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I. Zákonné pľávomoci
Tento prieskum sa má realizovať od

1.

januára202I do 31. decembra2}2l

Pľávny rámec pre prieskum je obsiahnutý v týchto dokumentoch:
a

Zákon č. 3912007 Z. z. o veterinámej staľostlivosti v zneni neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon č. 39 l 2007 Z.z.'o)

a

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.36712007 Z. z, o opatreniach na kontľolu moru hydiny
(ďalej len ,,nariadenie vlády SR č. 36712007 Z. z.")

o

Rozhodnutie Komisie č. 2010/367lEs z25. júna 2010 o implementácii progľamov zameraných
na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúcehovtáctva v členských štátoch (ďalej len
,,rozhodnutie Komisie č. 201' 0 13 67lES")

a

Rozhodnutie Komisie č,. 2006l437/Es zo 4. augasta 2006, ktoľým sa schvaľuje diagnostická
pľíručkapre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady 2005l94lBs (ďalej len ,,rozhodnutie Komisie
č.20061431lES")

II. Finan čnézabezpečenie
Finančnékľýie plánu prieskumu aviárnej influenzy (ďalej len ,,AI'o) je zabezpečené dvomi zdľojmi:

(výška tohto pľíspevku je stanovená Gľantoqim ľozhodnutímKomisie pre pľíslušnýľok)

III. Sledovanie aviáľnej influenzy na Slovensku v ľoku 2021

časťA: Sledova nie aviáľnej influenzv u hvdinv
Vyšetľovanie hydiny má pokľyt' obdobie príslušnéprodukčnej fáze pre každil kategóľiu hydiny

ako je poŽadované ďalej.

1. Ciele sledovania aviáľnej influenzy u hydiny
Cieľom je ziskať infoľmácie o cirkulácii vírusu aviámej influenzy v chovoclr hydiny
pľostredníctvom aktívneho sledovania týkajúceho sa:
o nízkopatogénnej aviránej influenzy (LPAD podtypov H5 a H7 u kurovitých vtákov (t. j. kuľčatá,

morky, perličky, bažaĺty,jarabice aprepelice) avtákov znadradu bežce, čímsa doplnia iné

o

exitujúce systémy včasnéhozisťovania;
nízkopatogénnej aviámej influenzy (LPAD podtypov H5 aH7 a vysokopatogénnej aviárnej
influenzy (HPAD u domácej vodnej hvdiny (tj. kačice, husi a farmový chov divých kačícurčených
nazazverente).

2. Koncepcia sledovania
Prieskum aviáľnej influenzy v chovoch hydiny mábý vykonaný sledovaním na základe odberu
ľeprezentatívnych vzoriek na sérologické testovanie. Virologické testovanie na aviámu influenzu sa
nepouŽíva ako altemativa k sérologickému testovaniu a musí sa uskutočňovaťvýlučne v ľámci
vyšetrovani v nadväznosti na pozitívne výsledky sérologického testovania na aviámu influenzu.

3. Zisťovanie infekcií aviáľnej influenzy subtypu H5ltI7

u hydiny

1.

Testovaná populácia má pľedstavovať hlavných zástupcov hydiny
len ooSR'o).

2.

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

-

(ďalej

ľeprodukčnékrdle kuľy domácej
úžitkovénosnice kuľy domácej
úžitkovénosnice kuľy domácej s voľným výbehom
chovné morky
výkrmové moľky
bežce
faľmovápematázver _bažantovite (bažant, jarabica, prepelica, moľka divá, ...), peľlička
farmovápematázver _ vodná (kačica divá, ..')

Domáca vodná hydina:
- chovné kačice
- výkľmovékačice

-

v Slovenskej republike

chovnéhusi
výkrmové husi

3. Do

pľogramu monitorovania nie sú zahľnuté chovy bľojleľov druhu kuľa domáca (Gallus
gallus). V prípade chovov brojlerov odber vzoriek má bý uskutočnený nazŕk|ade hodnotenia
riz1ka, v nasledovných pľípadoch:

.
.

4.

počtom hydiny chovaných vo vol'nom výbehu,
chovy s väčším
chovy s vyššímľizikom nakazenia aviárnou influenzou (rôzne vekové skupiny v jednom
chove, používanie povľchových vôd na napájanie hydiny, viac ako jeden druh v jednom
chove...)

