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Národný kontrolný program pre  klasický mor ošípaných v diviačej 

populácii  na Slovensku. 
 
 
 
1. Zákonné právomoci. 
 
2. Finančné zabezpečenie. 
 
3. Výsledky epizootologického šetrenia. 
 
4. Vymedzenie rizikovej oblasti.  
 
5. Opatrenia prijaté na zabránenie šírenia choroby. 
 
6. Rozsah vykonávaného monitoringu a spôsob vykonania epizootologického vyšetrenia u 

diviačej zveri. 
 
7. Program dohľadu a preventívnych opatrení prijatých v chovoch umiestnených v infikovanej 

oblasti. 
 

8. Úlohy orgánov štátnej správy a Slovenskej poľovníckej komory  pri eradikácii KMO v 
diviačej populácii. 

 
9. Požiadavky na zabránenie šírenia choroby poľovníkmi. 
 
10. Spôsob informovania poľovníkov a verejnosti o prijatých opatreniach. 
 
11. Vyhodnocovanie plnenia plánu odbornou skupinou. 

 
 
12. Prílohy  
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1. Zákonné právomoci. 
 

1.1. Právny rámec pre kontrolu KMO je obsiahnutý v týchto dokumentoch  
 

• zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 39/2007 Z.z.“) 

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie 
klasického moru ošípaných 

• zákon č.274/2009 o poľovníctve o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 
 

2. Finančné zabezpečenie. 
 
2.1. Finančné zabezpečenie plánu eradikácie KMO v diviačej populácii je 

zabezpečené z rozpočtu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
SR. 

• vyplácanie náhrady za ulovené virologicky pozitívne a nájdené uhynuté diviaky 
prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“) 
a následným predložením na refakturáciu na ŠVPS SR 

• vyplácanie zástrelného za účelom zníženia denzity diviačej zveri prostredníctvom 
regionálnych veterinárnych a potravinových správ a následným predložením na 
refakturáciu na Štátnu veterinárnu  a potravinovú správu Slovenskej republiky (ďalej 
len „ŠVPS SR“) 

• laboratórna diagnostika prostredníctvom ŠVPS SR 
 
 
 

3. Výsledky epizootologického šetrenia. 
 

3.1. Prehľad virologicky a sérologicky pozitívnych nálezov v SR. 
 
Posledný virologicky potvrdený  prípad KMO u diviakov v Slovenskej Republike bol 
potvrdený v máji 2008 v okrese Nové Zámky. 



                                                                                                                                                               

 

 
 
V rokoch 2009 - 2015 nebol potvrdený virologicky pozitívny prípad výskytu KMO u diviakov 
a domácich ošípaných na Slovensku. 
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Monitoring KMO u diviakov v Slovenskej republike za mesiace     
                                            január – november  2015 
 
KMO rok 2015 (jan.-nov.) detekcia protilátok detekcia vírusu 
Kod okres negatívne pozitívne spolu 

vyš. 
Negatívne pozitívne spolu 

vyš. 
B1 Bratislava I. 0 0 0 0 0 0 
B2 Bratislava II. 16 0 16 16 0 16 
B3 Bratislava III. 78 0 78 80 0 80 
B4 Bratislava IV. 45 0 45 46 0 46 
B5 Bratislava V. 17 0 17 18 0 18 
MA Malacky 345 0 345 372 0 372 
PK Pezinok 292 0 292 296 0 296 
SC Senec 36 0 36 36 0 36 
TT Trnava 102 0 102 113 0 113 
DS Dunajská Streda 104 0 104 104 0 104 
GA Galanta 48 0 48 49 0 49 
HC Hlohovec 47 0 47 47 0 47 
PN Piešťany 50 0 50 50 0 50 
SE Senica 145 0 145 151 0 151 
SI Skalica 136 0 136 140 0 140 
TN Trenčín 703 0 703 703 0 703 
BN Bánovce nad Bebravou 359 0 359 362 0 362 
IL Ilava 262 0 262 269 0 269 
MY Myjava 202 0 202 207 0 207 
NM Nové Mesto nad 

Váhom 656 0 656 659 0 659 
PE Partizánske 260 0 260 261 0 261 
PB Považská Bystrica 232 0 232 235 0 235 
PD Prievidza 792 0 792 803 0 803 
PU Púchov 418 0 418 426 0 426 
NR Nitra 120 0 120 125 0 125 
KN Komárno 380 0 380 382 0 382 
LV Levice 2470 3 2473 2501 0 2501 
NZ Nové Zámky 735 0 735 752 0 752 
SA Šaľa 11 0 11 11 0 11 
TO Topoľčany 105 0 105 117 0 117 
ZM Zlaté Moravce 228 0 228 232 0 232 
ZA Žilina 360 0 360 365 0 365 
BY Bytča 200 0 200 202 0 202 
CA Čadca 174 0 174 187 0 187 
DK Dolný Kubín 41 0 41 41 0 41 
KM Kysucké Nové Mesto 104 0 104 106 0 106 
LM Liptovský Mikuláš 348 0 348 368 0 368 
MT Martin 81 0 81 88 0 88 
NO Námestovo 16 0 16 16 0 16 
RK Ružomberok 91 0 91 97 0 97 
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TR Turčianske Teplice 74 0 74 75 0 75 
TS Tvrdošín 17 0 17 19 0 19 
BB Banská Bystrica 205 0 205 210 0 210 
BS Banská Štiavnica 126 0 126 130 0 130 
BR Brezno 111 0 111 117 0 117 
DT Detva 211 0 211 217 0 217 
KA Krupina 973 0 973 987 0 987 
LC Lučenec 1022 0 1022 1022 0 1022 
PT Poltár 573 1 574 578 0 578 
RA Revúca 249 0 249 258 0 258 
RS Rimavská Sobota 1473 0 1473 1502 0 1502 
VK Veľký Krtíš 1791 0 1791 1806 0 1806 
ZV Zvolen 529 1 530 544 0 544 
ZC Žarnovica 152 0 152 156 0 156 
ZH Žiar nad Hronom 272 0 272 275 0 275 
PO Prešov 303 0 303 319 0 319 
BJ Bardejov 176 0 176 181 0 181 
HE Humenné 235 0 235 244 0 244 
KK Kežmarok 182 0 182 189 0 189 
LE Levoča 293 0 293 305 0 305 
ML Medzilaborce 28 0 28 28 0 28 
PP Poprad 217 0 217 219 0 219 
SB Sabinov 132 0 132 134 0 134 
SV Snina 82 0 82 84 0 84 
SL Stará Ľubovňa 152 0 152 156 0 156 
SP Stropkov 58 0 58 65 0 65 
SK Svidník 111 0 111 119 0 119 
VT Vranov nad Topľou 132 0 132 133 0 133 
K1 Košice I. 3 0 3 6 0 6 
K2 Košice II. 3 0 3 3 0 3 
K3 Košice III. 0 0 0 0 0 0 
K4 Košice IV. 0 0 0 0 0 0 
KS Košice okolie 482 0 482 558 0 558 
GL Gelnica 119 0 119 119 0 119 
MI Michalovce 223 0 223 227 0 227 
RV Rožňava 388 0 388 411 0 411 
SO Sobrance 200 0 200 202 0 202 
SN Spišská Nová Ves 206 0 206 209 0 209 
TV Trebišov 320 0 320 320 0 320 
  CELKOM SR 22632 5 22637 23160 0 23160 
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Úlovky diviačej zveri na Slovensku v roku 2014 podľa okresov  
 

