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Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy
udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov č. 29/2004
Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na
využívanie závlah a závlahovú vodu č. 63/2004
Metodický pokyn o prevode majetku štátu v správe štátnych podnikov rezortu a Slovenského pozemkového fondu
Štatút Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4620/
2004-420
Diagnostická príručka ustanovujúca diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá na vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie klasického moru ošípaných 1/2004/276
Diagnostická príručka diagnostiky afrického moru ošípaných 1/2004/277
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 21. októbra 2004 č. 2689/2004-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002
- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných
zvierat
Návrh kalendára zahraničných výstav a veľtrhov garantovaných Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex Nitra a Lignumexpo
– Les pre rok 2005
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov
(vydanému k 1. januáru 2004) od 1. júla 2004 do 30. septembra 2004
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov
a držiteľov registrácie - Doplnok 3/04
Oznámenie MP SR o sume platby poskytovanej formou jednotnej platby na plochu poľnohospodársky
využívanej pôdy a formou platby pre vybrané plodiny pestované na ornej pôde
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D O D AT O K
k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov
č. 29/2004
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy na podporu podnikania v pôdohospodárstve podľa § 3

ods. 1 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania
v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niekto1

rých zákonov vydáva tento dodatok k usmerneniu
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov č. 29/2004 uverejnenému vo
Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 9 z 23. marca 2004:

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 557 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.“

Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Čl. I
V čl. 4 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) bankového prevodu na osobitný účet agentúry,“.

Zsolt Simon, v. r.
minister
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D O D AT O K
k usmerneniu
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
o poskytovaní podpory na využívanie závlah a závlahovú vodu
č. 63/2004

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 473/
2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
tento dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na využívanie závlah a závlahovú vodu č. 63/
2004 uverejnenému vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky čiastke 12/
2004 z 19. apríla 2004:

Čl. I
V Čl. 7 odseku 1 sa slová „31. októbra“ nahrádzajú
slovami „25. novembra“ a v odseku 2 sa slová „
30. novembra “ nahrádzajú slovami „10. decembra“.
Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom
uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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METODICKÝ POKYN
o prevode majetku štátu v správe štátnych podnikov rezortu
a Slovenského pozemkového fondu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn na realizáciu § 45 a 45a zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
a § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/
1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov pre Slovenský
pozemkový fond pri prevode majetku štátu v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťaž“):
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento metodický pokyn zohľadňuje špecifiká a osobitosti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva a upravuje postup pri predkladaní a posudzovaní žiadostí o prevod majetku
štátnymi podnikmi a Slovenským pozemkovým
fondom (ďalej len „pozemkový fond“) a určuje
podmienky predaja majetku v správe pozemkového fondu.
(2) Súhlas s odplatným prevodom hmotného
investičného majetku v zostatkovej hodnote najviac 5 mil. Sk podľa § 45a ods. 1, 2 a 3 zákona
č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov štátnym podnikom a pozemkovému fondu udeľuje ministerstvo. Výnimky podľa § 45 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
môže povoliť vláda Slovenskej republiky (ďalej
len „vláda“) na návrh Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky, ktorému žiadosť o udelenie
výnimky predkladá ministerstvo v súlade so smernicou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Ministerstvo udeľuje súhlas štátnym podnikom
na vklad do obchodnej spoločnosti najviac v hodnote 200 tisíc Sk v jednom kalendárnom roku.
V ostatných prípadoch môže súhlas štátnym podnikom udeliť vláda na návrh Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorému žiadosť
o udelenie výnimky predkladá ministerstvo v súlade
so smernicou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky upravujúcou postup pri povoľovaní
výnimiek podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
(3) Na prevod majetku v súťaži podľa § 34
ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/
1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý spravuje pozemkový fond a o ktorý neprejavili záujem
oprávnené osoby, vydáva predchádzajúci písomný
súhlas ministerstvo, ktoré určuje podmienky súťaže.
Čl. 2
Základné kritériá na posúdenie prevodu
majetku
Riaditeľ štátneho podniku predkladá žiadosť
o udelenie výnimky na prevod majetku (ďalej len
„žiadosť o udelenie výnimky“) alebo žiadosť
o udelenie súhlasu na prevod majetku (ďalej len
„žiadosť o udelenie súhlasu“) vtedy, ak ide o majetok štátu, ktorý sa stal pre podnikateľskú činnosť
štátneho podniku nepotrebným a odpredaj tohto
majetku nenaruší funkčnosť celého podniku alebo
jeho časti. Riaditeľ pozemkového fondu predloží
žiadosť o udelenie výnimky alebo žiadosť o udelenie súhlasu v prípade, ak sa jedná o majetok nepotrebný na poskytnutie reštitučných náhrad a iný
majetok v jeho správe. Pred podaním žiadosti je
potrebné posúdiť najmä:
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a) možnosti použitia majetku štátu na podnikateľskú činnosť štátneho podniku,
b) dopad odplatného prevodu majetku na hospodársku situáciu štátneho podniku,
c) dopad odplatného prevodu majetku na transformáciu,
d) možnosť plnenia reštitučných náhrad týmto majetkom,
e) vplyv režimu zdaňovania a celkové náklady na
prípravu prevodu (znalecké posudky, geometrické plány a pod.).
Čl. 3
Žiadosť o udelenie výnimky a žiadosť
o udelenie súhlasu
(1) Žiadosť o udelenie výnimky alebo žiadosť
o udelenie súhlasu sa predkladá odboru právnemu
a majetkových vzťahov ministerstva v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh.
(2) Žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote do 150 tis.
Sk v správe štátneho podniku Lesy SR Banská
Bystrica sa predkladá sekcii lesníckej ministerstva
v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh.
(3) Žiadosť o udelenie výnimky alebo žiadosť
o udelenie súhlasu obsahuje
a) odôvodnenie so zhodnotením vplyvu prevodu
časti majetku na hospodárenie podniku (nepotrebnosť alebo nemožnosť využívania pri
ďalšej činnosti štátneho podniku),
b) vymedzenie majetku navrhovaného na prevod;
pri nehnuteľnostiach informáciu o spôsobe nadobudnutia majetku štátom a informáciu z výpisu katastra nehnuteľností1),
c) účel použitia finančných prostriedkov získaných
prevodom majetku nad 5 mil. Sk zostatkovej
hodnoty,
d) prehlásenie štatutárneho orgánu o prebytočnosti majetku,