Vzoľkovanie má byt' uskutočnenév chovoch hydiny a iných vtákov Žijúcich v zajati,
nachádzajicich sa v pôsobnosti jednotlivých regionálnych veterinárnych a potravinových správ
(RVPS) minimálne Íazza rok, a to nasledovne:
pľe sérologickévyšetrenie priamo v chove hydiny;

spľávy musia odobrať vzorky v súlade s Národn;ým pohotovostným plánom pre prípad
podozrenia a výskytu aviámej influenzy na územíSR,
veteľinárni lekári (súkromníveterinárni lekári),

žiadanka na veteľináľne laboľatórne vyšetrenie hydiny a vtákov na moľ hydiny a
pseudomoľ hydiny. Yzor žiadanky sa nachádzanaintemetovej stárnke:
http ://www. svps.sVdokumentv I zakladne info/l 0 LD 02-0 1 .pdf.
Vyplňanie žiadaniek musí bý kontrolované pľostredníctvom RVPS

5.

Vzorkovanie sa má vykonať na celom :územi SR, beruc ohľad na:
zajatí); tento počet je definovaný tak, aby umoŽnil detekciu najmenej 1 infikovaného chor,rr
v prípade prevalencie infikovaných chovov najmenej 5'Á, s 95Yo pľavdepodobnosťou
(Tabul'ka č. 1);

Tabul'ka č. ĺ': Počet chovov hydiny, ktoré sa majú testovať z každej kategóľie hydiny
(okľem chovov kačíc'husí a divých kačícchovaných v zajati)

Počet chovov hydiny najednu kategóriu
hydiny v SR
menej ako 34

35-50
51-80

Počet chovov, ktoré sa majú testovať

všetky
35

42

81 - 250

53

>250

60

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

Tabul'ka

č. 2: Počet chovov kačíc,husí a divých kačícchovaných

Počet chovov kačíc,husí a divých kačíc

chovanýchvzajatívSR
menej ako 46

47 -60
61 - 100

101 - 350
>350

6.

v zqati, ktoré sa majú testovat'

Počet chovov, ktoró sa majú testovať

všetky
47
59
80

90

počet vzorkovaných jedincov z každ,éhochovu je definovaný tak, aby s 95% presnosťou bol
detekovaný najmenej l pozitivnyjedinec, ak je prevalencia seľopozitívnych jedincov > 3OoÁ
- vzotky kľvi na sérologickévyšetrenie sa majú odobľať od kaŽdého druhu a kategórie hydiny,
minimálne 5 až10 kusov vtákov (okľem kačíc,husí a divych kačícchovaných v zajati)
- v prípade viaceqých chovných pľiestoľov v ľámci farmy sa odobeľá minimálne 5 vtilkov za
jeden priestoľ
_ u husí, kačíca divých kačícchovaných v zajati - zkaŽdej faľmy sa odoberie 20 vzoľiek kľvi
na sérologické vyšetrenie.

7.

odber vzoriek mábrať ohľad na sezónnu produkciu, avšak môŽe bý'uskutočnený aj na bitúnku.

4.
o

a

a

a

Laboľatóľna diagnostika

Laboratóľne testy sa vykonávajú v súlade s diagnostickou príručkoupľe aviáľnu influenzu
(rozhodnutie Komisie č.2006l43]/ES), v ktorej sa stanovujú postupy na poivrdenie a diferenciálnu
diagnostiku aviárnej influenzy.
Laboľatórnu diagnostiku vykonáva Národné referenčné laboratórium
- Veterinárny ústav Zvolen
(ďalej len ,,NRL - VÚ Zvolen"), ktoré má predloŽiť všetky výsledky sérologickéhoa kultivačného
vyšetrenia Štátnej veterinárnej a potľavinovôj správe slovenskój
y ĺaärďi"' ,;Š'PššR;'.^'
Všetky výsledky (séľologickéa viľologické) musia bý'odoslané'"p,iutĺt
do EURL na oveľenie. EURL má
poskýnúťtechnickú podporu a držď väčšiuzásobu diagnostických reagentov.
Všetky izoláty vírusu aviámej influenzy sa majú predložiťEURL. Vírusy subtypov H5lH7 sa majú
predloŽit' bez meškania a majú bý' testované štandardn;im chaľakrcnžačnýmtestom (nucleotiáe
sequencinýIvPD v súlade s diagnostickou príručkou.
Všetky pozitívne sérologickévýsledky sa majú potvrdiť V NRL pre aviárnu influenzu
prostredníctvom hemaglutinačno _ inhibičnéhotestu, pouŽívanímurčenýóh kmeňov dodaných

EURL pre aviárnu influenzu:

Testy na stanovenie subtypu

HS

úvodný test pouŽitím teallEnglandl7894l906 (H5N3);
b)
na všetky pozitívne hodnoty chickeďScotland/59 (H5N1) na vylúčenieN3 skríŽenej
1est
reaktivity protilátok;
a)