Okres 
Celková 
výmera 

(ha) 
LPF (ha) JKS Plán 

lovu Odstrel Odchyt Úhyn Úbytok 
spolu 

Zazve-
rovanie 

Denzita 
ks/ha 
LPF 

Bratislava II  4150 1132 25 41 43 0 0 43 0 0,022085 
Bratislava III  5403 3367 65 161 148 0 8 156 0 0,019305 
Bratislava IV  5639 1543 47 118 94 0 6 100 0 0,03046 
Bratislava V  6038 724 24 42 44 0 0 44 0 0,033149 
Malacky  87302 51755 1068 1673 1571 0 42 1613 0 0,020636 
Pezinok  34732 16030 447 642 887 0 35 922 0 0,027885 
Senec  29355 1324 13 26 55 0 12 67 0 0,009819 

Bratislavský 
kraj 172619 75875 1689 2703 2842 0 103 2945 0 0,02226 

Dunajská 
Streda  93929 6954 305 235 322 0 5 327 0 0,04386 
Galanta  56742 2458 123 0 118 0 2 120 0 0,050041 
Hlohovec  22761 3358 99 80 123 0 7 130 0 0,029482 
Piešťany  34126 9298 238 380 438 0 14 452 0 0,025597 
Senica  58175 16917 845 1260 1136 0 24 1160 0 0,04995 
Skalica  34411 10095 288 461 504 0 25 529 0 0,028529 
Trnava  67026 14558 338 477 670 0 6 676 0 0,023217 
Trnavský kraj 367170 63638 2236 2893 3311 0 83 3394 0 0,035136 

Bánovce nad 
Bebravou  42649 23904 550 682 1084 0 14 1098 0 0,023009 
Ilava  32783 18666 587 633 882 1 37 920 0 0,031448 
Myjava  27155 10351 267 421 485 0 8 493 0 0,025795 
Nové Mesto 
nad Váhom  46172 19185 799 1116 1831 0 43 1874 46 0,041647 
Partizánske  21607 8296 362 420 586 0 5 591 0 0,043635 
Považská 
Bystrica  42180 28392 373 444 627 0 12 639 0 0,013138 
Prievidza  97275 52138 1573 1496 2224 0 43 2267 1 0,03017 
Púchov  34976 19431 523 677 1122 0 17 1139 0 0,026916 
Trenčín  59614 31257 1257 1523 2085 1 40 2126 0 0,040215 

Trenčiansky 
kraj 404411 211620 6291 7412 10926 2 219 11147 47 0,029728 

Komárno  98914 7139 249 203 433 0 10 443 0 0,034879 
Levice  136071 28359 2080 2718 2668 3 10 2681 0 0,073345 
Nitra  71492 5723 204 202 370 0 8 378 0 0,035646 
Nové Zámky  118727 10078 433 540 1139 0 18 1157 0 0,042965 
Šaľa  31210 1010 0 1 49 0 3 52 0 0 
Topolčany  53547 18760 534 582 531 0 3 534 0 0,028465 
Zlaté Moravce  52993 28356 625 799 825 0 13 838 0 0,022041 
Nitriansky kraj 562954 99425 4125 5045 6015 3 65 6083 0 0,041489 
Bytča  27208 18437 380 893 851 0 20 871 0 0,020611 
Čadca  70492 42806 325 588 550 0 10 560 0 0,007592 
Dolný Kubín  46002 21845 174 153 144 0 3 147 0 0,007965 
Kysucké Nové 
Mesto  15973 9512 164 430 426 0 4 430 0 0,017241 
Liptovský 
Mikuláš  129706 83791 591 704 668 0 23 691 0 0,007053 
Martin  68615 43276 535 511 477 18 2 497 0 0,012363 
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Námestovo  69228 33620 308 179 142 0 14 156 0 0,009161 
Ružomberok  64576 44258 322 314 239 0 3 242 0 0,007276 
Turčianske 
Teplice  37542 22448 344 390 376 3 0 379 0 0,015324 
Tvrdošín  44874 21174 185 130 118 0 6 124 0 0,008737 
Žilina  72625 42758 624 1281 1283 5 33 1321 0 0,014594 