1)
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Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

e) prehlásenie štatutárneho orgánu o vylúčení
možných reštitučných nárokov k predávanému
majetku a nezáujme reštituentov o predmetný
majetok,
f) identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
g) návrh kúpnej ceny.
(4) Prílohu žiadosti tvorí
a) špecifikácia hmotného majetku; vzor špecifikácie s uvedením obsahu je uvedený v prílohe
č. 1,
b) list vlastníctva (v čase podávania žiadosti nie
starší ako tri mesiace) alebo výpis z pozemnoknižnej vložky, identifikácia pozemnoknižného
stavu a snímka pozemkovej mapy alebo geometrický plán,
c) ocenenie hmotného investičného majetku vykonané oprávneným znalcom v súlade s platnými cenovými predpismi, pri drobnom hmotnom investičnom majetku zápisnica cenovej komisie menovanej riaditeľom štátneho podniku,
d) identifikačné údaje záujemcu o kúpu; u fyzickej
osoby živnostenské oprávnenie, ak vykonáva
živnosť a u právnickej osoby výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, a to iba
v prípade žiadosti o udelenie výnimky vládou,
e) nájomná zmluva užívateľa rodinného domu s
prílohou dokladu preukazujúceho trvalý pobyt,
f) doklad o vlastníctve preukazujúci nárok podľa
čl. 4 ods. 4 písm. b), c) a d),
g) v prípade prevodu majetku štátu a vkladu majetku do majetku inej právnickej osoby povoľovanému vládou, žiadateľ predloží aj zmluvu
o budúcej zmluve uzatvorenú medzi štátnym
podnikom alebo pozemkovým fondom a nadobúdateľom majetku, v ktorej bude uvedené, že
podmienkou na podpísanie zmluvy o prevode
vlastníctva majetku alebo vkladu majetku do
majetku inej právnickej osoby je povolenie výnimky vládou,
h) čestné prehlásenie záujemcu o kúpu majetku,
že súhlasí s použitím jeho osobných údajov
v konaní o prevode majetku.
(5) Pri žiadosti o udelenie súhlasu na odplatný
prevod zásob, drobného hmotného investičného

majetku strojov, zariadení a motorových vozidiel
a hmotného investičného majetku v nulovej zostatkovej hodnote okrem nehnuteľností sa prílohy
podľa ods. 4 písm. b), e) a f) nevyžadujú.
(6) Pri žiadosti o udelenie súhlasu alebo žiadosti
o udelenie výnimky na vklad do obchodnej spoločnosti alebo odplatný prevod podielu alebo akcií
predložia štátne podniky údaje a prílohy podľa
odseku 3 a 4 len v rozsahu primeranom povahe
veci; pri finančnom vklade výšku vkladu a údaje o
obchodnej spoločnosti (spoločenská zmluva, výpis
z obchodného registra, výška podielu v spoločnosti a pod.).
(7) Ak ministerstvu predkladá žiadosť o udelenie súhlasu alebo o udelenie výnimky pozemkový
fond, uvedie v nej údaje podľa čl. 3 ods. 3 písm.
b), c), e), a f) a priloží prílohy podľa čl. 3 ods. 4.
(8) Ak ministerstvu predkladá žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pozemkový fond, uvedie v nej údaje podľa
čl. 3 ods. 3 písm. b) a e) a predloží prílohy podľa
čl. 3 ods. 4 písm. a), b) a c).
(9) Za správnosť a úplnosť údajov uvedených
v žiadosti a jej prílohách podľa čl. 3 ods. 3 a 4
zodpovedá štatutárny orgán predkladateľa.
Čl. 4
Výber záujemcu o odkúpenie prebytočného
majetku
(1) Štátny podnik alebo pozemkový fond predloží žiadosť o udelenie súhlasu spolu s prílohami
podľa článku 3 pred začiatkom konania o prevode majetku ešte pred vyhlásením súťaže.

(4) Súťaž sa nevykonáva pri:
a) predaji rodinného domu vrátane pozemku pre
nájomcu,
b) usporiadaní vlastníckych práv k pozemku pre
majiteľa na ňom stojacej stavby,
c) usporiadaní vlastníckych práv k stavbe pre majiteľa zastavaného pozemku,
d) usporiadaní spoluvlastníckych pomerov k nehnuteľnosti,
e) zámene lesného pôdneho fondu za účelom
usporiadania pozemkového vlastníctva s cieľom
vytvorenia vhodných vlastnícko-právnych pomerov na racionálne hospodárenie,
f) prevode hmotného investičného majetku používaného pri práci v lesnom hospodárstve, ktorý
je v nájme,
g) prevode ťažných koní, ktoré sú v nájme,
h) pri predaji priľahlých pozemkov v správe štátnych podnikov vo výmere do 200 m˛ záujemcom, ktorí vlastnia pozemky susediace s priľahlými pozemkami, ku ktorým iní záujemcovia nemajú prístup,
i) pri prevode pozemkov zastavaných rekreačnými chatami a objektmi vo vlastníctve nadobúdateľov postavených mimo chatových osád
v maximálnej výmere do 600 m² (zastavaná
a ostatná plocha).
Čl. 5
Posudzovanie žiadosti o udelenie súhlasu
a žiadosti o udelenie výnimky
(1) Kompletnosť žiadosti o udelenie súhlasu
alebo žiadosti o udelenie výnimky posúdi odbor
právny a majetkových vzťahov ministerstva. Ak
je takáto žiadosť neúplná alebo neobsahuje všetky
prílohy, vyzve žiadateľa na jej doplnenie.

(2) Rezortná privatizačná komisia ministerstva
posúdi žiadosť o udelenie súhlasu štátneho podniku alebo pozemkového fondu okrem žiadosti podľa čl. 3 ods. 2.

(2) K žiadosti o udelenie súhlasu alebo žiadosti
o udelenie výnimky štátneho podniku okrem žiadosti podľa čl. 3 ods. 2 si odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva vyžiada písomné stanovisko príslušnej odvetvovej sekcie ministerstva.

(3) Po udelení súhlasu ministerstvom štátny podnik alebo pozemkový fond zrealizuje súťaž.

(3) Ak o udelenie súhlasu alebo o udelenie výnimky žiada štátny podnik obhospodarujúci lesný
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pôdny fond a sú pochybnosti o správe majetku
štátu, sekcia lesnícka ministerstva si vyžiada stanovisko pozemkového fondu.
(4) Ak o udelenie súhlasu alebo o udelenie výnimky žiada štátny podnik hospodáriaci na poľnohospodárskej pôde, k svojej žiadosti priloží aj
stanovisko pozemkového fondu.
Čl. 6
Konanie o prevode majetku
(1) Žiadosť o udelenie súhlasu alebo žiadosť
o udelenie výnimky, okrem žiadosti podľa čl. 3
ods. 2, s prílohami a príslušnými stanoviskami
predloží odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva na posúdenie Rezortnej privatizačnej komisii ministerstva.
(2) Po odporučení žiadosti Rezortnou privatizačnou komisiou ministerstva spracuje odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva návrh na
udelenie súhlasu alebo návrh na udelenie výnimky
na prevod majetku a predloží ho na podpis ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“); vzor súhlasu je uvedený v prílohe
č. 2 a 4.
Ak o udelení výnimky rozhoduje vláda, ministerstvo predloží žiadosť s prílohami Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky podľa smernice Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky upravujúcej postup pri povoľovaní výnimiek
podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
(3) Odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva zašle žiadateľovi súhlas ministerstva alebo
ho písomne oboznámi s výnimkou vlády. Fotokópiu súhlasu alebo výnimky doručí príslušnej odvetvovej sekcii ministerstva.