Testy na stanovenie subtypu

H7

úvodný test pouŽitím Tuľkey/Englandl647l77 (H7N7);
b) test na všetky pozitívne hodnoty African Staľ1iný983/79 (H7N1) na zniženie N7 skríženej
reaktivity protilátok.
a)

5. Hlásenie qýsledkov testovania hydinových faľiem
Všetky pozitívne pľípadysa majú prešetľovaťv súlade s Národným pohotovostn;iĺn plánom pre prípad
podozrenia a výskytu aviárnej influenzy naÍnemi Slovenskej republiky (verziaplatnápre rok 202I).
SVPS SR každých šesťmesiacov predkladá Európskej Komisii-EFSA správu o pozitívnych
a negatívnych výsledkoch zistených v rámci prieskumu avlärnej influenzy pľostľedníctvomon_line
systému.

Čast'B: Sledova

u volone žiiúcic

kov

Vírus aviámej influenzy u voľne Žijúcich vtákov sa má testovať v spolupráci s ornitologickými
a

poľovníckymi organizácíami

a

príslušnými oľgánmi v oblasti ochľany prírody.

1. Ciele sledovania aviáľnej influenzy

u vol'ne žijúcichvtákov

Cieľom virologického vyšetrenia aviárnej influenzy u voľne žijúcichvtákov je včasnézistenie
vysokopatogénneho kmeňa aviámej influenzy (HPAD subtypu H5N1 s cieľom chľánit' hydinu
v chovoch hydiny azabezpečiťveteľináme aspekty týkajúce sa verejného zdtavia.

2. Koncepcia sledovania

o
o

.

pasívne sledovanie prostredníctvom laboľatóľneho vyšetrovania hynúceho vol'ne Žijúceho vtáctva

alebo vtákov nájdených uhynutých;
sledovanie sa zameľiava hlavne na druhy voľne žijúcehovtáctva uvedených ako ,,cieľové druhy"
vprílohe č. 1 (tieto druhy, predovšetkýn st'ahovavé vtáctvo žijúcevblízkosti vôd, vykázali vyššie
nz1ko nakazenia vírusom HPAI H5N1 a jeho pľenosu);

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

Zabezpečenie odberu vzoľiek na aviárnu influenzu od voľne žijucic}l vtákov nájdených uhynutých má
byt' zab ezpečenénasledovne :
o vprípade nahlásenia individuálneho úhynu vol'ne žijicichvtákov (t _ 4 vtáky) sa odobeľie vzorka
od kaŽdého vtáka vhodného na laboratórne vyšetľenie aviárnej influenzy vpľípade,že nájdený
uhynutý volhe žijilci vták patrí medzi tzv. ,,cieľové druhy" uvedené v pľíloheč. 1.
' V prípade nahlásenia hľomadného úhynu voľne žijilcich vtákov (5 a viac kusov vtákov
na obmedzenej ploche) sa odoberie vzorka od kaŽdého druhu uhynutého vol'ne žijúcehovtáka
vhodného na laboratórne vyšetľenieaviámej influenzy, bez ohl'adu na jeho zaradenié do zoznamu
,,cieľových druhov".

3. Postup pľi odbere vzoriek
odber vzoriek maju zabezpečit' ľiaditelia RVP S

o

o

kloakálne výery, tracheéinelorofaryngeálne výteľy a/alebo oľgány (mozog, sľdce, pľúca,trachea,
obličky, čľevá) od voľne žijucich vtákov nájdených uhynutyóh ul.bo hyňúcich, sa odoberajú za
účelomizolácie vírusu alalebo testovania PCR metódou.
vzorkY odobeľajúúradníveteľinárni lekári jednotlivých RVPS alebo poveľení úradníveterinárni
lekári (súkĺomníveteľinárni lekáľi). Vzorky zaslané do laboratória musí sprevádzat' dôsledne
vyplnená žiadanka na veteľinárne laboratórne vyšetľenie volhe Žijúcich vtákov na aviámu

influenzu a pseudomor. Yzor žiadaĺlkySa nachádza ná intemetovej
0 LD 04-0 1 .pdf

http ://www. svps.sk/dokumentlz/zakladne_info/

1

stárnke:

Transport vzoľiek:
Ku skladovaniu a prepľave vzoriek sa musí pristupovať s osobitnou starostlivosťou. Výery sa majú
schladiť okamžite v suchom ľade alebo prostredníctvom chladiacich gélových balíčkova musia bý'
prepravené do laboratória tak rýchlo, ako je to moŽné. Vzorky sa majú schladiť len v prípade, ked'
je to nevyhnutné. Ak je k dispozícii špecifickétranspoľtné médium na pľepravu antibiotík alebo
vírusov, musia sa na ne vzoľky uložiť, aby sa v plnej mieľe ponorili. UloŽenie vzoriek na
transportné médium sa musí vykonať spolu s ich chladením, nie ako alternativa chladenia. V
prípade, že takéto médium nie je k dispozícii, stery sa musia vrátiť do puzdra a odovzdať suché. Ak
nie je zaruéená ľýchla prepľava vzoriek do laboľatória do 48 hodín (v transportnom médiu s
teplotou 4 "C), vzorky sa ihneď zmrazia, uskladnia a potom Sa prepľavia v suchom l'ade. Na
uskladnenie a prepravu vzoľiek vplývajú mnohé faktory, pľeto sa musí vybľaťspôsob pľepravy
vhodný na daný účel.
Postupy odberu vzoriek sa ľealizujúv súlade s ustanoveniami diagnostickej príručkypre vtáčiu
chľípku (rozhodnutie Komisie č. 2006l431lES), ,' ktoľej sa stanovujú diagnostické postupy
na potvrdenie a difeľenciálna diagnostika aviámej influenzy.

4. Laboratórna diagnostika

o
o
o
o

o

o

Laboratóme testy sa majú uskutočniť v súlade s ustanoveniami diagnostickej príručkypľe vtáčiu
chrípku (ľozhodnutie Komisie č. 2006l437lES), v ktorej sa stanovujú diagnostické postupy
na potvrdenie a diferenciálna diagnostika vtáčej chrípky.
Laboratómu diagnostiku vykonáva NRL _ YIJ Zvolen, ktoľémá predloŽiť všetky výsledky
sérologickéhoa kultivačnéhovyšetrenia na ŠvPSSR a následne výsledky pľedložiťEURL na
poľovnanie a zabezpeč,enie informovanosti o výsledkoch.
NRL pľe aviámu influenzu mäzabezpečit'všetky nevyhnutné materiály pre vzorkovanie.
Všetky vzorky pozbierané v rámci sledovania aviáľnej influenzy u voľne žijtlcich vtákov sa majú
testovať čímskôr pomocou molekulámych techník a v súlade s ustanoveniami diagnostickej
príručky(ľozhodnutie Komisie č. 20061 437 lBs).
Po vykonaní úvodného skríningu použitímM génu PCR nasleduje ľýchle testovanie pozitívnych
ná|ezov H5, ktoré sa vykonáva v lehote najviac dvoch týŽdŤrcv. V prípade pozitívneho nálezu H5 sa
čo najskôľ pristúpi k analýze miesta štiepenia, aby sa uľčilo,či ide, alebo nejde o vysokopatogénny
(HPAI) alebo nízkopatogénny (LPAD kmeň. Ak sa potvrdí H5 HPAI, musí sa ýchlo urobiť ďalšia
analýza na určenie typu N.
Všetky izolžtty vírusu vtáčej chrípky v prípadoch vol'ne Žijúceho vtáctva sa pľedložia EURL
v súlade s pľávnymi pľedpismi Spoločenstva, pokiaľ sa neudelila výnimka v súlade s bodom 4
kapitoly V (diferenciálna diagnostika) diagnostickej príručkypľe vtáčiu chrípku stanovenej
vrozhodnutí Komisie č. 2006l437lVs. Vírusy podtypu H5lH7 sa pľedkladajú čo najskôľ
a podliehajú štandaľdným testom charakterizácie (sledovanie sekvencie nukleotidov/IVP|
v súlade s uvedenou diagnostickou príručkou.

5. Hlásenie výsledkov pľieskumu u vol'ne žijúcichvtákov
Pozitívne a negatívne výsledky vzoľkovania ŠvpsSR hlási na Európsku Komisiu-EFSA kaŽdých šesť
mesiacov pľostredníctvom on-line systému.
V prípade pozitívneho prípadu vysokopatogénneho kmeňa (HPAD sa bude postupovať v súlade
s Náľodn1im pohotovostným plánom pre prípad podozľenia a potvľdenia aviárnej influenzy (verzia
platná pre rok 202I).