Žilinský kraj 646841 383925 3952 5573 5274 26 118 5418 0 0,010294 
Banská 
Bystrica  68441 41876 465 720 698 0 22 720 0 0,011104 
Banská 
Štiavnica  26425 16361 488 527 434 0 5 439 0 0,029827 
Brezno  117998 85714 588 397 342 0 28 370 0 0,00686 
Detva  52224 29654 421 556 533 0 12 545 0 0,014197 
Krupina  51812 18565 773 1179 1103 0 4 1107 0 0,041637 
Lučenec  73088 32815 937 1506 1392 0 6 1398 0 0,028554 
Poltár  47543 24401 481 791 752 0 5 757 0 0,019712 
Revúca  69820 41725 1064 1581 1442 0 24 1466 0 0,0255 
Rimavská 
Sobota  128549 50155 1611 2179 2030 0 9 2039 0 0,03212 
Veľký Krtíš  75186 24513 1098 1530 1825 0 6 1831 0 0,044793 
Zvolen  66646 30815 990 1378 1252 0 35 1287 0 0,032127 
Žarnovica  36588 24812 489 699 601 0 15 616 0 0,019708 
Žiar nad 
Hronom  49246 28423 460 821 703 0 18 721 0 0,016184 
Banskobystrick
ý kraj 863566 449829 9865 13864 13107 0 189 13296 0 0,021931 
Bardejov  87038 37926 914 788 740 0 16 756 0 0,0241 
Humenné  74851 39592 932 926 804 1 25 830 0 0,02354 
Kežmarok  71081 43848 339 391 341 0 4 345 0 0,007731 
Levoča  37370 15920 340 569 527 0 34 561 0 0,021357 
Medzilaborce  43743 23065 404 306 227 0 11 238 0 0,017516 
Poprad  95270 61674 510 439 369 0 26 395 0 0,008269 
Prešov  87239 34830 807 1241 1200 0 21 1221 0 0,02317 
Sabinov  38340 18070 252 357 344 0 4 348 0 0,013946 
Snina  79601 49401 626 602 431 0 7 438 0 0,012672 
Stará Ľubovňa  58231 26335 341 498 423 0 6 429 0 0,012949 
Stropkov  34282 17513 276 291 281 5 1 287 0 0,01576 
Svidník  54431 27093 634 580 544 0 8 552 0 0,023401 
Vranov nad 
Topľou  70556 30597 723 999 970 2 22 994 0 0,02363 
Prešovský kraj 832033 425864 7098 7987 7201 8 185 7394 0 0,016667 
Gelnica  55989 44795 288 216 193 0 0 193 0 0,006429 
Košice - okolie  145491 64758 1273 1766 1554 0 60 1614 0 0,019658 
Košice I  8241 6142 108 187 155 0 29 184 0 0,017584 
Košice II  3349 1455 19 15 9 0 10 19 0 0,013058 
Michalovce  82404 6686 258 119 669 0 19 688 0 0,038588 
Rožňava  107582 70388 1075 1466 1221 28 13 1262 28 0,015272 
Sobrance  51671 21088 925 731 607 67 10 684 67 0,043864 
Spišská Nová 
Ves  53333 35697 348 413 362 1 11 374 0 0,009749 
Trebišov  96599 14819 855 722 960 0 6 966 0 0,057696 
Košický kraj 604659 265828 5149 5635 5730 96 158 5984 95 0,01937 
Spolu SR 4454253 1976004 40405 51112 54406 135 1120 55661 142 0,020448 
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4. Vymedzenie rizikovej oblasti.  

 
Oblasť s vyšším rizikom výskytu KMO zoznam okresov tvoria okresy na území SR priliehajúce 
k oblasti  Maďarskej republiky s posledným výskytom KMO. 

 
Okresy tvoriace oblasť s vyšším rizikom výskytu KMO (príloha č. 1): 
 

• Krupina 
• Lučenec, Poltár 
• Veľký Krtíš 
• Levice  
• Nové Zámky  
• Komárno  
• Rimavská Sobota  

 
Oblasť s vyšším rizikom výskytu KMO resp. infikovanú oblasť pri novom výskyte KMO u diviaka 
vymedzí odborná skupina zložená z veterinárnych lekárov, zástupcov poľovníkov bezodkladne pri 
potvrdení prípadu KMO u diviakov na základe  
 

1. výsledkov epizootologického šetrenia a geografickej distribúcie choroby, 
2. denzity diviačej zveri v oblasti, 
3. existencie prírodných alebo umelých prekážok presunov diviakov. 

    
 
Zmenu oblasti s vyšším rizikom výskytu KMO prípadne novú infikovanú oblasť ŠVPS SR okamžite 
hlási EK a členským štátom EÚ. 
 
Oblasť s nižším rizikom výskytu KMO zoznam okresov tvoria okresy na území SR, ktoré nepatria do 
oblasti s vyšším rizikom KMO 
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5. Opatrenia prijaté na zabránenie šírenia choroby. 
 
 
A/  PRE VŠETKÝCH UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH  REVÍROV  
 
1. RVPS po prerokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy na úseku poľovníctva nariadia podľa § 

8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3  zákona  č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti opatrenia na 
zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia klasického moru ošípaných v populácii diviačej zveri, 
ktoré zašlú všetkým užívateľom poľovných revírov. Užívatelia poľovných revírov vykonajú: 

 
a) celoročný lov diviačej zveri v zmysle zákona č. 274/2009 o poľovníctve. 
b)  sanáciu uhynutej diviačej zveri, 
c) opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie ulovenej a nájdenej uhynutej diviačej 

zveri. Pritom za uhynutú zver sa pokladá všetka zver usmrtená inak ako lovom. 
 
 Monitoring sa vykoná:  
- v oblasti s vyšším rizikom KMO u všetkej ulovenej a uhynutej diviačej zveri,  
- v oblasti s nižším rizikom KMO u všetkej ulovenej a uhynutej diviačej zveri v dobe  

od 1. marca až 30. júna a po tomto období rozsah monitoringu určí RVPS na základe 
plnenia monitoringu v dobe február až júl,  najmenej však u 20% z ulovených diviakov. 

  
2. O každom ulovenom a uhynutom diviakovi a o naložení s divinou vedie užívateľ poľovného revíru 

dôslednú evidenciu. 
 
3. Opatrenia na zamedzenie migrácie diviačej zveri 

a) v čase núdze, hlavne v zimnom období zabezpečiť prikrmovanie zveri na jej stanovištiach. 
 
B/ PRE UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH REVÍROV V OBLASTI S VYŠŠÍM RIZIKOM KMO  
 
 
1. Finančná úhrada za virologicky pozitívne jedince a za nájdené uhynuté diviaky v oblasti 

s vyšším rizikom 
 
V prípade ulovenia virologicky pozitívnych jedincov (priložiť kópiu pozitívneho výsledku 

laboratórneho vyšetrenia), znehodnotenia diviny skladovaním ako i nájdených uhynutých diviakov, 
ktoré boli neškodne odstránené, či už kafilerickým podnikom, spálením alebo hlbokým zakopaním, 
žiadať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o stanovenú finančnú úhradu predložením 
faktúry spolu s prílohou (príloha č. 4). 
 

• 67 € užívateľovi poľovného revíru 
- za každého uloveného virologicky pozitívneho diviaka bez rozdielu veku a hmotnosti; 

 
• 50 € za nájdeného uhynutého diviaka na nepoľovných pozemkoch, užívateľovi najbližšieho 

poľovného revíru, pričom ten, kto uhynutú zver nájde, je povinný upovedomiť o tom OÚ odbor 
pozemkový a lesný a príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.  

