍ NA vÝsKYT AFRICKEHO MORU ošÍľ.q.NÝcH

a)

b)

c)

d)

e)

D

c)

h)

Regionálna veterinĺĺma a potravinová správa:

dátum odoslania:

hodina odoslania:

dátum, kedy vzniklo podozrenie na AMo:

podozrenie vyslovené na základe

hodina a dátum odoslania vzoriek na laborat rne vyšetrenie:

podozrenie AMo u diviakov (uviesť číslo ident. značky) alebo ošípan;.ich v chove (uviesť číslo CEHZ)' na bitunku (CEHZ) alebo v dopravnom prostriedku 1Šľz;:

D

i)
k)

zemepisné wčenie miesta (geografické suradnice):

vykonané opatľenia pľi podozrení

počet ošípan1'ch v chove v ktoľom bolo vyslovené podozrenie podl'a kateg rií:

základné stádo

ošípané do veku 3 mesiacov

\T7krm

plemenné prasničky

Pečiatka regionálnej veteriniĺmej a potravinovej správy a podpis regionálneho veterinárneho lekára:

Dátum:
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Príloha č.3h k operačnému manuálu SPRÁva
o \^ŕSKYTE AFRICKEHO MORU oŠÍpĺľŕcH

l.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

dátum, kedy vzniklo podozrenie na AMo:
dátum potvrdenia AMo:
diag. met dy pouŽité na potvrdenie AMo:...
pofurdenie AMo u diviakov (uviesť číslo ident. značky ) alebo ošípan ch v chove
(uviesť číslo CEHZ), na bitunku (CEÍIZ) ďebo v dopravnom prostriedku (ŠPZ):

i) zemepisné uĺčenie miesta (geografické sriradnice):

na bitunku alebo v dopravnom prostriedku, musia2. Ak ide o primáme ohnisko alebo prípady

sa poskynliť nasleduj ce informácie:

počet ohnísk alebo prípadov:

Regionálna veterinárna a potravinová správa:

j) vykonané opatrenia na eradikáciu nákazy:

ošípané do veku 3 mesiacov

v dopravnom prostriedku

zĺĺkladné stádo

a) počet podozriq ch ošípan;ch:

v ohnísku

na bitunku

vykrm

plemenné prasničky

b) počet uhynut ch ošípan;ich podl'a kateg rií:

kateg rie počet klinicky choľ ch a počet ošípanycVdiviakov, u kton_ŕch bol

v ohnisku

na bitunku

f) u ohniska uviesť vzdialenosť od najbližšieho chovu ošípan ch v metroch:

g) ak bol AMo zisten]i na bitunku alebo v dopravnom prostriedku, uviesť umiestnenie
chovov p vodu infikovan ch ošípan ch alebo kadáverov_ľegi n, okres, číslo katastra:

kliniclĺy choré

zakladné stádo

ošípané do veku 3 mesiacov

plemenné pľasničky

d) počet ošípaĺ1ich usmrten ch:

e) počet spracovan ch tiel ošípan ch

c)

v krm

u každej

plemenné prasničky

poturden;i:

v dopľavnom prostriedku

ošípané do veku 3 mesiacov

vykrm

diviača
(počet+hmotnosť)
Ianštiak
(počet+hmotnosť)
bachy a
(počet+hmotnosť)
kanec
(počet+hmotnosť)

AMO

AMo potvrdené

zakladné stádo

diviača
lanštiak
kanec/bachy a

c) počet uhynut'-ch diviakov podl'a kateg rií
Pečiatka regionáInej veterinámej a poÍavinovej sprály a podpis regionalneho veterinĺĺmeho lekára:

Dátum:
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Tímy

Pľíloha č.8.

Slovenská republika

Miestne centrápre tlmenie choľôb.

Z|oženie
Vedúci miestneho centľa

o kooľdinačný tím
o administľatívny tím
o epizootologický tím
. eľadikačný tím
o kontľolný tím

Koordinačný tím
základne úlohy

o poplach podľa poplachového plánu
o príprava informácií médiám
o pľíprava info faxov
. otganizácia stretnutí - súkromní veterináľni lekári, chovatelia' spotrebitelia
o oľganizácia denných poľád, diskusií na úrovni miestneho centra
o prípravarozhodnutí

poplachový plan _ plán činnosti po obdržaní hlásenia o podozľení na výskytnákazy zoznamlJA oIE
o infoľmáciaregionálnemuveteľináľnemulekárovi
o okamžité prešetľenie chovu a naľiadenie opatrení v pľípade potvrdenia podozľenia na AMo

