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Strategický prístup k manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EU – 

revidované v októbri 2018 

 

a) Úvod 

Strategický prístup k manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EU (Strategický 

prístup k AMO) bol vyvinutý s cieľom vytvorenia harmonizovaných opatrení v  odpovedi na 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s Africkým morom ošípaným (AMO) v EU.   

Strategický prístup k AMO je zameraný na členské štáty postihnuté chorobou a členské štáty 

bez výskytu choroby s rizikom jej rozšírenia. Úmyslom je zabránenie šírenia choroby a prípadne 

jej odstránenie v postihnutých oblastiach. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť použitím 

harmonizovaných opatrení, vytvorených špeciálne na mieru jednotlivým členským štátom, čo 

sa okrem iného týka metapopulácie diviakov a stád ošípaných.  

Špecifické opatrenia sa týkajú predpokladaného zavlečenia choroby diviačej zveri v každej novo 

infikovanej oblasti, nakoľko prístup sa môže líšiť od oblasti k oblasti v závislosti od času kedy 

sa choroba v danej oblasti objavila.  

Okrem opatrení, ktoré stratégia predpokladá, sa budú aplikovať dodatočné právne požiadavky 

na epidemiológiu choroby a budú zavedené tiež ďalšie opatrenia, ako sú vymedzenie 

ochranných  zón a zón dohľadu, infikovanej oblasti1 alebo opatrení predvídaných pri 

regionalizácii2 AMO v EU.   

Opatrenia, ktoré sa vzťahujú k manažmentu diviačej zveri v EU sú určené pre všetky členské 

štáty s cieľom zabezpečiť základ pre koherentný prístup k manažmentu tohto zdroja voľne 

žijúcej zveri. Aj pri neprítomnosti AMO sa vyžaduje dlhodobé plánovanie na kontrolu 

metapopulácií3 diviačej zveri a zabezpečenie optimálnej spolupráce s národnými zdrojmi 

zapojenými do ochrany voľne žijúcej zveri.   

Príloha I poskytuje kľúčové odkazy prispôsobené rôznym cieľovým skupinám v súvislosti s 

AMO; tieto by mali vytvárať základnú líniu pre zostavenie národných kampaní na zvýšenie 

povedomia.   

Príloha II zdôrazňuje hlavné opatrenia, ktoré by sa mali zavádzať v členských štátoch bez 

výskytu AMO.   

Opatrenia ustanovené v tomto Strategickom prístupe by sa mali zaviesť do konca roka 2021 a 

prehodnotiť v následnosti na vývoj epidemiologickej situácie a vedeckých zistení.  
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Opatrenia v súvislosti s AMO, ktoré sa týkajú domácich ošípaných minimálne v oblastiach 

stanovených Rozhodnutím 2014/709/EU  

Chovy ošípaných sú klasifikované do troch kategórií:  

Nekomerčné chovy (NCF): chovy, v ktorých sú ošípané chované len na výkrm pre vlastnú 

spotrebu a ošípané ani žiadne produkty z nich neopúšťajú chov.  

Komerčné chovy (CF): chovy, ktoré predávajú ošípané, premiestňujú ošípané na bitúnok alebo 

premiestňujú produkty z ošípaných mimo chov.  

Vonkajšie chovy: chovy, v ktorých sú ošípané dočasne alebo trvalo chované pod holým nebom.   

2.1.1. Minimálne požiadavky na biologickú bezpečnosť pre každú kategóriu sú definované 
nasledovne:  

I – Kritériá biologickej bezpečnosti pre nekomerčné chovy (NCF):  

 

a) Zákaz skrmovania potravinových odpadov a odstraňovanie vedľajších živočíšnych 

produktov v súlade s Nariadením (EK) č. 1069/2009.   

b) Zákaz kontaktu medzi ošípanými z nekomerčných chovov, ošípanými z ostatných 

chovov a voľne žijúcich ošípaných alebo diviakov. Ošípané majú byť držané tak, aby 

nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z 

priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou.   

c) Zákaz kontaktu s akoukoľvek časťou diviakov (vrátane ulovených alebo mŕtvych 

diviakov/mäsa/vedľajších živočíšnych produktov).  

d)  Vlastník (alebo držiteľ) by mal prijať primerané biohygienické opatrenia ako sú 

prezliekanie oblečenia a prezutie sa pri vstupe do stajne a pri odchode z nej. Dezinfekcia 

sa má vykonať pri vstupe do chovu a do stajne.  