 
Spôsob vyplácania finančnej úhrady, vedenia evidencie o predložených vzorkách a spôsob refundácie 
bude upravený metodickým usmernením ŠVPS SR. 
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C/ Organizačné zabezpečenie monitoringu KMO  

 
1. Regionálne veterinárne a potravinové  správy vo všetkých  okresoch  po  dohode s okresným 

úradom a okresnou, resp. regionálnou organizáciou Slovenskej poľovníckej komory zvolajú 
poradu   poľovných  hospodárov najmenej 1x ročne, na ktorej:  

 
- regionálny veterinárny lekár prerokuje 

 
• plnenie a výsledky monitoringu KMO u diviakov; 
• monitoring uhynutých diviakov 
• nákazovú situáciu vo výskyte KMO v diviačej populácii; 
• opatrenia na zabezpečenie monitoringu KMO v populácii diviačej zveri; 
• rozsah lovu a harmonogram odberu vzoriek; 
• zoznamy vyškolených osôb; 
• organizačné zabezpečenie odberu vzoriek a ich zasielanie na laboratórne vyšetrenie; 
• odber vzoriek vyškolenou osobou na prehliadku zveriny  
• spôsob oznamovania výsledkov laboratórnych vyšetrení regionálnou veterinárnou 

a potravinovou správou užívateľom poľovných revírov; 
• organizáciu osvetovej činnosti v poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti o cestách prenosu 

KMO.  
 

- vedúci pozemkového a lesného odboru na okresnom úrade 
 

• zásady plánovania chovu a lovu diviačej zveri v nadväznosti na denzitu diviačej zveri 
v poľovnom revíri; 

• minimálny monitoring v mesiacoch marec až jún; 
• zabezpečenie vydávania povoleniek na individuálny lov; 
• postup obvodného lesného úradu pri nedodržaní nariadených opatrení podľa zákona č. 

274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Záznam z porady a prijaté opatrenia RVPS bezodkladne predložia na  ŠVPS SR – najneskôr do 
30.3. príslušného roka. 

 
 

2. Dôsledne kontrolovať: 
- neškodné odstránenie ulovenej virologicky pozitívnej diviačej zveri, 
- plnenie stanoveného monitoringu. 

 
 
3. Zaznamenávať počty ulovených a uhynutých diviakov a vykonať krížové kontroly počtu 

odoslaných vzoriek podľa usmernenia ŠVPS SR. Virologicky pozitívne jedince RVPS 
pravidelne zaznamenáva vo výkaze nákaz a veterinárnej prevencie a mesačne zasiela na ŠVPS 
SR. 

 
4. Virologické a sérologické vyšetrenie bude vykonávať len VÚ Zvolen.  
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6. Rozsah vykonávaného monitoringu a spôsob 
vykonania epizootologického vyšetrenia u diviačej 

zveri. 
 
Spôsob vykonania epizootologického šetrenia 

- prostredníctvom dôsledného vypĺňania žiadaniek o laboratórne vyšetrenie - kontrola 
prostredníctvom RVPS, 

- vedenie údajov v elektronickej forme referenčným laboratóriom VÚ Zvolen. 
 
Vykonávať celoročný monitoring u diviačej zveri na celom území SR nasledovne:  
 

- v  oblasti s vyšším rizikom vyšetrovať všetky ulovené a uhynuté diviaky virologicky aj 
sérologicky, 

- v oblasti s nižším rizikom KMO u všetkej ulovenej a uhynutej diviačej zveri v dobe  
od 1. marca až do 30. júna a po tomto období rozsah monitoringu určí RVPS na základe 
plnenia monitoringu v dobe marec až jún,  najmenej však u 20% z ulovených diviakov, 

- odber vzoriek zabezpečiť  vyškolenou osobou na prehliadku zveri po ulovení. 
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7. Program dohľadu a preventívnych opatrení prijatých 
v chovoch umiestnených v infikovanej oblasti. 

 
Pri potvrdení primárneho prípadu KMO u diviakov, príslušný orgán na zabránenie šírenia choroby 
bezodkladne nariadi úradný dohľad v chovoch ošípaných v infikovanej oblasti a najmä:  
 
1. vykonať úradný súpis všetkých kategórií ošípaných vo všetkých chovoch a jeho pravidelnú 

aktualizáciu vlastníkom; informácie v súpise sa predložia na vyžiadanie a môžu byť pri kontrole 
preverované; v chovoch ošípaných pod otvoreným nebom sa prvý súpis môže vykonať na 
základe odhadu počtu ošípaných, 

2. držať všetky ošípané v chove v ich ustajňovacích priestoroch alebo na mieste, kde sa môžu 
izolovať od diviakov; nariadi uloženie materiálov, ktoré môžu prísť do kontaktu s ošípanými v 
chove tak, aby sa k nim nedostali diviaky, 

3. zákaz premiestňovania ošípaných z chovu a do chovu bez povolenia príslušného orgánu 
prijatého so zreteľom na epizootologickú situáciu, 

4. používanie účinných dezinfekčných zariadení pri vstupe do chovov a do jednotlivých objektov 
na ustajnenie ošípaných, ako aj pri výstupe z nich, 

5. dodržiavať hygienické opatrenia na vstup alebo výstup osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu s 
diviakmi, na zníženie rizika šírenia vírusu KMO vrátane dočasného zákazu vstupu týchto osôb 
do chovov ošípaných, 

6. odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie od všetkých ošípaných uhynutých alebo chorých s 
príznakmi KMO, 

7. klinické vyšetrenie a odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie vo všetkých chovoch s počtom 
viac ako 5 kusov, ktoré premiestňujú ošípané v okruhu troch kilometrov a v rizikových chovoch 
ošípaných (chovy navštevované poľovníkmi, v blízkosti lesa, na samotách alebo na okrajoch 
obcí)  v okruhu troch kilometrov, 

8. opatrenia proti tomu, aby sa časť z ulovených alebo nájdených uhynutých diviakov, ako aj 
materiálov alebo vybavenia, vrátane možných vektorov infekcie, ktoré by mohli byť 
kontaminované, vírusom KMO, 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. monitoring KMO u domácich ošípaných podľa plánu VPO na príslušný rok  a kontrola 
premiestňovania domácich ošípaných v súlade s usmerneniami ŠVPS SR (Prílohy č. 4 a 5). 
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8. Úlohy orgánov štátnej správy a poľovníckej organizácie pri eradikácii KMO v diviačej populácii 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

Štátna veterinárna 
a potravinová správa 

SR 

Slovenská poľovnícka 
komora Štátny veterinárny 

a potravinový ústav -
laborat. Zvolen 

Regionálna veterinárna 
a potravinová správa 

Sekcia lesného 
hospodárstva 

a spracovania dreva 

 Okresný úrad  
odbor pozemkový 

a lesný 
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 
- centrálny orgán štátnej správy pri kontrole KMO, 
- schválenie Národného kontrolného programu KMO, 
-    potvrdzuje núdzové opatrenia na návrh hlavného veterinárneho lekára. 
 