IV. Ulohy oľgánov štátnej spľávy pľi pľieskume aviáľnej influenzy
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR
Státna veterinárna
a

potravinová správa

SR

Slovenská poľovnícka
komoľa

Veterináľny ústav
Zvolen

Regionálne
veterinárne
a potravinové spľávy

Ministerstvo pôdohospodáľstva a ľozvoja vidieka Slovenskej republiky

o

-

schval'uje plán prieskumu aviárnej influenzy
potvrdzuje mimoriadne núdzovéopatľenia na návľh hlavného veterinárneho lekiíľa
Sekcia lesného hospodárstva a spľacovania dľeva
- udeľuje výnimky z času lovu peľnatej zven

Štátna veteľinárna a potravinová správa Slovenskej ľepubliky

-

pľipľavuje plán prieskumu aviáľnej influenzy - stanovenie monitoľingu v SR
vyhodnocuJe monitoring v SR
prijíma opatrenia nazáklade vývoja nákazovej situácie v SR
pľedkladá ľočnéa polľočnéspľávy Európskej Komisii
navrhuje ministrovi pôdohospodárstva rozpočet na vykonanie plánu prieskurnu

predkladá Euľópskej Komisii každých šesťmesiacov správy

o pozitívnych a negatívnych
výsledkoch zistených v ľámci pľieskumu aviárnej influenzy prostredníctvom on-line systému.

Regionálne veterináľne a potľavinovéspľávy
- zabezpečujúmetodické usmernenie pre poľovníkov o odbere
- zabezpečujúodbervzoriek
- vyhodnocujú monitoring anttkazovisituáciu v regióne
- kontrolujú plnenie nariadených opatrení

a

zasielaní vzoriek

Štĺtoyveteľinárny

a potľavinový ústav - Veteľináľny ústav Zvolen
zabezpečuje:
- laboľatórnevyšetrovanie
- vyhodnocovanie a spľacovanie údajov vyšetľeníza SR
- odborný servis
- evidenciu výsledkov vyšetľenív elektronickej forme
- všetky nevyhnutné mateľiály pre vzorkovanie

Slovenská pol'ovnícka komora - spolupracuje s oľgánmi štátnej spľávy vo veterinárnej oblasti

ornitologické organizácie - spolupracujú s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti

I.
kiloha

Pľílohy
č. 1

_

7.rynwrlcielbrych druhovvolhe{iúcichvtĺkov

ľnŽľÝľÁzov

vEDEcKÝ

Labut'tundľová

Cygnus columbianus

Labuť spevavá

Cygnus cygnus

Labuť hrbozobá

Cygnus olor

Hus kľátkozobá

Anser brachyrhynchus

Hus siatinná

Anseľ fabalis

Hus bieločelá (európsky druh)

Ans eľ albi.fr ons aĺb ifr ons

Hus (malá) piskľavá

Anser eľythropus

Hus divá

Anser anser

Bemikla bielolíca
Beľnikla tmavá
Bernikla čeľVenokrká
Bernikla bielobradá
Kačica hvizdavá
Kačica chrapkavá
Kačica divá
Kačica ostrochvostá
Kačica chrapľavá
Kačica lyžičíarka
Kačica chľípl'avá
Hrdzavkapotilpavá
Chochlačka sivá
Chochlačka vľkočatá
Cíbik chochlatý
Kulík zlatý
Breháľ čiernochvostý
Pobrežníkboj ovný (Boj ovník bahenný)
Čajka smejivá
Čajka sivá
Jastrab lesný
Jastľab krahulec
Volavka popolavá
V:h skalný
Myšiak hôrny
Myšiak seveľský
PiŽmovka lesklá
Bocian biely
Kaňa močiarna
Sokol sťahovavý
Sokol myšiaľ

Branta leucopsis

ľÁzov

Branta beľnida
Bľanta ruficollis
Bľanta canadensis
Anas penelope
Anas crecca
Anas platyľhynchos

Anas acuta
Anas queľquedula
Anas clypeata
Anas strepeľa
Netta ľufina

Aythyaferina
Aythyafuliguĺa
Vanelĺus vanellus
Pluvialis apricaria
Limosa limosa
Philomachus pugnax
Laľus ridibundus
Laľus canus
Accipiteľ gentilis
Accipiter nisus
Aľdea cinerea
Bubo bubo
Buteo buteo
Buteo lagopus

Caiľina moschata
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Falco peregľinus
Falco tinnunculus

Lyska čierna

Fulica atľa

Kačica uzkozobá

Mar maľ one t t a an gus tiľ o s tr i s

Potápač

Meľ aĺbellus
Milvus
Milvus milvus
Phalacrocorax caľbo
Pica pica

Ha

tmavá

Ha cefvena
Kormoľán veľký
Straka čiemozobá
Potápka chochlatá

čiemokľká

cľistatus
Podiceps

ĺĺis

Sultánka modrá

Porphytio poľphyľio

Potápka hnedá

Tachybaptus ruficollis