e) Nesmie sa vykonávať žiadna poľovnícka činnnosť 48 hodín pred kontaktom s 

ošípanými.   

f) Zákaz vstupu do chovu (stajne) nepovolaným osobám/vozidlám. Musí sa viesť 

evidencia o osobách a vozidlách, ktoré majú prístup na miesta, kde sú držané ošípané.  

g) Domáce zabíjačky sú povolené len so súhlasom veterinárnej správy.   

h) Zákaz chovu prasníc a kancov používaných na reprodukciu v chove (toto sa netýka 

komerčných chovov). 

i)  Komerčne obchodované plodiny, zelenina, seno a slama majú veľmi nízku schopnosť 

obsahovať a zachovávať infekčný virus AMO. Ak sa používanie lokálne zberanej trávy 

a slamy považuje za riziko v prevládajúcich miestnych podmienkach, mali by sa 

aplikovať nasledovné podmienky:   

 

o Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo obilím. Kŕmenie je možné iba ak 

bolo ošetrené za účelom inaktivácie vírusu AMO alebo skladované (mimo dosahu 

diviačej zveri) najmenej 30 dní pred kŕmením.  
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o Zákaz používania slamy na podstielku ošípaných. Podstieľanie je možné iba ak je 

slama ošetrená za účelom inaktivácie vírusu AMO alebo skladovaná (mimo 

dosahu diviačej zveri) najmenej 90 dní pred jej použitím.  

j) Budovy fariem by mali:  

o byť postavené tak, aby žiadne diviaky alebo iné zvieratá (napr. psy) nemali prístup 

do stajne.   

o  Umožňovať dezinfekciu  (alebo výmenu) obutia a ošatenia pri vstupe do stajne.  

II – Kritériá biologickej bezpečnosti pre komerčné farmy: 

a) Rovnaké ako pre nekomerčné chovy plus nasledujúce kritériá:  

b)  Oplotenie minimálne stajní a priestorov, kde sa uskladňuje krmivo a podstielka.  

c)  Plán biologickej bezpečnosti by mal byť schválený alebo odporúčaný veterinárnou 

autoritou podľa profilu farmy a národnej legislatívy. Tento plán biologickej bezpečnosti 

by mal obsahovať minimálne:  

o Ustanovenie čistých/špinavých častí pre personál podľa typológie farmy (napr. 

šatne, sprchy, jedáleň),  

o Ak je potrebné tak preskúmanie/posúdenie logistických opatrení na vstup nových 

zvierat na farmu,  

O Stanovenie a používanie podrobných postupov na dezinfekciu vozidiel, 

kontaminovaných predmetov a pravidiel osobnej hygieny.   

o Stanovenie pravidiel pre konzumáciu potravín  pracovníkmi na mieste a zákaz 

držania ošípaných v domácnostiach pracovníkov, ak je to vhodné.   

o Špecializovaný a opakovaný program školení pre všetkých pracovníkov na farme.   

o Preskúmanie/posúdenie logistických opatrení na zabezpečenie správneho 

oddelenia výrobných jednotiek. Zabránenie kontaktu (priameho alebo nepriameho) 

ošípaných s vedľajšími živočíšnymi produktami a ostatnými výrobnými jednotkami.  

o Základný vnútorný audit alebo zhodnotenie opatrení na posilnenie biologickej 

bezpečnosti.   

III – Kritériá biologickej bezpečnosti pre vonkajšie chovy: Chov ošípaných pod holým nebom 
je zakázaný.  

2.1.2. Inšpekcie a kontrolný režim  

Inšpekcie a kontrolu musia vykonávať úradní veterinárni lekári alebo zmluvní (určení) 

veterinárni lekári veterinárnych služieb. Títo sú školení podobne ako chovatelia 

ošípaných.  

Inšpekcie chovov sa musia vykonávať minimálne raz ročne v oblastiach uvedených v 

Prílohe Rozhodnutia Komisie č. 2014/709/EU. Táto oblasť sa môže dodatočne rozšíriť na 

základe posúdenia rizika, ktoré vykoná kompetentný orgán. Inšpekcia znamená, že 

poverený veterinárny lekár vykoná veterinárny rozhovor s chovateľom a prehliadne a 

vyšetrí ošípané. V prípade podozrenia odoberie vzorky na laboratórne vyšetrenie. Počas 

prehliadky veterinárny lekár skontroluje identifikáciu ošípaných, biologickú bezpečnosť 

chovu a overí údaje od majiteľa (držiteľa) ošípaných.  