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva 
-     príprava legislatívneho rámca,  
- vytvoriť koncepciu chovu a lovu diviačej zveri s dôrazom na KMO a požiadavky 

poľnohospodárskej živočíšnej výroby. 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
 
- návrh kontrolného programu KMO, 
- regionalizácia SR z pohľadu KMO, 
- stanovenie monitoringu v SR, 
- vyhodnotenie monitoringu v SR, 
- prijímanie opatrení na základe vývoja nákazovej situácie v SR, 
- predkladanie správ EK, 
- navrhuje ministrovi pôdohospodárstva rozpočet na vykonanie kontrolného programu. 
 
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa  
 
- nariadenie opatrení pre užívateľov poľovných revírov,  
- nariadenie minimálneho monitoringu ( marec – jún ) v oblastiach s vyšším rizikom KMO, 
- prejednanie opatrení s užívateľmi, 
- metodické usmernenie užívateľov o odbere a zasielaní vzoriek,  
- vyhodnocovanie denzity diviačej zveri, 
- vyhodnocovanie monitoringu a nákazovej situácie v regióne,  
-    vyplácanie finančných úhrad a následné predkladanie týchto na refakturáciu na ŠVPS SR. 
 
Štátny veterinárny a potravinový ústav – laboratórium  Zvolen 
 
- laboratórne vyšetrovanie, 
- vyhodnocovanie a spracovanie dát vyšetrení za SR, 
- odborný servis. 
 
 
Okresný úrad odbor pozemkový a lesný 
 
- plánovanie chovu a lovu diviačej zveri v zmysle pokynov MPaRV SR, 
- bonitácia revírov,  
- kontrola dodržiavania NKS užívateľmi, 
- kontrola denzity diviačej zveri,  
- kvalifikovaný odhad minimálneho monitoringu v dobe, keď je lov málo atraktívny                            

( marec – jún ), 
- stanovenie nápravných opatrení pri nesplnení plánov chovu a lovu,  
- kontrola vydávaných povoleniek na individuálny lov ( počas celého roka ).  
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Slovenská poľovnícka komora 
 
- osvetová činnosť prostredníctvom členských schôdzí a časopisu Poľovníctvo a Rybárstvo, 

relácie Halali, 
- súčinnosť s orgánmi štátnej správy.  
 
 

9. Požiadavky na zabránenie šírenia choroby 
poľovníkmi. 

 
Okrem požiadaviek stanovenými RVPS je potrebná masívna osvetová činnosť 

v poľovníckej verejnosti o cestách prenosu KMO, podmienkach na jeho rozšírenie v diviačej 
populácii a o etológii diviačej zveri.  
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Prenos KMO kontaktom diviačej zveri  

Kontakt v rámci                     
diviačej populácie 

typicky spoločenská zver 

vyháňanie 
dospievajúcich 

kančekov, obsadzovanie 
voľných miest 

kanec samotársky 
spôsob života,  jeho 

domovský okrsok  tvorí  
zvyčajne niekoľko čried  

návrat k čriedam            
v čase  ruje  

život v  čriedach so svojím 
domovským okrskom  

verná domovskému okrsku 

kontakty v rámci okrsku 
obmedzené ak je dodržaná 

denzita  

migrácia a intenzívne 
kontakty z dôvodu 

kontakty intenzívne aj 
v rámci  okrsku ak je 

vysoká denzita  

neustále 
vyrušovanie ( časté 
spol. poľovačky )  

potravinového  krytového                    
( leto, zima ) 

Šírenie KMO 

narušenia 
hierarchie 

a sociálnych väzieb 
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10. Spôsob informovania poľovníkov a verejnosti o prijatých 
opatreniach 

 
 
- RVPS vydajú veterinárne opatrenia pre jednotlivých užívateľov poľovných revírov  na zabezpečenie 

monitoringu KMO 
• pre oblasť s vyšším rizikom KMO,  
• pre ostatné oblasti,  

- RVPS prejednajú opatrenia na poradách poľovných hospodárov, 
-  Slovenská poľovnícka komora zabezpečí publikovanie požiadaviek na zabránenie šírenia KMO 

v poľovníckych časopisoch ( Poľovníctvo  a rybárstvo), 
- Štátna veterinárna a potravinová SR zabezpečí uverejnenie požiadaviek na zabránenie šírenia KMO 

v relácií verejnoprávnej televízie ( Halali ), 
- RVPS zabezpečia informovanie o vydaných opatreniach prostredníctvom miestnej samosprávy. 
 
 
 

11.  Vyhodnocovanie plnenia plánu odbornou skupinou. 
 

Odborná skupina vykoná hodnotenie kontrolného programu KMO v diviačej populácií najmenej 1x 
ročne. Po vykonaní hodnotenia vývoja nákazovej situácie v SR predloží hlavnému veterinárnemu lekárovi 
návrh na zmenu kontrolného programu KMO. 

 
Predmetom hodnotenia bude najmä: 

- geografické rozšírenie choroby 
- plnenie monitoringu a odstrelu 
- denzita diviačej zveri  
- prenos KMO z diviačej populácie do chovov ošípaných  
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12. Prílohy  
 
 

 mapa rizikových oblastí – príloha č.1 
 monitoring KMO u domácich ošípaných na rok 2016 – príloha č. 2 
 žiadanka na laboratórne vyšetrenie- príloha č.3  
 faktúra za virologicky pozitívne jedince - príloha č.4 
 manuál pre odber, balenie a zasielanie vzoriek na virologické a sérologické vyšetrenie KMO – 

príloha č.5 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
príloha č. 1 
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príloha č. 2 
 
Monitoring KMO u domácich ošípaných na rok 2016 
 
Cieľ monitoringu 
 Odhaliť latentné ohniská KMO 
 Preukázať, že SR je krajinou bez výskytu KMO u domácich ošípaných 
 

Právny základ monitoringu 
 § 46 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších 

zákonov  v znení neskorších predpisov  
 

Na základe vyššie uvedených ustanovení Štátna veterinárna a potravinová správa SR určuje, že ošípané je 
možné premiestniť z chovu len vtedy, ak spĺňa požiadavky monitoringu KMO u domácich ošípaných na rok 
2016 
 
Spôsob vykonávania monitoringu 
 sérologické vyšetrovanie určených kategórií ošípaných  

 
Finančné zabezpečenie monitoringu 
 všetky výdavky za laboratórne vyšetrenia v rámci Monitoringu KMO u domácich ošípaných na rok 

2016 uhrádza ŠVPS SR  
 ŠVÚ - laboratórium Zvolen vystaví faktúru na všetky  sérologické vyšetrenia v rámci Monitoringu 