úľadným veterináľnym lekárom
o infoľmáciaľegionálnemu veterináľnemu lekárovi
. ďalšie vyšetľovanie chovu a odber vzoľiek
o organizácia tľanspoľtu vzoľiek
o aktivácia miestneho centra pre tlmenie chorôb
o infoľmácia susedným regiónom

Administratívny tím
zák|adne úlohy

o administľatívne vymedzenie ochĺanného pásma a pásma dohľadu
. zaznamenávanie údajov o chovoch azvieratách
o vydávanie a publikácia nariadení
o stanovenie časového plánu aorganizácia odbeľu vzoriek a klinického prešetrovania chovov

Epizootologický tím
zák|adne úlohy

. zaznamenávanie faktov
o klinické vyšetľovanie a odber vzoriek
o stanovenie rozsahu vzoľkovania vykonávaného eradikačným tímom
o epizootické šetrenie
o okamŽité informovanie susedných ľegiónov o kontaktoch zvierat z ohniska AMo
o príprava podrobnej spľávy o epizootickej situácii
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a zhodnotenie epizootologických údajov

Eľadikačný tím
zékladné úlohy

o kontľola dezinfekčných zuiadení
o plánovanie usmľtenia a neškodného odstľáneniazvierat, kľmiva a mateľiálov
o usmľtenie a neškodné odstľánenie
. vzoľkovanie usmrtených zvierat
o oceňovaniezvieľat
o kontrola dezinfekcie
o čistenie a dezinfekciazariadeĺi

Kontrolný tím
základné úlohy

o kontľola premiestňovania zvierut
o kontľola pľepravy zabítých zvierut
o kontrola kafilerického podniku
o kontrola bitúnkov' tozľábkámi
o kontrola iných poľnohospodárskych sluŽieb
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Pľíloha č.9.

Slovenská ľepublika

Vybavenie miestnych centier pre tlmenie chorôb.

Miestne centrá pre tlmenie choľôb, trvale alebo dočasne zľiadené pri ľegionálnych veteľinárnych
a potľavinových spľávach majú k dispozícii kanceláľske zaľiadenie, vľátane:
. kancelársky nábytok, fotokopírky a pod. alebo schopnosť okamžite to zariadiť,
o systémy počítačového zaznamenávania, špeciálne Vypľacované pľe ohniská
o predtlačené formuláre, ako sú:

- vzoÍy veterinárnych opatľení
- vzory epizootologických šetľení
- oznámenia za účelom zveľejnenia
_ sledovanie poŽiadaviek a spľáv
- spľievodné doklady pri pľemiestňovaní ošípaných

Miestne centrá pre tlmenie chorôb tľvale alebo dočasne zriadené pľi ľegionálnych veterinárnych
a potľavinových spľávach majú nasledovné vybavenie

o telefónne a faxové spojenie. Aspoň jedna linka vyhľadená pľe komunikáciu s národným
centrom pre tlmenie chorôb, mobilný telefón,

. systém zakladaniaúdajov - počítačové spľacovávanie

. maPY uzemia spádovej oblasti (1 : 50 000, ľesp. 1 : 10 000)

. zoznam osôb a organizácií (a ich adresy) v spádovej oblasti, ktoľé treba skontaktovať
v prípade vzniku AMo. Tento zoznamzaľŕňa

_ oľgány miestnej správy zodpovedné za opatrenia pri tlmení nákazy,
- políciu,
- colnice,
- iné odborné služby, ktoľé môžu navštevovať chovy'
- súkľomných veteľinárnych lekárov,
- regionálne komoľy súkľomných veterinárnych lekáľov,
- prepravcov dobytkaamása,
- kafilérie,
- nákupcov/oceňovateľov zvieratl,
- výľobcov kľmív,
- firmy vykonávajúce DDD (spoločnosti na vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a ničenie

hlodavcov)
- poľovnícke organizácie,výstaviská
- bitúnky a výrobne mäsových výrobkov,
- chovateľské zväzy,
- telekomunikácie,
- miestne oľgány komunálnej hygieny a technické sluŽby (odstľaňovanie odpadov),
- dodávatelia na farmy
- systém infoľmovania tlače a iných médií, aby veľejnosť bola informovaná o zaveďených

opatreniach,
. maPY (l : 50 000 a 1 : l0 000),
o vybavenie na vykonávanie vakcinácie,
o pohotovostná brašňa a pohotovostný kufor,
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Povinné wbavenie pohotovostnÝch skladov:

1. ochľanný odev pozostávajuci z:
gumených čiŽiem (s povrchovou stopou pľe jednoduché čistenie a dezinfekciu)
kombinézy (overaly) _ min. 50ks
bezpečnostnej ochľany hlavy
jednorázových rukavíc
j ednoľĺízových tvráľových masiek