Kontroly sa vykonávajú v celej krajine. Kontroly budú založené na posilnenom pasívnom 
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dohľade (kontrola ošípaných plus odobratie vzoriek na AMO, ak je to potrebné).  

2.1.3. Opakované kampane na rozšírenie povedomia zamerané na chovateľov (najmä z 

nekomerčných chovov) by sa mali vykonať minimálne za účelom informovania o 

stratégii a úlohe chovateľov, aby sa podporilo ich plné nasadenie pri uvádzaní 

pravidiel biologickej bezpečnosti, rýchlych hlásení a ich účasti pri dohľade.  

2.1.4. Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia sa majú vykonávať: 

 

a) V prípade klinických príznakov AMO (napr. horúčka alebo hemoragické lézie). 

Ak je to nevyhnutné, mali by sa opakovane odobrať vzorky na vylúčenie AMO 

pri objavení sa špecifických klinických príznakov.  

b) Každý týždeň a v každej výrobnej jednotke formou virologického testovania 

minimálne prvých dvoch úmrtí (odstavčiat alebo ošípaných starších ako 2 

mesiace).  

c) Keď sa pri domácich zabíjačkách objavia ante alebo post-mortem príznaky 

vzbudzujúce podozrenie na AMO (minimálne v oblastiach na ktoré sa vzťahuje 

Rozhodnutie Komisie EU č.  2014/709/EU).  

2.1.5. Laboratórne skríningové testovanie  

• Vždy sa musí vykonať qRT-PCR z krvi a orgánov za účelom skorej diagnostiky 

a potvrdenia AMO.  

• Ab-ELISA: dobrovoľné, ak je to epidemiologicky relevantné (napr. pre 

výskumné účely alebo v momente zavlečenia AMO). 

• IPT (imunoperoxidázový test): potvrdzujúci test na určenie protilátok AMO buď 

v sére alebo v exsudáte vzoriek tkanív.  

2.1.6. Územie, kde sa majú zaviesť opatrenia  

Pokiaľ nie je uvedené inak, opatrenia sa majú zaviesť v oblastiach uvedených v Prílohe 

k Rozhodnutiu Komisie (EU) č. 2014/709/.  
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Opatrenia v súvislosti s AMO, ktoré sa týkajú diviačej zveri 

3.1.1. Pojmy a definície 

Vnadenie: (kŕmenie, ktoré nie je určené na udržiavanie stavov diviačej zveri): Vnadenie 

diviačej zveri obmedzeným množstvom krmiva (napr. kukurice) len za účelom lovu. 

Maximálne množstvo krmiva nemá presiahnuť 10kg/km2/mesiac. Vnadenie nemá v 

žiadnom prípade predstavovať zdroj kŕmenia diviačej zveri určený na udržanie stavov 

diviakov počas zimy.  

Usmrtenie diviačej zveri: lov diviakov so zámerom zbierania a kafilerického 

spracovania celých mŕtvych tiel diviakov (neprebieha jatočné sracovanie tiel).  

 

Krmoviská pre ostatné druhy zveri (napr. divo žijúce prežúvavce): Krmoviská pre 

divo žijúce prežúvavce nemajú byť prístupné diviakom. Krmivo by nemalo byť 

atraktívne pre diviakov (napr. kŕmenie senom).  

Nárazníková oblasť (WAMTA): na základe stanoviska EFSA z júna 2015 a vedeckej 

správy z roku 2017, táto oblasť  obklopuje oblasti  s obmedzením, ako stanovuje 

Rozhodnutie 2014/709/EU, so šírkou až do niekoľko sto kilometrov. Okrem toho, táto 

oblasť má tiež brať do úvahy ďalšie šírenie nákazy na stredne dlhé obdobie (2 až 4 roky). 

Má byť stanovená na základe hodnotenia rizika, okolo súčasných oblastí s obmedzením 

a oblastí susediacich s tretími krajinami, v ktorých sa AMO vyskytuje. Na základe 

hodnotenia rizika sa môže WAMTA stanoviť    tiež v členských štátoch bez výskytu 

AMO, v ktorých je možné očakávať možné budúce rozšírenie AMO.  

Táto oblasť má brať do úvahy tiež distribúciu existujúcej populácie diviačej zveri, 

hustotu a existenciu prírodných a umelých epidemiologických bariér.  