KMO u domácich ošípaných na rok 2016  na  ŠVPS SR 
Rozsah vyšetrovania 
Vyšetrujú sa : 
V oblasti s vyšším rizikom výskytu KMO  
1. ŠCH, RCH, a ÚCH – všetky chovy, z ktorých sa premiestňujú ošípané 
 monitoring prostredníctvom odberu vzoriek priamo v chove 
  monitoring ŠCH,  RCH, a ÚCH so základným stádom ošípaných – v intervale najviac 6 mesiacov 

vyšetrovať v rozsahu na zistenie 5% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou pri každom odbere; 
odbery rovnomerne rozdeliť tak, aby vzorky pochádzali zo všetkých objektov, kde sa chovajú ošípané  

  monitoring ŠCH,  RCH, a ÚCH bez základného stáda ošípaných (výkrm) – v intervale najviac 6 
mesiacov vyšetrovať v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou pri každom 
odbere; odbery rovnomerne rozdeliť tak, aby vzorky pochádzali zo všetkých objektov, kde sa chovajú 
výkrmové ošípané 

   monitoring ÚCH, ktoré nemajú viac ako 6 ks ošípaných základného stáda, vyšetrovať všetky ošípané 
základného stáda v najviac 6 mesačných intervaloch 

 monitoring prostredníctvom jatočných ošípaných a brakovaných ošípaných s odberom vzoriek na bitúnku 
v rozsahu zodpovedajúcom monitoringu prostredníctvom odberu vzoriek priamo v chove 
  

2. prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú 
odstavčatá – 2x ročne všetky zvieratá základného stáda 

 
3. kance na inseminačných staniciach 1x ročne rozdelených rovnomerne do štyroch odberov      

v intervale najviac 3 mesiacov 
 
Ošípané podľa nákazovej situácie a rozhodnutia RVPS – na základe výsledkov epizootologického šetrenia 
vykonanie sérosurveillance v chovoch, v ktorých na základe ich umiestnenia  
(v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajúce chovy), prípadne kontaktov s infikovaným chovom, sa môžu 
vyskytovať zvieratá podozrivé z kontaminácie 
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O spôsobe monitoringu (na bitúnku alebo v chove) rozhodne príslušná RVPS tak, aby bol monitoring vykonaný 
v plnom rozsahu. Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom Aujeszkyho choroby. 
 
V oblasti s nižším rizikom KMO (podľa NKP KMO) 
1. ŠCH, RCH, a ÚCH – všetky chovy, z ktorých sa premiestňujú ošípané 
 monitoring prostredníctvom jatočných ošípaných a brakovaných ošípaných s odberom vzoriek na 

bitúnku 
  monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH vykonať u brakovaných ošípaných základného stáda, brakovaných 

prasničiek, kančekov alebo jatočných ošípaných 
  7 vzoriek krvi od ošípaných z jedného chovu s menej ako 1000ks ošípaných v intervale najviac 3 

mesiacov (v prípade chovov, ktoré dodajú za uvedené obdobie menej ako 7 ošípaných, odobrať vzorky 
od všetkých ošípaných odoslaných na bitúnok) 

 8 vzoriek krvi od ošípaných z jedného chovu s viac ako 1000ks ošípaných v intervale najviac 3 
mesiacov  

 monitoring prostredníctvom odberu vzoriek priamo v chove 
  monitoring ŠCH,  RCH, a ÚCH s menej ako 1000ks ošípaných – v intervale najviac 3 mesiacov 

vyšetrovať 7 vzoriek - prednostne od ošípaných základného stáda (tie isté novo zaradené zvieratá do 
chovu) 

 monitoring ŠCH,  RCH, a ÚCH s viac ako 1000ks ošípaných - v intervale najviac 3 mesiacov 
vyšetrovať 8 vzoriek - prednostne od ošípaných základného stáda (tie isté novo zaradené zvieratá do 
chovu) 

  monitoring ÚCH, ktoré nemajú viac ako 7 ks ošípaných základného stáda, vyšetrovať všetky ošípané 
základného stáda v najviac 6 mesačných intervaloch 

 
 

2. prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú 
odstavčatá – 2x ročne všetky zvieratá základného stáda 
 

3. kance na inseminačných staniciach 1x ročne rozdelených rovnomerne do štyroch odberov    
v intervale najviac 3 mesiacov 
Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom ostatných chorôb v IS. 
 
 
Ošípané podľa nákazovej situácie a rozhodnutia RVPS – na základe výsledkov epizootologického šetrenia 
vykonanie sérosurveillance v chovoch, v ktorých na základe ich umiestnenia  
(v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajúce chovy), prípadne kontaktov s infikovaným chovom, sa môžu 
vyskytovať zvieratá podozrivé z kontaminácie 

 
O spôsobe monitoringu (na bitúnku alebo v chove) rozhodne príslušná RVPS tak, aby bol monitoring vykonaný 
v plnom rozsahu. Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom Aujeszkyho choroby. 
 
 
Materiálno- technické zabezpečenie odberu vzoriek 
 vzorky krvi odoberá v chove poverený súkromný veterinárny lekár a na bitúnku úradný veterinárny 

lekár. Odobraté veterinárny krvi je potrebné okamžite po odbere uložiť a skladovať v chladničke pri 
teplote cca 4ºC. Príslušná regionálna veterinárna potravinová správa odobraté vzorky uloží do 
termoboxu s chladiacimi vložkami a zašle najbližšou zvoznou linkou alebo ako spešninu na ŠVÚ - 
laboratórium Zvolen. Pri zasielaní vzoriek je dôležité zabezpečiť ich identifikáciu(samostatné zabalenie 
vzoriek pochádzajúcich z jedného chovu spolu s priloženou žiadankou o laboratórne vyšetrenie) 

 regionálny veterinárny lekár v spolupráci s ŠVÚ - laboratórium Zvolen zabezpečí dostatočné množstvo 
vratných obalových materiálov (skúmaviek ) pre vykonanie plánovaných odberov na bitúnkoch; odber 
na farme sa vykoná do hemosiek  
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Laboratórna diagnostika  
 
   diagnostiku vykonáva  referenčné  laboratórium pre KMO , ŠVÚ - laboratórium Zvolen 
   

Organizačné zabezpečenie monitoringu 
 RVPS vykoná inštruktáž a zabezpečí dodržiavanie správneho vyplňovania všetkých údajov na aktuálnej 

žiadanke na laboratórne vyšetrenie chorôb ošípaných (aktuálna žiadanka je dostupná na intranete ŠVPS 
SR), vrátane identifikácie chovu (názov chovu, v prípade malochovovu názov obce a jeho číslo podľa  
CEHZ)  

 súkromný veterinárny lekár pri odbere vzoriek v chove a úradný veterinárny lekár pri odbere vzoriek na 
bitúnku zasielajúci vzorky na vyšetrenie do laboratória je zodpovedný za úplné vyplnenie údajov 
uvedených v žiadanke na veterinárne laboratórne vyšetrenie KMO a za ich správnosť 

 výsledky laboratórnych vyšetrení zasielať RVPS chovu pôvodu ošípaných. ŠVÚ - laboratórium Zvolen   
raz mesačne zašle príslušnej RVPS výsledky monitoringu KMO podľa  

      jednotlivých chovov a počtu vykonaných vyšetrení. Regionálny veterinárny lekár na  
      základe predložených výsledkov skontroluje plnenie monitoringu KMO. 