(4) Ak sa k udeleniu súhlasu alebo k udeleniu
výnimky vyjadroval pozemkový fond, odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva oznámi povolenie prevodu aj jemu.
(5) Po posúdení žiadosti podľa čl. 3 ods. 2
udelí súhlas na prevod majetku generálny riaditeľ
sekcie lesníckej ministerstva na základe poverenia
ministra; vzor súhlasu je uvedený v prílohe č. 3.
(6) Za realizáciu prevodu so súhlasom ministerstva alebo vlády a za použitie takto získaných
finančných prostriedkov zodpovedá riaditeľ štátneho podniku alebo generálny riaditeľ pozemkového fondu.
(7) Žiadateľ o udelenie súhlasu alebo výnimky
zriadi samostatný účet vo financujúcej banke za
účelom sústreďovania finančných prostriedkov
z prevodu majetku.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa metodický pokyn na povoľovanie
výnimiek podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby v znení neskorších predpisov pre štátne
podniky rezortu pôdohospodárstva a Slovenský
pozemkový fond uverejnený v č. 4/2003 Vestníka
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. februára 2003.
Čl. 8
Účinnosť
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť
dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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Príloha č. 1
k metodickému pokynu

VZOR
Špecifikácia hmotného investičného majetku
Budovy:
Súpisné číslo:

............................

Parcelné číslo:

............................

Názov:

............................

Inventárne číslo:

............................

Rok nadobudnutia:

............................

Spôsob nadobudnutia:

............................

Nadobúdacia hodnota:

.............................

Oprávky:

............................

Zostatková hodnota:

k poslednému dňu mesiaca pred podaním žiadosti

Pozemky:
Katastrálne územie:

.............................

Číslo parcely:

.............................

Druh pozemku:

.............................

Výmera:

.............................

Hodnota pozemku:

z účtovnej evidencie

Rok nadobudnutia:

..............................

Spôsob nadobudnutia:

..............................

Stroje a zariadenia:
Názov:

..............................

Inventárne číslo:

..............................

Rok nadobudnutia:

..............................

Spôsob nadobudnutia:

..............................
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Nadobúdacia hodnota:

..............................

Oprávky:

..............................

Zostatková hodnota:

k poslednému dňu mesiaca pred podaním žiadosti

Pri automobiloch, traktoroch a cestných strojoch, ktoré podliehajú evidencii na príslušnom
útvare polície aj:
Štátna poznávacia značka:

..............................

Číslo motora:

..............................

Rok zaradenia do prevádzky:

..............................

Počet najazdených kilometrov:

..............................

Nadobúdacia hodnota:
Zostatková hodnota:
Miesto sídla podniku, dňa ..........

Podpis riaditeľa
pečiatka
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Príloha č. 2
k metodickému pokynu

VZOR
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45a zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov
udeľuje súhlas
pre
Obchodné meno žiadateľa (š.p. alebo SPF)
na odplatný prevod - presné vymedzenie majetku, ktorý je predmetom prevodu
formou : a) priameho predaja
b) obchodnou verejnou súťažou

Zsolt S i m o n
minister
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Príloha č. 3
k metodickému pokynu

VZOR

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45a zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov
udeľuje súhlas
pre
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

na odplatný prevod hnuteľného majetku - presné vymedzenie majetku, ktorý je
predmetom prevodu
formou : a) priameho predaja
b) obchodnou verejnou súťažou

Ján Ď u r s k ý
generálny riaditeľ sekcie lesníckej

10

Príloha č. 4
k metodickému pokynu

VZOR

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 7
zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a pozemkových spoločenstvám v znení neskorších predpisov vydáva
predchádzajúci súhlas
pre
Slovenský pozemkový fond, Bratislava
na prevod majetku v obchodnej verejnej súťaži
vymedzenie majetku:
a určuje podmienky obchodnej verejnej súťaže
1.
2.
3.
4.
Zsolt S i m o n,
minister
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ŠTATÚT
Rezortnej privatizačnej komisie
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 4620/2004-420

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento štatút Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„komisia“), ktorá sa zriaďuje ako poradný orgán
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „minister“) za účelom koordinácie
a operatívneho usmerňovania procesu transformácie podľa osobitných predpisov, privatizácie
a prevodu majetku štátu podľa zákona č. 92/1991
Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby v znení neskorších predpisov a usmerňovania prevodu nehnuteľného majetku v správe Slovenského pozemkového fondu, o ktorý oprávnené osoby neprejavili záujem podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov:
Čl. I
Zloženie komisie
(1) Komisiu v zložení predseda, podpredseda,
tajomník a deväť členov, vymenúva a odvoláva
písomne minister.
(2) Minister vymenuje do funkcie predsedu komisie ad hoc jedného zo štátnych tajomníkov pre
každé jednotlivé zasadnutie komisie.
(3) Podpredsedom komisie je vedúci služobného úradu ministerstva a tajomníkom komisie je
zamestnanec odboru právneho a majetkových vzťahov ministerstva.
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(4) Členovia komisie sú:
– generálny riaditeľ sekcie kontroly ministerstva,
– generálny riaditeľ sekcie pôdohospodárskej
politiky a rozpočtu ministerstva,
– generálny riaditeľ sekcie lesníckej ministerstva,
– generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva
a obchodu ministerstva,
– dvaja zamestnanci odboru právneho a majetkových vzťahov ministerstva,
– zástupca Slovenského pozemkového fondu
Bratislava,
– generálny riaditeľ š. p. Lesy SR Banská
Bystrica,
– zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky.
(5) Člena komisie, predsedu a podpredsedu
menuje minister dekrétom. Pri posudzovaní základných privatizačných projektov, žiadostí na prevod majetku a iných žiadostí, obdrží člen komisie
platné znenie zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, príslušné ustanovenia zákona
Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, platný metodický pokyn na
prevod majetku štátu v správe štátnych podnikov
rezortu a Slovenského pozemkového fondu podľa
§ 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 34 zákona Slovenskej národnej
rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, smernicu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky upravujúcu postup pri povoľovaní výnimiek podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšie súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