Hlavné strategické body  

Kontrola a eradikácia AMO v populácii diviačej zveri sa má uplatňovať minimálne v oblastiach 

s obmedzením (ako je to definované v prílohách k Rozhodnutiu 2014/709/EU) nasledovne:   

a) Vnadenie je povolené (kŕmenie, ktoré nie je za účelom udržania populácie diviakov, 

obmedzené množstvo potravy iba na prilákanie diviakov za účelom lovu, nesmie 

presiahnuť 10kg/km2/mesiac).    

b) Kŕmenie za účelom udržania populácie diviakov je zakázané.   

c) Podporuje sa cielený lov zameraný sa na dospelé diviačice a lanštiačky.   

d) Veková štruktúra ulovenej zveri by mal byť vyvážená medzi samce a samice (50%/50%). 

Prioritou pri dosahovaní kvót by mal byť lov dospelých diviačic a lanštiačok.    

e) Počnúc hranicou medzi I a II pásmom podľa Rozhodnutia 2014/709/EU, v pásme   

širokom minimálne 20 km sa má vykonávať lov tak, aby sa predišlo nadmernému pohybu 

zvierat. Veľkosť pásiem sa môže prehodnotiť na základe výsledkov hodnotenia rizika.  

f) Aplikujú sa minimálne požiadavky na biologickú bezpečnosť.  
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3.1.2. Opatrenia, ktoré sa majú prijať v novo infikovaných oblastiach   

 

Opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu AMO u diviačej zveri na území 

EÚ, ktoré predtým nebolo postihnuté touto chorobou.   

a) Novo infikovaná oblasť  – v čase vzplanutia infekcie u diviakov:  

i.     Úplný zákaz lovu diviačej zveri.  

ii.     Obmedzený prístup do infikovanej oblasti.  

iii. Špecifické školenia pre poľovníkov za účelom zníženia pravdepodobnosti ďalšieho 

šírenia vírusu v prostredí a mimo infikovanú oblasť.   

iv. Aktívne vyhľadávanie kadáverov diviakov (vyškoleným personálom) za účelom 

posilnenia pasívneho dohľadu.  

v. Zabezpečenie kontajnerov na zber kadáverov v každom poľovnom revíri alebo aspoň 

v rámci infikovanej oblasti. Na každom zbernom mieste musia byť k dispozícii 

prostriedky na čistenie a dezinfekciu.     

vi.   Všetky osoby vyhľadávajúce a manipulujúce s mŕtvymi telami diviakov musia     

       dodržiavať zásady biologickej bezpečnosti (napr. vyhnúť sa možnej kontaminácii   

       vozidiel, dvorov a domov).  

vii. Laboratórne testovanie mŕtvych tiel diviakov (ulovených aj uhynutých).   

viii. Kontrola opatrení biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch ošípaných v   

         infikovanej oblasti.  

b) Infikovaná oblasť – po 2-3 mesiacoch bez nálezu pozitívnych prípadov v stanovenej  

      infikovanej oblasti:  

i. Usmrcovanie diviakov /Lov diviakov vyškolenými poľovníkmi, bez manipulácie s 

kadávermi (bez vypitvania). Ulovený diviak má byť uložený v plastovom vaku tak, 

aby sa minimalizovalo riziko šírenia telových tekutín zvieraťa/.  

ii. Biologická bezpečnosť v poľovnom revíri (poľovné revíry uplatňujú predpísané 

opatrenia biologickej bezpečnosti).    

iii. Všetky ulovené zvieratá musia byť spracované v kafilerickom spracovateľskom 

podniku.  

iv. Aktívne vyhľadávanie kadáverov diviakov (vyškoleným personálom) za účelom 

posilnenia pasívneho dohľadu. 

v. Zákaz spoločných poľovačiek.   

vi. Úplný zákaz kŕmenia (aj vnadenia) .  

vii. Laboratórne testovanie mŕtvych tiel diviakov (ulovených aj uhynutých). 

c) Infikovaná oblasť – po 4-5 mesiacoch bez nálezu pozitívnych prípadov v stanovenej 

infikovanej oblasti (vrátane celej letnej sezóny):   

i. Lov diviakov vyškolenými poľovníkmi a možnosť konzumácie mäsa diviakov na 

lokálnej úrovni po obdržaní negatívneho laboratórneho výsledku.   

ii. Doržiavanie požiadaviek biologickej bezpečnosti poľovníkovníkmi.   

iii. Zákaz spoločných poľovačiek. 

iv. Úplný zákaz kŕmenia (aj vnadenia). 

v. Laboratórne testovanie mŕtvych tiel diviakov (ulovených aj uhynutých).  

