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Opatrenia v chovoch domácich ošípaných 

• V nárazníkových oblastiach AMO boli vydané veterinárne opatrenia pre 

všetkých registrovaných chovateľov domácich ošípaných 

• Na ostatnom území SR – povinnosť hlásiť každé podozrenie na AMO 

(chovatelia, SVL) + následné opatrenia 



Nárazníkové zóny 

 



Monitoring AMO - ošípané 

• Od všetkých uhynutých (s výnimkou hromadného úhynu ciciakov) v 
nárazníkových zónach 

• Mimo nárazníkových zón len v prípade podozrenia (treba vydať 
opatrenia) 

• Vzorky orgánov ako pri diviakoch 

• Vyšetrenie PCR (virologické) 

• Nerobí sa monitoring od živých ošípaných a serologický monitoring! 

 

 



Epizootológia AMO 

 





Aké sú najväčšie riziká zavlečenia AMO do 

chovu ošípaných? 

• Priamy kontakt diviakov s domácimi ošípanými (drobnochovy, chovy pod 

holým nebom) 

• Tepelne neopracované výrobky z bravčového a diviačieho mäsa 

(stravovanie zamestnancov v komerčných chovoch, kŕmenie pomyjami v 

drobnochovoch) 

• Kontakt s infikovaným stelivom a krmivom (drobnochovy) 

• Premiestňovanie ošípaných (najmä nelegálne dovozy) 



 

Kontrola opatrení v nárazníkových zónach 

• Kontroly 2x ročne vo všetkých zaregistrovaných chovoch domácich 

ošípaných (CD 2014/709, WD Strategy...)  

• Kontrola zdravotného stavu ošípaných: kniha vet. úkonov a rozhovor SVL + 

chovateľ: choré a liečené ošípané, najvyššie úhyny, prisunuté ošípané, každá 

pojednotka 

• Klinické príznaky, meranie teploty, odber vzoriek od uhynutých (hynúcich) 

ošípaných 

 

 

 



Kontrola opatrení v nárazníkových zónach 

• Biologická ochrana chovov 

• Dezinfekčné brody pri vstupe na farmu, do jednotlivých objektov 

• Oplotenie farmy je neprekonateľné pre diviačiu zver 

• Všetky vozidlá, ktoré vchádzajú na farmu prechádzajú dezinfekčným brodom 

• Na farme je dostatočná zásoba dezinfekčných prostriedkov a tieto sú 

schválené a účinné na AMO 



Kontrola opatrení v nárazníkových zónach 

• Krmivo je uskladnené mimo dosahu diviakov 

• Podstielková slama je skladovaná minimálne 90 dní pred použitím mimo dosahu 
diviakov  

• Ošetrovatelia ošípaných sú informovaní o zákaze skrmovania vedľajších živočíšnych 
produktov a kuchynských odpadov a zákaz dodržujú 

• Vlastníci/ ošetrovatelia ošípaných sa pred vstupom do ustajňovacích priestorov 
prezliekajú a prezúvajú  

• Žiadne poľovnícke aktivity min. 48 hodín pred kontaktom s ošípanými - nové 



Kontrola opatrení v nárazníkových zónach 

• Dokumentačná kontrola:  

• Od všetkých uhynutých (s výnimkou hromadného úhynu ošípaných) 
ošípaných boli odobrané vzorky na laboratórne vyšetrenie AMO (CEHZ, 
zberné kafilerické lístky) 

• Doklady (zberné lístky) potvrdzujú, že všetky kadávery boli zlikvidované v 
spracovateľskom podniku.  

• Všetky premiestnené ošípané boli sprevádzané dokladmi na premiestnenie 
ošípaných (CEHZ) 

 



Kontrola opatrení v nárazníkových zónach 

• Dokumentačná kontrola:  

• Ohlásenie  domácej zabíjačky ošípaných najmenej tri dni pred jej vykonaním 

• Kontroly domácich zabíjačiek (klinická prehliadka pred zabitím) min. 2 

zabíjačky z nahlásených 

 

 



Výskyt AMO u diviakov v SR 

• Vytýčenie tzv. infikovanej oblasti AMO (návrh SR, schválenie EK) 

• Zákaz chovov pod holým nebom 

• Zákaz skrmovania čerstvých poľných plodín – tráva, lucerna  

• Zákaz premiestňovania ošípaných z infikovanej oblasti do iných krajín 

nepostihnutých AMO 

 

AMO NR.docx
AMO NR.docx


Straty v sektore chovu ošípaných v prípade 

výskytu AMO 

• Priame – likvidácia infikovaného chovu, náklady na dezinfekciu, asanáciu, nákup 
nového chovného materiálu, časový výpadok v chove (nárok na kompenzácie) 

• Nepriame (týkajú všetkých chovov v infikovanej oblasti) 

– dlhotrvajúce veterinárne opatrenia (min. 1 rok) 

- Zákaz premiestňovania ošípaných na ďalší chov mimo infikované zóny (veľkí 
komerční chovatelia – viac fariem) 

- Zákaz premiestňovania ošípaných na zabitie na bitúnky do iných krajín (strata trhov) 

- Náklady na biologickú ochranu chovov (oplotenie, dezinfekčné brody, dezinfekčné 
prostriedky) 

 



 

Ďakujem za                                 

pozornosť 
 