(6) Člen komisie môže byť odvolaný ak:
a) mu vo výkone funkcie bráni trvalá prekážka
(napr. choroba, preloženie na iný úsek a pod.),
v tomto prípade môže byť člen komisie uvoľnený i na vlastnú žiadosť,
b) si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva
v komisii,
c) pri výkone funkcie nedodržiava etický kódex
štátneho zamestnanca.
(7) V prípade ospravedlnenej neprítomnosti vymenovaného člena komisie ho zastupuje zamestnanec určený generálnym riaditeľom príslušnej
sekcie ministerstva, v ostatných prípadoch kompetentný zamestnanec organizácie zastúpenej v komisii.
Čl. II
Základné úlohy komisie
Komisia
a) prerokúva návrhy koncepcie privatizácie a transformácie jednotlivých odvetví a odborov,
b) koordinuje rezortné orgány a iné organizácie
zúčastňujúce sa na procese privatizácie a transformácie,
c) prerokúva návrhy odvetvových sekcií alebo odborov na aktualizáciu zoznamov štátnych podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva
a majetkových účasti štátu, zaradených a nezaradených do privatizácie alebo transformácie,
d) posudzuje a odporúča vypracovanie interných
smerníc na úpravu procesu transformácie, privatizácie alebo prevodu majetku štátu v rezorte
pôdohospodárstva,
e) posudzuje základné privatizačné projekty predkladané štátnymi podnikmi rezortu pôdohospodárstva, podnety na privatizáciu predložené
záujemcami na privatizáciu majetku štátnych
podnikov alebo ich častí a transformačné projekty predkladané rozpočtovými a príspevkovými organizáciami,
f) prerokúva odporúčania spôsobu privatizácie
majetku príslušného štátneho podniku, t.j. me-

g)
h)
i)

j)

tódu privatizácie a počet výstupov s cieľom odporučiť ministrovi na podpis návrh stanoviska
v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
vyjadruje sa k návrhom na zaradenie štátnych
podnikov rezortu pôdohospodárstva do likvidácie,
vyjadruje sa k rozdeleniu, zlúčeniu alebo splynutiu štátnych podnikov,
prerokováva a posudzuje žiadosti štátnych
podnikov a Slovenského pozemkového fondu
(ďalej len „pozemkový fond“) o udelenie výnimky podľa § 45 a 45a zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov,
prerokúva žiadosti pozemkového fondu
na odsúhlasenie podmienok a kritérií obchodnej verejnej súťaže, navrhuje udeliť predchádzajúci písomný súhlas na prevod formou
obchodnej verejnej súťaže stavieb a nimi zastavaných pozemkov, ktoré pozemkový fond
spravuje a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby v súlade s § 34 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Čl. III
Rokovanie komisie

(1) Činnosť komisie organizačne zabezpečuje
odbor právny a majetkových vzťahov ministerstva.
(2) Zasadnutie komisie zvoláva tajomník komisie písomnou pozvánkou raz mesačne alebo podľa potreby. Súčasťou pozvánky je skrátený program rokovania.
(3) Rokovania vedie predseda komisie, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda komisie na
základe poverenia predsedom komisie.
(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Komisia rozhoduje verejným hlasovaním. Na platné
rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov. Keď je výsledok hlasovania nerozhodný, uplatní sa pravidlo
zarátania dvoch hlasov predsedu komisie.
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(5) Na rokovanie komisie sa môžu v záujme
operatívneho riešenia predloženého problému prizvať riaditelia odborných útvarov ministerstva, riaditelia štátnych podnikov, riaditelia rozpočtových
a príspevkových organizácií, prípadne zástupcovia
iných dotknutých organizácií, s cieľom prednesenia
vyčerpávajúcich odborných posudkov, stanovísk
a informácií.
(6) Z rokovania komisie sa vyhotovuje záznam,
ktorého súčasťou sú navrhované závery. Tento záznam podpisuje predseda komisie. Neoddeliteľnou súčasťou záznamu je podpísaná prezenčná
listina. Záznam sa doručuje ministrovi a všetkým
členom komisie.

(2) Štatút je záväzný pre všetkých členov komisie.
(3) Zrušuje sa štatút Rezortnej privatizačnej
komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 10939/2003-250, uverejnený
v č. 22/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 5. novembra 2003.
Čl. V
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku ministerstva.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1) Štatút komisie a jeho prípadné zmeny
schvaľuje minister.
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Zsolt Simon, v. r.
minister
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DIAGNOSTICKÁ PRÍRUČKA
ustanovujúca diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá na
vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie klasického moru ošípaných
1/2004/276

Hlavný veterinárny lekár podľa § 17 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003
Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru
ošípaných vydáva túto diagnostickú príručku:

difikovaných alebo odlišných vyšetrení sa musí vyhodnocovať v rámci pravidelných porovnávacích
vyšetrení organizovaných referenčným laboratóriom spoločenstva klasického moru ošípaných.

Touto diagnostickou príručkou sa v súlade s § 17
ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 276/2003 Z. z. do právneho poriadku Slovenskej republiky implementuje rozhodnutie Komisie
2002/106/ES z 1. februára 2002.

ČASŤ I
Úvod, ciele a definície
(1) Za účelom zabezpečenia jednotných postupov diagnostiky klasického moru ošípaných táto
príručka:

Na základe tejto diagnostickej príručky:
(1) Príslušné orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti musia zabezpečiť, aby základom potvrdenia klasického moru ošípaných bolo
a) zistenie klinických príznakov a postmortálnych
zmien ochorenia,
b) zistenie vírusu, antigénu alebo genómu vo vzorkách tkanív, orgánov, krvi alebo výlučkov
ošípaných,
c) dôkaz špecifickej odozvy na protilátky vo vzorkách krvi, v súlade s postupmi, metódami odberu vzoriek a kritériami pre vyhodnocovanie
výsledkov laboratórnych testov uvedených
v tejto príručke.

a) ustanovuje pokyny a minimálne požiadavky na
diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek
a kritériá na vyhodnocovanie výsledkov laboratórnych vyšetrení a na skúšky a laboratórne
postmortálne vyšetrenia na príslušnú diagnostiku klasického moru ošípaných1);
b) zavádza minimálne požiadavky bio-bezpečnosti
a normy kvality, ktoré musia dodržiavať diagnostické laboratóriá klasického moru ošípaných
a na prepravu vzoriek2);
c) zavádza laboratórne vyšetrenia, ktoré sa musia
použiť pri určovaní diagnózy klasického moru
ošípaných a laboratórne postupy, ktoré sa musia