 

d) Okolo infikovanej oblasti  (v 100 km polomere okolo hranice infikovanej oblasti);  

opatrenia v čase vzplanutia infekcie u diviakov: 



8 

 

i. Potrebné je silné zredukovanie hustoty diviačej populácie. Na dosiahnutie tohto 

cieľa je potrebný cielený lov dospelých diviačic nasledovne lov lanštiačok (pomer 

pohlaví ulovených diviakov 1 samec/2 samice). Toto je potrebné spojiť s úplným 

zákazom akéhokoľvek kŕmenia (aj vnadenia).   

ii. Všetky ulovené a uhynuté diviaky musia byť otestované použitím qRT-PCR.  

iii. Kontrola opatrení biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch ošípaných na 

základe priorít, ktoré sú stanovené kompetentnými orgánmi.  

3.1.3. Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti pre poľovníkov a všetok personál, 

ktorý vyhľadáva a manipuluje s mŕtvymi telami diviakov:   

 

Kompetentné orgány by mali zabezpečiť; aby aspoň tieto aspekty boli zahrnuté zakaždým, keď 

sa koná lov na diviaču zver alebo manipuluje s mŕtvymi telami v oblastiach, ktoré sú pod 

obmedzeniami ako určuje Rozhodnutie 2014/709/EU alebo v rizikových oblastiach: 

a) Malo by byť k dispozícii aspoň jedno vyhradené miesto schválené na opracovanie tiel 

pre každý poľovný revír. Miesto na opracovanie tiel by malo byť chránené pred 

neoprávneným prístupom ľudí a zvierat, vybavené vodou, dostatočným množstvom 

účinných dezinfekčných prostriedkov a zariadení na zber odpadu.  V prípade, že sa v 

poľovnom revíri nenachádza miesto na opracovanie tiel, potom sa má použiť miesto na 

opracovanie tiel v najbližšom poľovnom revíri.  

b) Každý poľovný revír by mal byť vybavený chladiacim boxom (alebo inak zabezpečiť 

uchovanie tiel ulovených diviakov až kým budú k dispozícii laboratórne výsledky).  

c) Telá ulovených diviakov by mali zostať v priestoroch poľovného revíru až kým budú k 

dispozícii laboratórne výsledky; iba s telami, ktoré majú negatívne výsledky môže byť 

ďalej manipulované. Za týmto účelom, je potrebná individuálna identifikácia ulovených 

tiel diviakov.  

d) Ulovený diviak nemôže byť vyvrhnutý v teréne; ulovený diviak by sa mal priniesť k 

vyhradenému schválenému miestu na opracovanie tiel tak, aby sa zamedzilo strate 

telesných tekutín (vrátane krvi).   

e) Po opracovaní (vyvrhnutí) diviaka by malo byť miesto a použité zariadenie (vrátane 

prepravných vozidiel) umyté a vydezinfikované schválenými dezinfekčnými 

prostriedkami.   

f) Vedľajšie živočísne produkty by sa mali pozbierať a spracovať v súlade s Nariadením 

(EC) č. 1069/2009.  

g) Pri manipulácii s telami diviakov by sa mali dodržiavať opatrenia biologickej 

bezpečnosti na zabránenie možnej kontaminácie vozidiel, dvorov a domov.  

3.1.4. Odber vzoriek od diviakov v členských štátoch podľa Rozhodnutia 2014/709/EÚ 

nasledovne:   

a) Princíp odberu vzoriek v celej krajine (v oblastiach, ktoré upravuje Rozhodnutie č. 