2. Zariadenie pľe osobnú dezinfekciu:
vedľo
plastická špongia
kefka
detergent (JAR,PUR)
dezinfekčný roztok aktívny proti AMo
alkoho l al ebo glyko I na zabr ánenie zmr znuti a dezinfekčných pľípravkov
dezinfekčné vaničky

3. Zariadenie pre post mortem vyšetľenie a odber diagnostických vzoriek:
pitevný nôž min. 3 ks
brúska alebo iné ostľiče nanože
ľúčka skalpela a čepieľka
nožnice _ 3 ks
peány _ 3 ks
plastové nádoby na tkanivové vzorky
plastové vľecia
samolepiace štítky
značkovače
Pľenosná chladnička obyčajná aj na 12Y
Špagát na uzatv áranie viieô

4. Zariadenie pre klinické vyšetrenie a odbeľ krvi
záchytné pomôcky (pľe znehybnenie zvieraťa) so slučkami s neľezovými rúčkami
- min. 3 ks
farebný sprej pre označovanie
injekčné sedatíva (azaperon, alebo iné)
striekačky a ihly
vákuové skúmavky pre odbeľ zrazenej krvi a nezrazenej kĺvi _ min. 20ks (pre ošípané), min 10ks
(pľe HD _ malé ošípané)
vhodná súprava ihiel k skúmavkám vrátane ihiel pľe odbery z vjugulaľis, alebo v.cava anterioľ
dľžiaky na ihly, sáčky na vzorky
boxy na prenos skúmaviek s kľvou
klinický teplomer min. 5ks

5. Vybavenie pre diagnostické usmľtenie zvierut
Pentobaľbitát sodný alebo iná vhodná látka pre humánny spôsob usmrtenia (T 61 min. 3 balenia)
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6' Kópie pľedpísaných foľmulárov, ktoré môžu byť potľebné

7. ostatné pomôcky
perá
ceľuzky
poznámkové bloky
kanceláľsky papieľ
toneľy do tlačiarní
mobilný telefón
zariadenie na zistenie GPS súľadníc
bateľka s batéľiami a Žiarovkou
veľké plastové vľecia na znečistené odevy a odpad
ľahko dezinfikovateľné plastové, alebo kovové podnosy alalebo kľabice pľe pľenos pomôcok
a vzoriek.

Dalšie wbavenie na eradikáciu AMo:

Kontajnery prePZ na kadáveľy pľe kafilériu
Hliníková prepľavná bedňa na prepľavu vybavenia do ohniska AMo
VýstľaŽné tabule - Africký moľ ošípanych _ nebezpečná nákaza - zákaz vstupu!
Big bagy na prepľavu uhynutých diviakov
Patologické vľecia na prepľavu uhynutých diviakov a usmľtených domácich ošípaných min. 50ks
Pitevná súprava
Generátoľ ozónu_ na dezinfekciu vozidiel
Vysokotlaký čistič _ čistenie vozidiel
Motorový postrekovač - na dezinfekciu ohnísk v drobnochovoch
Plynová letlampa - dezinfekcia plameňom
Fotoaparát
Note book s tlačiarňou

Zariadenie miestnosti na príjem vzoľiek:
Umývateľné a dezinfikovateľné stoly
Chladničkďmraznička
Germicídnalampa
Malý postľekovač na dezinfekciu miestnosti
Umývadlo s pákovou batéľiou

Vybavenie do teľénu _ AMo diviaky:
Vodeodolné/nepremokavé oblečenie a obutie
Vodeodolný/nepremokavý ruksak na prenos vybavenia
Dalekohl'ad
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Regionálny veterinárny lekáľ musí vedieť zabezpečĺť
. vozidlá,
o pohonné hmoty,
o čeľpadlá, lopaty a motyky (škľabky)
o stľoje na pľemiestňovanie zeminy,
o letovacie lampy (zariadenia na opal'ovanie),
. pľenosné postľekovače a vybavenie na vykonávanie dezinfekcie.
o pozemné stroje
o plameňomety
o zatiadenia na prepľavu kadáveľov do kafilerického zaľiadeniav zapečatených dopľavných

pľostľiedkoch v dostatočnom počte
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Pľíloha č.ĺ.0

Zoznam národných organizácii, ktoré musia byt'kontaktované v pľípade vypuknutia choľoby

o Ministerstvopôdohospodáľstva arozvojavidiekaSR
o Plemenaľske služby SR, š.p.
o Plemenárska inšpekcia SR
o Zväzchovateľov ošípanýchv SR
o Slovenská poľovnícka komora
. Slovenská poľnohospodáľska a potravinová komoľa
o Zväzúnie mäsiaľov
o Asanačný podnik
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