 
Táto úprava monitoringu nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016 
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príloha č. 3 
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príloha č. 4 
 
Príloha k faktúre č. ............................ 
 
 
 
 
Užívateľ poľovného revíru:…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Počet ulovených laboratórne (virologicky) pozitívnych diviakov: 
Dátum  
ulovenia 

Číslo 
značky 

Spôsob odstránenia Sadzba Spolu 
kafiléria1 zakopanie2 iné3 

       
       
       
       
Spolu:       
 
Počet ulovených diviakov podľa bodu 5 časť B/ods. 1 národného programu na eradikáciu 
klasického moru ošípaných u diviakov: 
Dátum  
ulovenia 

Číslo 
značky 

Spôsob odstránenia Sadzba Spolu 
kafiléria1 zakopanie2 iné3 

       
       
       
       
Spolu:       
 
Nájdený uhynutý diviak: 
Dátum nájdenia Počet Sadzba Spolu 
    
    
    
Spolu:    
1 kafiléria – priložiť doklad o odobratí (ako prílohu žiadosti) 
2 zakopanie – priložiť potvrdenie úradného veterinárneho lekára (ako prílohu žiadosti) 
3 iné – vypísať a potvrdiť úradným veterinárnym lekárom (ako prílohu žiadosti) 
 
 

 
 
 
 

        …………………………  
pečiatka a podpis užívateľa PR   
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príloha č. 5 
 

MANUÁL PRE ODBER, BALENIE A ZASIELANIE VZORIEK NA VIROLOGICKÉ 
A SEROLOGICKÉ VYŠETRENIE KMO 

 
      Účelom manuálu je zabezpečenie: 

• jednotných postupov pre odber, balenie a zasielanie vzoriek na virologické a sérologické 
vyšetrenie KMO 

• odberu vhodných vzoriek na vyšetrenie 
• vhodných podmienok na prechodné uskladnenie vzoriek  do doručenia na laboratórne 

pracovisko 
• minimálnych požiadaviek bio-bezpečnosti pri manipulácii so vzorkami 
• jednotných epizootologických údajov o odobratých vzorkách 

 
 
Osoby oprávnené na odber vzoriek 
      Na odber vzoriek je oprávnený: 

• úradný veterinárny lekár 
• súkromný veterinárny lekár 
• vyškolená osoba (veterinárny asistent alebo poľovník vyškolený na odber vzoriek u diviačej 

zveri) 
 
Miesto odberu vzoriek 
      Vzorky sa odoberajú: 

• v chove 
• na bitúnku 
• v poľovnom revíri alebo mieste určenom na vyvrhovanie ulovenej diviačej zveri 

 
Materiál potrebný k odberu vzoriek 
      K odberu vzoriek sú potrebné: 

• jednorazové rukavice, nôž, nožničky, kostná pílka, plastový kontajner, plastové nepriepustné 
vrecká, skúmavka (hemoska), heparín alebo iné antikoagulans, pero píšuce na plast, 
samolepiace štítky na označenie vzorkovníc 

 
Počet odobratých vzoriek 

Pri rozhodovaní o počte odobratých vzoriek v chovoch ošípaných treba postupovať 
podľa „Diagnostickej príručky ustanovujúcej diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek 
a kritériá pre vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie KMO“. U ulovenej diviačej 
zveri počet odobratých vzoriek stanoví príslušná RVPS v súlade s „Národným programom 
eradikácie KMO u diviačej zveri“, vydaným ŠVPS SR. 
 
Odber vzoriek sa týka: 
• ošípaných a diviakov, ktoré vykazujú príznaky, alebo postmortálne nálezy poukazujúce na 

KMO a  sviňovitých, ktoré boli s nimi v kontakte 
• ostatných ošípaných a diviakov, ktoré sa mohli nakaziť vírusom KMO nepriamo krmivom, 

stelivom, nástrojmi a pomôckami, pohybom kontaminovaných osôb a dopravných 
prostriedkov 

• vybraných ošípaných v rámci monitoringu KMO v chovoch ošípaných 
• nájdených uhynutých diviakov 
• ulovených diviakov podľa nariadenia RVPS 
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Materiál vhodný na vyšetrenie 

            Zasiela sa: 
• celý kus do hmotnosti cca 20 kg, ak je to vhodnejšie z dôvodu zabezpečenia bio-bezpečnosti 

pri manipulácii s uhynutým (utrateným) kusom 
• na virologické vyšetrenie z uhynutých, utratených ošípaných alebo zastrelených diviakov sú 

najvhodnejšie tkanivá mandlí, sleziny a obličiek (obr.5). Okrem toho je možné odobrať dve 
vzorky z iných lymfatických tkanív, ako sú retro-faryngeálne, príušné, mandibulárne alebo 
mezenteriálne lymfatické uzliny a vzorka z ilea. Ak sa nejedná o zviera podozrivé 
z nakazenia KMO a ide o vyšetrenie v rámci monitoringu KMO, stačí, ak vo vzorke je aspoň 
jedno tkanivo z uvedených orgánov, resp. jeho   časť o veľkosti vlašského orecha (obr.6). 
V pokročilom štádiu rozkladu kadáveru je vhodné odobrať na laboratórne vyšetrenie dlhú 
rúrovitú kosť resp. hrudnú kosť.  

• u živých ošípaných, ktoré preukazujú príznaky horúčky alebo iné príznaky ochorenia na 
KMO sa musia odobrať vzorky nekoagulovanej krvi alebo zrazenej krvi v súlade s pokynom 
laboratória 

• na sérologické vyšetrenie je vhodná odobratá krv od ošípaných, resp. krvná zrazenina zo 
srdca alebo veľkých dutých ciev u diviakov. Množstvo vzorky pri odbere od živých 
ošípaných je min.3 cm3. Krvná zrazenina u diviaka musí byť minimálne veľkosti vlašského 
orecha. 

 
Spôsob odberu vzoriek 

Od živých zvierat môže vzorku odobrať len veterinárny lekár alebo veterinárny asistent pod 
dozorom veterinárneho lekára v súlade s medicínskymi postupmi pri vykonaní tohto úkonu.  