2014/709/EU a v oblastiach bez výskytu toho istého členského štátu) by malo byť 

založené na posilnenom pasívnom monitoringu: všetky nájdené a choré diviaky musia 

byť testované na AMO metódou qRT- PCR. Ak sa v pásmach II a III podľa Rozhodnutia 

č. 2014/709/EU našla skupina mŕtvych diviakov súčasne na jednom mieste, môže byť 

odber vzoriek na PCR vyšetrenie združené na reprezentatívnu vzorku tejto skupiny.  

b) Dodatočný odber vzoriek (aktívny monitoring) z ulovených zvierat sa má vykonať ako 

stanovuje Rozhodnutie č. 2014/709/EU. V oblastiach uvedených v časti I Prílohy k 
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Rozhodnutiu č. 2014/709/EU musia byť všetky ulovené zvieratá, ktoré majú byť 

premiestnené z tejto oblasti testované na AMO (qRT-PCR). V oblastiach časti II a III 

Prílohy k Rozhodnutiu č. 2014/709/EU sa musí vykonať odber vzoriek u všetkých 

ulovených a všetkých nájdených uhynutých zvierat (100% odber vzoriek a testovanie 

pomocou  qRT-PCR). Zvieratá ulovené v týchto oblastiach by mali byť dodatočne 

testované na protilátky proti vírusu AMO.  

c) Od ulovených zvierat sa požadujú iba krvné vzorky (vzorky orgánov sa vyžadujú v 

prípade, že nie sú dostupné krvné vzorky).   

3.1.5. Odstraňovanie kadáverov diviakov v členských štátoch podľa Rozhodnutia č. 

2014/709/EU:   

a) Vyhľadávanie kadáverov a ich bezpečná likvidácia sa má vykonať aspoň v oblastiach 

uvedených v prílohe Rozhodnutia č. 2014/709/EU a v akejkoľvek rizikovej oblasti 

určenej kompetentným orgánom. Dosah tohto opatrenia je tým účinnejší, čím skôr po 

uhynutí sa odstráni kadáver zvieraťa.    

b) V prípade zistenia AMO v neinfikovaných oblastiach, by sa malo pasívne vyhľadávanie 

kadáverov nahradiť aktívnym vyhľadávaním kadáverov profesionálmi. Rozsah 

infikovanej oblasti v ktorej sa má vykonať aktívne vyhľadávanie kadáverov diviakov 

určí kompetentný orgán.  

c) Likvidácia kadáverov sa má vykonať buď zakopaním, odvozom do kaliferického 

zariadenia alebo spálením (pod dohľadom komptetentných vetrinárnych orgánov). Na 

lokálnu dezinfekciu je možné použiť vhodné dezinfekčné prostriedky.   

3.1.6. Opakované školenia poľovníkov:   

a) Poľovníci by mali byť informovaní o nových stratégiách a zamýšľaných cieľoch, aby sa 

posilnila účasť poľovníkov na stratégii. Dôraz by sa mal klásť na potrebu rešpektovania 

opatrení biologickej bezpečnosti počas lovu a obmedzenia premiestňovania produktov z 

diviačej zveri.  

b) Na hlavných tranzitných miestach (prístavy, letiská a hlavné komunikačné osi) by mal 

byť rozdistribuovaný špecifický informatívny materiál, ktorý bude informovať 

poľovníkov a cestujúcich o zákazoch, ktoré boli uložené vo vzťahu k AMO.  

3.1.7. Opatrenia v nárazníkovej oblasti (WAMTA)    

Cieľom pre nárazníkovú oblasť by malo byť cieľavedomé zníženie populácie diviakov. 

Opatrenia by mali zahŕňať:   

a) Vnadenie je povolené (kŕmenie nie za účelom udržania stavov divciakov, obmedzené 

množstvo potravy iba za účelom prilákania diviakov a ich lov, vnadenie nesmie 

presiahnuť 10kg/km2/mesiac).  

b) Kŕmenie na udržanie stavov diviakov je zakázané.  

c) Podporuje sa cielený lov so zameraním na dospelé diviačice a lanštiačky. 

d) Veková štruktúra ulovenej zveri by mal byť vyvážená medzi samcami a samicami 

(50%/50%). Prioritou pri dosahovaní kvót by mal byť lov dospelých diviačic a 

lanštiačok.   

Princíp odberu vzoriek by mal byť založený na posilnenom pasívnom monitoringu: všetky mŕtve 

a choré diviaky sa musia testovať na AMO použitím metódy qRT-PCR. Na posilnenie dohľadu 

sa môže vykonávať aktívne vyhľadávanie kadáverov diviakov (vyškoleným personálom). 
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KĽÚČOVÉ ODKAZY PRE KAMPANE NA ZVYŠOVANIE POVEDOMIA 

V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH  

 

 

 

ZÁVAŽNOSŤ OCHORENIA: 

AMO je zničujúce, zvyčajne smrteľné, infekčné ochorenie ošípaných a diviakov; predstavuje 

vážnu hrozbu pre chovateľov ošípaných na celom svete; nepostihuje ľudí ani ostatné druhy 

živočíchov ale neexistuje liečba ani vakcína proti AMO. Choroba môže spôsobiť vážny 

zdravotný dopad na farmy, rozvrátenie medzinárodného obchodu so zvieratami a živočíšnymi 

výrobkami a obrovské ekonomické straty.   