1)

(2) Národné referenčné laboratórium uvedené
v prílohe č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. môže uplatňovať úpravy
k laboratórnym vyšetreniam uvedeným v tejto príručke, alebo môže použiť odlišné testy za predpokladu, že môže preukázať rovnakú citlivosť
a špecifickosť. Citlivosť a špecifickosť týchto mo-

2)

Pri rozhodovaní o počte vzoriek, ktoré sa majú odobrať na
laboratórne vyšetrovanie sa musí zohľadniť aj citlivosť vyšetrovacích metód, ktoré sa použijú. Počet zvierat, ktorým
sa majú odobrať vzorky bude vyšší, ako uvádza táto príručka,
ak citlivosť testu, ktorý sa použije nie je veľmi vysoká.
Jedineční reagenti môžu mať titry vírusu neutralizujúce protilátky siahajúce od hraničnej čiary (čo je častejší prípad) až
po silne pozitívne. Pri opakovanom odbere vzorky môžu jedineční reagenti vykazovať klesajúci alebo stály titer. Vo
všeobecnosti iba niekoľko ošípaných v stáde je príčinou vzniku týchto falošných/pozitívnych reakcií.
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použiť pri určovaní genetického typu izolátov
vírusu klasického moru ošípaných.
(2) Táto príručka je určená príslušným orgánom
štátnej správy vo veterinárnej oblasti zodpovedným za kontrolu klasického moru ošípaných. Preto
sa kladie dôraz na zásady a uplatňovanie laboratórnych vyšetrení a na vyhodnocovanie ich výsledkov a nie na podrobné laboratórne postupy.
(3) Na účely tejto príručky sa okrem definícií
uvedených v § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. použijú tieto definície:
a) podozrivý chov je každý chov, v ktorom je jedna alebo viac ošípaných podozrivých z infekcie
vírusom klasického moru ošípaných alebo chov,
ktorý prichádza do kontaktu, ako je definované
v § 2 písm. z) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.;
b) jedinečný reagent je každá ošípaná, ktorá pri
serologických testoch vykazuje pozitívne výsledky na klasický mor ošípaných, ale ktorá
v minulosti nemala kontakt s vírusom klasického
moru ošípaných a o ktorej neexistuje dôkaz o šírení infekcie na nekontaktné ošípané;
c) epidemiologický objekt alebo objekt je budova, miesto alebo pôda v blízkosti, v ktorých sú
ošípané chované v rámci farmy takým spôsobom, že majú častý priamy alebo nepriamy vzájomný kontakt ale medzitým sú držané oddelene
od ostatných ošípaných chovaných na tej istej
farme;
d) kontaktné ošípané sú ošípané, ktoré žili v chove
v priamom kontakte s jednou alebo viacerými
ošípanými podozrivými z toho, že boli infikované vírusom klasického moru ošípaných počas
21 posledných dní.
ČASŤ II
Opis klasického moru ošípaných s dôrazom
na diferenciálnu diagnózu

pestivirusom prežúvavcov spôsobujúcich vírusovú hnačku hovädzieho dobytka (BVD) a border
tzv. hraničiarske ochorenie (BD). Tento vzťah má
vážne diagnostické dôsledky, keď sa vyskytnú
reakcie kríženia a môže viesť k falošne pozitívnym
výsledkom laboratórnych vyšetrení.
(2) Vírus klasického moru ošípaných je relatívne
stabilný vo vlhkých výlučkoch infikovaných ošípaných, v jatočných telách ošípaných, v čerstvom
bravčovom mäse a v niektorých výrobkoch z bravčového mäsa. Ľahko sa dá inaktivovať pomocou
saponátov, roztokov rozpúšťajúcich tuky, enzýmov - proteáz a bežných dezinfekčných prostriedkov.
(3) Hlavnou prirodzenou cestou infekcie je
orálno-nazálna cesta priamym i nepriamym
kontaktom s infikovanými ošípanými alebo kŕmením krmivom kontaminovaným vírusom. V oblastiach s vysokou hustotou ošípaných ľahko dochádza k šíreniu vírusu medzi susediacimi farmami
s ošípanými. Prenos choroby sa taktiež môže uskutočniť prostredníctvom semena infikovaných kancov.
(4) Inkubačná doba u jednotlivých zvierat je
jeden týždeň až desať dní, ale pri bežných podmienkach sa môžu klinické symptómy v chove
prejaviť dva až štyri týždne po kontakte s vírusom
alebo dokonca neskôr, ak ide iba o dospelé chovné ošípané alebo menej virulentný kmeň vírusu.
(5) Klinické príznaky klasického moru ošípaných sú extrémne variabilné a môžu sa pomýliť s
mnohými inými chorobami. Závažnosť symptómov
záleží hlavne od veku zvieraťa a virulencie vírusu.
Zvyčajne sú vážnejšie postihnuté mladé zvieratá
než staršie zvieratá. U starších chovných je priebeh
infekcie často mierny alebo dokonca subklinický.
(6) Rozlišujeme akútne, chronické a prenatálne
formy klasického moru ošípaných.

A. ÚVOD
B. AKÚTNA FORMA
(1) Klasický mor ošípaných je spôsobený skupinovým vírusom RNK (RNA), ktorý patrí k rodu
pestivirus čeľade flaviridae. Vírus je príbuzný
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(1) Akútnu formu klasického moru ošípaných
preukazujú najčastejšie odstavčatá a ošípané ur-