      U uhynutých, utratených alebo zastrelených zvierat sa odber vykoná nasledovne: 
 
Odber mandlí 
Zviera položíme do chrbtovej polohy. Po oboch vnútorných stranách sánky vedieme hlboké 
rezy od brady až za hrtan (tesne za rozhraním hlavy a krku). Rezy vytvárajú klinovitý tvar 
(obr.1). Uvoľníme jazyk smerom od brady k hrtanu, až kým sa neobjaví hrtanová príklopka 
(obr.2, 3). Na konci tvrdého podnebia tesne pred hrtanovou príklopkou sa nachádzajú mandle - 
dva útvary oválneho tvaru, asi 5mm hrubé, s drobnými jamkami na povrchu (obr.4), ktoré 
odpreparujeme. 
 
Odber sleziny, obličky a krvnej zrazeniny 
Rezom v koži, podkoží a svalovine v strednej línii brucha otvoríme brušnú dutinu. Vyberieme 
črevá, žalúdok a pečeň a položíme na nepriepustnú podložku. V blízkosti žalúdka nájdeme 
slezinu –  elastický tmavočervený orgán s relatívne ostrými okrajmi jazykovitého tvaru. 
Obličky sa nachádzajú v dutine brušnej, pod bedrovými stavcami. Sú fazuľovitého tvaru, na 
povrchu lesklé, hnedočervenej farby, zvyčajne obrastené tukom. Časť zasielanej obličky musí 
obsahovať kôrovú aj dreňovú časť. 
Rezom cez hrudnú kosť otvoríme dutinu hrudnú. Vyberieme srdce a pľúca. Srdce uchopíme do 
ľavej ruky v oblasti ušiek (horná časť srdca, kde vyúsťujú cievy) tak, aby hrot srdca smeroval 
k zápästiu ľavej ruky. Od hornej časti srdca smerom k hrotu vykonáme rez naprieč srdcovými 
komorami a prepážkou. Vyberieme krvnú zrazeninu zo srdca. Ak sa nedá odobrať z rôznych 
dôvodov krvná zrazenina zo srdca (je rozstrieľané, príp. vykrvené) krvná zrazenina sa odoberie 
z veľkých dutých žíl alebo z krvnej zrazeniny, nachádzajúcej sa v telových dutinách. Dbáme 
pritom, aby nebola znečistená obsahom tráviaceho aparátu. 
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Balenie odobratého materiálu 
Časti odobratých tkanív a krvnej zrazeniny sa vložia do uzatvárateľného kontajnera na odber 
vzoriek (obr.7) na ktorom je nalepený identifikačný štítok s údajmi o odobratej vzorke (príloha 
č.I.). Uzavretý kontajner sa vloží do plastového sáčku a sáčok sa uzavrie (obr.8). Obdobne sa 
zabalí krv, odobratá do skúmaviek, ktoré musia byť označené spôsobom, ktorý umožňuje 
jednoznačnú identifikáciu zvieraťa z ktorého bola vzorka odobratá. 
 

Údaje o vzorke 
Osoba, ktorá vykonala odber vzorky musí k odobratej vzorke priložiť údaje (ak nevypisuje 
žiadanku na mieste) o mieste odberu (chove, maštali, koterci), dátume odberu, označení 
zvieraťa, vekovej kategórii, počte zvierat v chove, dôvode odberu, klinických príznakoch, 
materiáli, ktorý daná vzorka obsahuje.  
Ak ide o ulovené diviaky, prikladajú sa údaje o identifikácii vzorky (číslo značky ulovenej 
zveri), vekovej kategórii, pohlaví, správaní sa pred zastrelením, obsahu vzorky (zaslaných 
orgánoch), majiteľovi vzorky, okrese, katastrálnom území, kde bol diviak zastrelený (nájdený 
uhynutý), poľovnom revíri, poľovnom hospodárovi, strelcovi, kto a kedy odobral vzorku. 
Uvedené údaje zapíše úradný veterinárny lekár do žiadanky na laboratórne vyšetrenie. Za 
správnosť údajov a obsah vzorky zodpovedá úradný veterinárny lekár z príslušnej RVPS.  
 

 
Prechodné uskladnenie a doručovanie vzorky 

Odobraté a zabalené vzorky je potrebné uchovať pri 4 oC a doručiť v čo najkratšom čase od 
odberu na príslušnú RVPS. Transport vzoriek z RVPS do referenčného laboratória sa 
zabezpečuje najčastejšie zvoznou linkou VÚ, najneskôr však do 7 dní od odberu vzorky. 
Vzorky je potrebné uchovať na RVPS a počas transportu do laboratória pri 4 oC.  Vzorky nesmú 
zamrznúť! 

  
RVPS vedie zoznam (resp. uchováva kópie žiadaniek) zaslaných vzoriek. 
 
 

 
          

Prílohy:   I. Identifikačný štítok na označenie kontajnera pre odber vzoriek na vyšetrenie KMO   
                    II.. Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie nákaz v chovoch ošípaných 
                         Postup pri odbere a balení vzoriek na laboratórne vyšetrenie KMO (obr.1 – 8) 
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obr. 1 - rez v medzisaničí 

 

                 
obr. 2 - uvoľnenie jazyka 
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obr. 3 - mandle na tvrdom podnebí 

 

 
obr. 4 - mandle oddelené od tvrdého podnebia - detail 
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obr. 5 - orgány z ktorých sa odoberajú vzorky na vyšetrenie KMO  

  - bráničný pilier na vyšetrenie trichinelózy 
 

 
obr. 6 - na laboratórne vyšetrenie KMO sú zasielané len časti jednotlivých orgánov 
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obr. 7 – vkladanie častí jednotlivých tkanív do uzatvárateľného kontajnera  
 
 

 
obr. 8 – vzorka s priloženou žiadankou pripravená na odoslanie do laboratória 
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Príloha č. I - identifikačný štítok na označenie kontajnera pre odber vzoriek na   
vyšetrenie KMO u domácich ošípaných 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                          RDP Koš   f. Opatovce nad Nitrou 
 
                           
                                                     
                                          vz. č.1 orgány+krv z výkrmovej ošípanej z objektu č.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2       6        9        0       6                                                            26            09         06  
 
 
 
 
Príloha č.I - identifikačný štítok na označenie kontajnera pre odber vzoriek na 
vyšetrenie KMO u diviakov 
 
 
   
 
 
 
                                                                                                                                                      PZ Sečianky – Ipeľské Predmostie 
 
 
                                                                                        
 
       A I 6 1 0 9 2 2 7 1 
 
 
 
 
 
 
 
             3       8        8       0       6                                                           3            10          06
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Príloha č.II 
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