 

Sektor chovu ošípaných je jedným z ekonomicky najvýznamnejších odvetví poľnohospodárstva 

v EU. 

 Predstavuje 8,5% z celkového výkonu poľnohospodárstva v EU, najvyšší v porovnaní s 

ostatnými sektormi produkcie/výroby mäsa (rok 2016, zdroj DG AGRI). 

 Mäso ošípaných predstavuje 50% z celkovej produkcie mäsa v EU (rok 2016, zdroj 

informácií DG AGRI). 

 Mäso ošípaných je najvyvážanejšie zo všetkých druhov mäsa, ktoré sa v EU produkuje: 

predstavuje 62% celkového vývozu mäsa v EU (rok 2016, zdroj informácií DG AGRI). 

 

Kampaň na zvyšovanie povedomia má byť založená na faktoch (napr. usmrtené ošípané a diviaky 

nakazené AMO, môže zamedziť živobytiu farmárov, spôsobiť vymiznutie populácie diviakov), 

aby boli všetci partneri v podnikaní informovaní,  vzdelávaní a motivovaní a zvýšil sa dohľad a 

podávanie hlásení, zlepšil sa výkon preventívnych činností a zamedzilo sa  ďalšiemu rozšíreniu 

AMO ako aj šírenia AMO do nových oblastí. 

 

Zvláštny dôraz sa musí venovať zdôvodneniu a výhodám pre podnikateľských partnerov, aby 

konali, a nevýhodám v prípade, že akcie proti AMO nevykonajú.  

 

Komunikácia musí byť častá, mali by sa riadne vybrať viaceré vhodné komunikačné kanály. 

Musia sa tiež vytvoriť príležitosti pre spätnú väzbu publika a ohodnotenie. 

 

Kampane na zvyšovanie povedomia sa musia pravidelne prehodnocovať, aby sa vzali do úvahy 

nové informácie.    

 

Kampane na zvyšovanie povedomia majú byť prispôsobené tak, aby zasiahli zamýšľané cieľové 

publikum. Hlavné cieľové skupiny musia zahrňovať: 

 

1. VETERINÁROV (verejní a súkromní) 

 

Prečo je potrebné zastaviť AMO? 

 

 Je potrebné zastaviť AMO, ktoré je vážnou hrozbou pre chovateľov ošípaných   

 Neexistuje liečba ani vakcíny proti AMO 

 Choroba môže zapríčiniť obrovské ekonomické straty 

 

Čo môžu urobiť veterinárne služby na zastavenie AMO? 
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 Vykonávať dohľad 

 Zvýšiť transparentnosť a pohotovosť hlásenia podozrení 

 Monitorovať kampane na zvýšenie povedomia 

 Používať bezpečnostné opatrenia pri návštevách (bio-hygienické opatrenia) 5) 

 Zabezpečiť a zvýšiť biologickú bezpečnosť v chovoch   

 
5)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad  

control-measures asf wrk-doc-sante-2015-7113.pdf 

 

 

Navrhované komunikačné nástroje: 
 

 Tlačový materiál, články, médiá kupované v odborných časopisoch a oblastných 

/miestnych médiách 

 Tlačený materiál: plagáty, letáky, prehľad základných skutočností/faktov – distribuované 

cielenou poštou veterinárnym združeniam 

 Organizácia podujatí, seminárov, školení, konferencií s týmto zámeraním 

 Online web a sociálne médiá 

 Krátke videá a animácie – iba ak budú distribuované cielene 

 

 

2. FARMÁRI 

 

Prečo je potrebné zastaviť AMO? 

 

 AMO predstavuje vážnu hrozbu pre chovateľov ošípaných 

 Choroba môže spôsobiť obrovské ekonomické straty (priame aj nepriame) 

 AMO môže ohrožiť živobytie farmárov 

 

Čo môžu urobiť farmári na zastavenie AMO? 