čené na výkrm. Počiatočnými príznakmi sú nechutenstvo, malátnosť, horúčka, zápal spojiviek,
opuchnuté lymfatické uzliny, príznaky postihnutia
dýchania, zápcha, po ktorej nasleduje hnačka.
Časté sú typické krvácania na koži ucha, chvoste, bruchu a vnútornej strane končatín počas druhého a tretieho týždňa po infekcii až do úmrtia.
Časté sú aj neurologické príznaky, ako napríklad
tackajúca chôdza zadných končatín, nekoordinovaný pohyb a kŕče.
Stálym príznakom je horúčka. Táto je zvyčajne
vyššia ako 40°C, ale u dospelých ošípaných nesmie prevyšovať 39,5 °C.
(2) Vírus klasického moru ošípaných spôsobuje
závažnú leukopéniu a zníženie imunity, ktorá často
vedie k črevným alebo dýchacím sekundárnym
infekciám. Príznaky týchto sekundárnych infekcií
môžu skrývať alebo prekrývať najtypickejšie príznaky klasického moru ošípaných a môžu chovateľa alebo veterinárneho lekára pomýliť.
Smrť nastane zvyčajne do jedného mesiaca.
K uzdraveniu a tvorbe protilátok dochádza najčastejšie u dospelých chovných zvierat, ktoré nepreukazujú vážne klinické príznaky. Protilátky voči
klasickému moru ošípaných je možné zistiť od druhého do tretieho týždňa po infekcii.
(3) Patologické zmeny viditeľné pri postmortálnom vyšetrení najčastejšie v lymfatických uzlinách a obličkách. Lymfatické uzliny opuchnú, sú
zväčšené a haemoragické. Krvácania do obličiek
sa môžu meniť čo do veľkosti od takmer viditeľných petechií až po ekchymózy. Podobné krvácania sa môžu pozorovať v močovom mechúre,
v hrtane, v epiglotise na srdci a niekedy sa široko
rozšíria v seróze brušnej dutiny a hrudníka. Často
sa vyskytuje nehnisavá encefalitída. Z dôvodu sekundárnej infekcie je možný aj výskyt zmien, ktoré
môžu veterinárneho lekára pomýliť. Infarkty v slezine sa považujú za patognomonické, sú však
zriedkavé.
(4) Akútna forma afrického moru ošípaných
vedie vo všeobecnosti ku klinickým a patologickým zmenám, ktoré sú veľmi podobné zmenám,
ktoré spôsobuje klasický mor ošípaných. V ta-

kýchto prípadoch krvácania na koži a ušiach sú
ľahko pozorovateľné a vedú k podozreniu na
akútny africký alebo klasický mor ošípaných. Podobné nálezy spôsobuje niekoľko iných ochorení.
O akútnom klasickom more ošípaných sa musí
uvažovať aj v prípade podozrenia na červienku,
reprodukčný a respiračný syndróm ošípaných
(PRRS), otravu kumarínom, petechiálneho krvácania na koži, tzv. trombocytopenické zčervenanie,
syndrómu sústavného chradnutia po odstave, dermatitídy a syndróm nefropatie, infekcie salmonelami alebo pasterelami alebo akékoľvek črevné
alebo dýchacie poruchy s horúčkou, ktoré nereagujú na liečbu antibiotikami.
(5) Vírus klasického moru ošípaných sa šíri slinami, močom a výkalmi od vzniku klinických príznakov až do uhynutia. Vírus klasického moru ošípaných sa môže rozširovať aj semenom.
C. CHRONICKÁ FORMA
(1) K chronickému priebehu infekcie dochádza,
keď ošípané nie sú schopné vyvinúť účinnú imunitnú
odozvu proti vírusu klasického moru ošípaných.
Počiatočné príznaky chronickej infekcie sú podobné akútnej infekcii. Neskôr sú prítomné predovšetkým netypické príznaky, t.j. občasná horúčka,
chronická enteritída a vyčerpanie. Typické krvácania kože chýbajú.
Takéto ošípané môžu prejavovať klinické príznaky choroby dva až tri mesiace pred smrťou.
Vírus klasického moru ošípaných sa stále šíri od
vzniku klinických príznakov až do uhynutia. V sérach zvierat sa môžu zistiť protilátky.
(2) Patologické zmeny sú menej typické, nedochádza najmä ku krvácaniam v orgánoch a seróze.
U zvierat, ktoré majú chronickú hnačku sú bežné
nekrotické zmeny na ileu, ileocekálnej chlopni
a na konečníku.
(3) Keďže klinické príznaky chronického klasického moru ošípaných sú dosť netypické, je
potrebné uvažovať o mnohých iných ochoreniach
na stanovenie diferenciálnej diagnózy. K zvýšenej
telesnej teplote nemusí nevyhnutne dochádzať u
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každého zvieraťa, ale v infikovanom chove sa
môže zistiť aspoň u niektorých ošípaných.
D. PRENATÁLNA FORMA A NESKORÉ VYPUKNUTIE OCHORENIA (LATE ONSET)
(1) Vírus klasického moru ošípaných môže
prejsť cez placentu gravidných zvierat a nainfikovať plody, ale u prasníc je ochorenie často subklinické.
Dôsledok transplacentálnej infekcie plodov
záleží väčšinou na stupni gravidity a vírusovej virulencii. Infekcia počas skorého štádia gravidity
môže mať za následok potraty a mŕtve plody, mumifikáciu a malformácie. Toto všetko vedie k zníženiu indexu plodnosti na farme.
Infekcia prasníc pri gravidite až do 90 dní môže
viesť k rodeniu viremických ciciakov, ktoré môžu
byť klinicky normálne a prežijú niekoľko mesiacov.
Po narodení vykazujú slabý prírastok, vyčerpanie
alebo niekedy vrodené chvenie. Tento priebeh infekcie sa uvádza ako „neskoré vypuknutie klasického moru ošípaných“ (late onset). Tieto ciciaky
môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri rozširovaní
choroby a pri podpore odolnosti voči vírusu v rámci populácie, pretože neustále až do smrti rozširujú
vírus.
(2) Zisťovanie klasického moru ošípaných môže
byť zložité v šľachtiteľských chovoch ošípaných,
pretože priebeh ochorenia môže byť veľmi mierny
a môže sa pomýliť s mnohými inými patologickými
príznakmi. Znížená plodnosť a potraty môžu byť
spôsobené vírusom klasického moru ošípaných
ako aj parvovírusovou infekciou, PRRS, leptospirózou a Aujeszkyho chorobou. Potrat, ku ktorému
došlo z dôvodu infekcie klasickým morom ošípaných, sa nedá patologicky odlíšiť od potratov z zapríčinených inými ochoreniami.
V prípade podozrenia na infekčné ochorenie
reprodukčného aparátu sa musia okamžite urobiť
vyšetrenia na klasický mor ošípaných vždy, keď
je príslušný chov ohrozený (napr. z dôvodu umiestnenia chovu v oblasti, kde sa klasický mor ošípaných vyskytuje u diviakov) a vždy, keď sa vylúčia
bežnejšie infekčné choroby reprodukčného
aparátu.

18

ČASŤ III
Hlavné kritériá, ktoré sa majú brať do
úvahy pri zisťovaní, či je chov podozrivý z
nákazy klasickým morom ošípaných
Rozhodnutie o tom, či sa chov uzná ako podozrivý z nákazy, sa prijme na základe týchto nálezov,
kritérií a podkladov:
a) klinických a patologických nálezov u ošípaných.
Hlavné klinické a patologické nálezy, ktoré sa
musia brať do úvahy sú:
– horúčka so zvýšenou chorobnosťou a úhynom;
– horúčka so syndrómom krvácania;
– horúčka s neurologickými symptómami;
– horúčka neznámeho pôvodu, kde sa liečbou
antibiotikami nezlepšil zdravotný stav;
– potraty a nárast problémov s plodnosťou
počas posledných troch mesiacov;
– vrodené chvenie ciciakov;
– chronicky choré zvieratá;
– rastovo retardované (zakrpatené) mladé
zvieratá;
– petéchiálne – bodkovité, krvácaniny a podliatiny, najmä na lymfatických uzlinách, obličkách, slezine, mechúre a hrtane;
– postihnutie infarktom alebo krvácaniami,
hlavne na slezine;
– gombíkové vredy (butóny) v hrubom čreve
chronických prípadov, najmä blízko ileocékalného spojenia.
b) epidemiologických zistení. Hlavné epidemiologické zistenia sú:
– či ošípané mali priamy alebo nepriamy kontakt s chovom ošípaných, kde sa dokázala
priama nákaza klasickým morom ošípaných;
– či z chovu boli dodávné ošípané, u ktorých
sa potom dokázalo, že boli nakazené klasickým morom ošípaných;
– či prasnice boli umelo oplodnené semenom,
ktoré pochádzalo z podozrivého zdroja;
– či došlo k priamemu alebo nepriamemu
kontaktu s diviačou populáciou, u ktorej sa
vyskytuje klasický mor ošípaných;
– či boli ošípané kŕmené kuchynským odpadom a existuje podozrenie, že tento kuchyn-

ský odpad nebol ošetrený takým spôsobom, aby sa inaktivoval vírus klasického moru ošípaných;
– či mohlo nastať vystavenie vírusu, napr. z
dôvodu osôb, ktoré majú vstup do chovu,
z dôvodu prepravy, atď.
c) nálezov týkajúcich sa výsledkov serologických
vyšetrení. Hlavné laboratórne nálezy, ktoré je
potrebné brať do úvahy, sú:
– serologické reakcie spôsobené nespozorovanou infekciou vírusom klasického moru
ošípaných alebo vakcináciou3);
– krížová reakcia medzi protilátkami na
klasický mor ošípaných a na iné pestivírusy4);
– zistenie jedinečných reagentov5).

ochorenia vždy, keď sa klasický mor ošípaných
zaradí do diferenciálnej diagnostiky. Týka sa to aj
prípadov, keď klinické príznaky, ktoré sa spozorujú u ošípaných a epidemiologické vzorky ochorenia poukazujú na veľmi malú pravdepodobnosť
výskytu klasického moru ošípaných.
Vo všetkých iných prípadoch, kde existuje podozrenie, že jedna alebo viac ošípaných je nainfikovaných vírusom klasického moru ošípaných
sa v príslušnom podozrivom chove prijmú opatrenia uvedené v § 4 ods. 2 nariadenia vlády SR č.
276/2003 Z.z. .
V prípade podozrenia klasického moru
ošípaných u ošípaných na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku, uplatnia sa primerane aj pokyny
a postupy ustanovené v odsekoch 2 až 7.

ČASŤ IV
Postupy pri kontrole a odbere vzoriek

(2) Ak úradný veterinárny lekár navštívi podozrivý chov, aby potvrdil alebo vylúčil klasický
mor ošípaných:

A. POKYNY A POSTUPY PRI KLINICKOM
VYŠETROVANÍ A ODBERE VZORIEK
OD OŠÍPANÝCH V PODOZRIVÝCH
CHOVOCH
(1) Príslušný orgán zabezpečí, aby sa v podozrivých chovoch urobili vhodné klinické vyšetrenia, odbery vzoriek a laboratórne vyšetrenia,
aby sa potvrdil alebo vylúčil klasický mor ošípaných v súlade s pokynmi a postupmi ustanovenými
v odsekoch 2 až 7.
Bez ohľadu na prijatie opatrení uvedených
v § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. sa v príslušnom chove budú
uplatňovať tieto pokyny a opatrenia aj v prípade
3)

4)

5)

Ak boli ošípané očkované proti klasickému moru ošípaných
konvenčnou vakcínou, môže sa zistiť, že sú séropozitívne
následkom samotného očkovania alebo následkom tichej infekcie u očkovaných zvierat.
Za určitých okolností môže mať až 10 % ošípaných v rámci
stáda protilátky proti pestivírusom prežúvavcov, ktoré spôsobujú vírusovú hnačku hovädzieho dobytka (BVD) a „border“
ochorenie (BD). Ak napríklad ošípané majú priamy kontakt
s dobytkom alebo ovcami nainfikovanými vírusom BVD alebo
vírusom BD, alebo ak ošípané majú kontakt s materiálom
kontaminovaným pestivírusmi prežúvavcov.
Vo všetkých súčasných serologických testoch na klasický mor
ošípaných, dáva malá časť séra falošne pozitívne výsledky
buď kvôli nedostatku špecifickosti systému testovania, alebo
kvôli séru z jedinečných reagentov.