 

 Hlásiť príznaky a symptómy AMO alebo abnormálnej úmrtnosti 

 Ubezpečiť sa, že všetka zvyšková potrava je uložená v zapečatených kontajneroch na 

odpad a nepoužíva sa ako krmivo pre domáce ošípané alebo diviaky  

 Zabezpečiť a zvýšiť biologickú bezpečnosť na úrovni fariem na základe dohody s 

kompetentným orgánom   

 

Navrhované komunikačné nástroje: 
 

 Tlačový materiál, články, médiá kupované v odborných časopisoch a oblastných 

/miestnych médiách 

 Tlačený materiál: plagáty, letáky, prehľad základných skutočností/faktov – distribuované 

cielenou poštou združeniam chovateľov 

 Organizácia podujatí, seminárov, školení, konferencií s týmto zámeraním 

 Online web a sociálne médiá 

 Krátke videá a animácie – iba ak budú distribuované cielene 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad
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3. POĽOVNÍCI 

 

Prečo je potrebné zastaviť AMO? 

 

 Poľovníci monitorujú zdravotný stav voľne žijúcej zveri a v zásade hrajú kľúčovú úlohu 

pri ochrane zdravia verejnosti a domácich zvierat 

 Aby sa zabránilo obmedzeniam alebo zákazu lovu v infikovaných oblastiach 

 Lebo vzhľadom k ochoreniu sa môže značne znížiť alebo dokonca aj vymiznúť populácia 

diviakov 

 

  

Čo môžu urobiť poľovníci na zastavenie AMO? 

 

 Spolupracovať s kompetentnými orgánmi pri nachádzaní a hlásení mŕtvych tiel diviakov 

 Vyčistiť a vydezinfikovať zariadenie,  oblečenie, vozidlo a trofeje na mieste a vždy pred 

odchodom z oblasti 

 Vypitvať zastreleného diviaka v priestore na opracovanie tiel v poľovnom revíre 

 Prispieť k postupnému znížovaniu hustoty populácie diviakov v oblastiach, ktoré ešte nie 

sú postihnuté chorobou, vrátane plánovaného lovu dospelých a nedospelých samíc 

diviakov 

 Nekŕmiť diviakov počas celého roka 

 

 

Navrhované komunikačné nástroje: 

 

 Tlačový materiál, články, médiá kupované v odborných časopisoch a oblastných 

/miestnych médiách 

 Tlačený materiál: plagáty, letáky, prehľad základných skutočností/faktov – distribuované 

cielenou poštou poľovníckym združeniam ale tiež na letiská, vlakové stanice, iné 

dopravné zariadenia, vrátane hraníc a prírodných oblastí v blízkosti diviakov 

 Organizácia podujatí, seminárov, školení, konferencií s týmto zámeraním 

 Online web a sociálne médiá 

 Krátke videá a animácie – iba ak budú distribuované cielene 

 

 

 

 

4. ŠIROKÁ VEREJNOSŤ (vrátane turistov) 

 

 

Prečo je potrebné zastaviť AMO? 

 

 Aktívne sa zúčastňovať na ochrane zdravia ľudí a zvierat 

 Aktívne prispieť k zastaveniu AMO, ktorý spôsobuje obrovské hospodárske škody 

 Zodpovedať legislatíve 
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Čo môže urobiť široká verejnosť na zastavenie AMO? 

 

 Nezavádzať ošípané alebo produkty z ošípaných (čerstvé bravčové mäso, chladené alebo 

mrazené bravčové, solené mäso šunky, bravčovú masť) z oblastí mimo EU a prenášať 

bravčové a iné výrobky z ošípaných zo zakázaných oblastí AMO, iba ak sú označené 

oválnou pečiatkou EU 

 Nezanechávať potravu v oblastiach, ktoré sú  prístupné diviakom 

 

 

Navrhované komunikačné nástroje: 

 

 Online web a sociálne médiá 

 Krátke videá a animácie, ktoré sa budú premietať počas cestovania širokej verejnosti – 

na letiskách, vlakových staniciach a iných dopravných zariadeniach, vrátane hraníc  -  

prírodných oblastiach v blízkosti diviakov alebo supermarketoch 

 Tlačový materiál, články, médiá kupované v časopisoch o cestovaní, jedle alebo 

životnom prostredí 

 Tlačený materiál: plagáty, letáky, prehľad základných skutočností/faktov – distribuované 

v dopravných zariadeniach, supermarketoch alebo prírodných parkoch  

     

 