a) musí vykonať kontrolu výroby a zdravotných
záznamov, ak takéto záznamy existujú;
b) musí vykonať kontrolu každého objektu, aby
sa vytriedili ošípané, ktoré sa musia klinicky vyšetriť.
Klinické vyšetrenie musí zahŕňať odmeranie
teploty a musí sa vzťahovať hlavne na ošípané
alebo skupiny ošípaných:
– choré ošípané alebo ošípané trpiace nechutenstvom;
– ošípané nedávno uzdravené z ochorenia;
– ošípané nedávno prisunuté z chovov, na ktorých sa potvrdila nákaza alebo z iných podozrivých zdrojov;
– ošípané chované v objektoch, v ktorých sa
nedávno pohybovali externí návštevníci,
ktorí mali blízky kontakt s ošípanými infikovanými alebo podozrivými na mor ošípaných, alebo u ktorých sa zistili iné, najmä
rizikové kontakty s potenciálnym zdrojom
vírusu klasického moru ošípaných;
– ošípané, ktorým sa už odobrali vzorky a ktoré sa serologicky vyšetrili na klasický mor
ošípaných v prípade, že výsledky týchto tes-
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tov nedovoľujú vylúčiť klasický mor ošípaných a u kontaktných ošípaných.
Ak sa kontrolou v podozrivom chove nepotvrdila prítomnosť ošípaných alebo skupiny ošípaných
uvedených v druhej vete tohto odseku, potom bez
toho, aby boli dotknuté iné opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť v príslušnom chove v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.
a pri zohľadnení epidemiologickej situácie, príslušný orgán:
a) urobí ďalšie vyšetrenia v príslušnom chove v
súlade s odsekom 3 alebo
b) zabezpečí, aby sa krvné vzorky pre laboratórne vyšetrenia odoberali ošípaným v príslušnom chove. V takomto prípade sa postupy
na odber vzoriek ustanovené v odseku 5 a v oddiele F odseku 2 použijú na účely usmernenia,
alebo
c) prijme alebo bude dodržiavať opatrenia ustanovené v § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. až do ďalších
vyšetrení v príslušnom chove alebo
d) vylúči podozrenie z klasického moru ošípaných.
(3) Ak sa odkazuje na tento odsek, v príslušnom chove sa musia klinicky vyšetriť ošípané náhodne vybrané v objektoch, v ktorých sa zistilo
riziko zavlečenia klasického moru ošípaných alebo
existuje takéto podozrenie.
S 95 % istotou musí byť z týchto objektov vyšetrený minimálny počet ošípaných, ktorý potvrdí
10 % prevalenciu klasického moru ošípaných.
Avšak v prípade:
a) chovných prasníc musí byť s 95 % istotou
vyšetrený minimálny počet prasníc, ktorý potvrdí 5 % prevalenciu klasického moru ošípaných;
b) v inseminačných staniciach kancov sa musia
vyšetriť všetky kance.
(4) Ak sa v podozrivom chove vyšetrujú mŕtve
alebo choré ošípané, musia sa urobiť postmortálne
vyšetrenia aspoň na piatich z týchto ošípaných,
najmä na ošípaných:
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a) ktoré pred smrťou vykazovali alebo vykazujú
veľmi zreteľné príznaky ochorenia;
b) s vysokou horúčkou;
c) čerstvo uhynutých.
Ak sa týmito vyšetreniami nepotvrdí klasický
mor ošípaných, ale z dôvodu epidemiologickej
situácie sú nevyhnutné ďalšie vyšetrenia:
a) v objektoch, v ktorých sa chovali mŕtve alebo
hynúce ošípané sa musia urobiť klinické vyšetrenia ustanovené v odseku 3 a odber krvnej
vzorky ustanovený v odseku 5 a
b) v počte na tri až štyri ošípané, ktoré boli v kontakte, sa môžu urobiť postmortálne vyšetrenia.
Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť
nálezov, ktoré poukazujú na klasický mor ošípaných, musia sa na virologické testy odobrať vzorky
orgánov alebo tkanív z ošípaných, ktoré sa podrobili postmortálnemu vyšetreniu v súlade s časťou
V oddielom B ods. 1. Tieto vzorky sa musia odobrať pokiaľ možno z čerstvo uhynutých ošípaných.
Pri vykonávaní postmortálnych vyšetrení musí
príslušný orgán zabezpečiť:
a) prijatie nevyhnutných predbežných opatrení
a hygienických opatrení, aby sa zabránilo akémukoľvek šíreniu ochorenia a
b) ak ide o choré ošípané, majú sa zabiť humánnym spôsobom v súlade s nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým
sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat
v čase ich zabíjania alebo usmrcovania v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 497/
2003 Z. z..
(5) Ak sa v podozrivom chove zistia klinické
príznaky alebo nálezy, ktoré poukazujú na klasický
mor ošípaných, ale príslušný orgán pokladá tieto
zistenia za nedostačujúce na potvrdenie ohniska
klasického moru ošípaných a žiada ďalšie vyšetrenia, musia sa odobrať krvné vzorky na laboratórne vyšetrenia z podozrivých ošípaných a z ďalších ošípaných v každom objekte, v ktorom sa
chovajú podozrivé ošípané, v súlade so stanoveným postupom.

Minimálny počet vzoriek, ktoré sa musia odobrať na serologické vyšetrenia musí v príslušnom
pavilóne s 95 % istotou potvrdiť 10 % prevalenciu
v sére.
Avšak v prípade:
a) chovných prasníc musí minimálny počet prasníc,
z ktorých sa musia odobrať vzorky, s 95 %
istotou potvrdiť 5 % prevalenciu v sére6);
b) inseminačnej stanice kancov sa musia odobrať
krvné vzorky od všetkých kancov.
Počet vzoriek odobratých na virologické vyšetrenia bude v súlade s pokynmi príslušného orgánu, ktorý zohľadní rozsah vyšetrení, ktoré sa
urobia, citlivosť laboratórnych vyšetrení, ktoré sa
použijú a epidemiologickú situáciu.
(6) Ak sa podozrenie z klasického moru ošípaných v príslušnom chove týka výsledkov predchádzajúcich serologických vyšetrení, okrem odberu krvných vzoriek z ošípaných uvedených
v odseku 2 druhej vete piatej zarážke, použijú sa
aj tieto postupy:
a) ak sú séropozitívne ošípané gravidné prasnice,
podrobia sa niektoré z nich, podľa možností
aspoň tri, eutanázii a postmortálnemu vyšetreniu. Pred zabitím sa musí odobrať krvná vzorka
na ďalšie serologické vyšetrenie. Plody sa
podrobia vyšetreniu na vírus klasického moru
ošípaných, antigén vírusu alebo genóm vírusu v
súlade s časťou VI, aby sa tak zistila vnútromaternicová infekcia;
b) ak séropozitívne ošípané sú gravidné prasnice
s dojčiacimi ciciakmi, musia sa odobrať krvné
vzorky od všetkých ciciakov a podrobia sa vyšetreniu na vírus klasického moru ošípaných,
antigén vírusu alebo genóm vírusu, ako je
uvedené v časti VI. Od prasníc sa musia odobrať aj krvné vzorky na ďalšie serologické vyšetrenie.

(7) Ak sa po vyšetreniach v podozrivom chove
nezistia klinické príznaky alebo nálezy, ktoré potvrdia klasický mor ošípaných, ale príslušný orgán
žiada kvôli vylúčeniu klasického moru ošípaných
ďalšie laboratórne vyšetrenie, na účely usmernenia
sa použijú postupy na odber vzorky ustanovené
v odseku 5.
B. POSTUPY NA ODBER VZORIEK V CHOVE PRI ZABÍJANÍ OŠÍPANÝCH, AK SA
POTVRDÍ OCHORENIE
(1) Aby sa mohol určiť spôsob, akým bol vírus
klasického moru ošípaných zavlečený do infikovaného chovu a čas, ktorý uplynul od jeho zavlečenia, potom, ako sa kvôli potvrdeniu ohniska
ochorenia v súlade s § 5 ods.1 písm. a) nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. ošípané usmrtia na farme, musia sa z ošípaných náhodne odobrať krvné vzorky na serologické vyšetrenia.
(2) Minimálny počet ošípaných, od ktorých sa
musia odobrať vzorky musí s 95 % istotou potvrdiť 10 % prevalenciu sérokonverziu v každom
objekte v chove7).
Vzorky na virologické vyšetrenie sa musia odoberať v súlade s pokynmi príslušného orgánu,
ktoré zohľadnia rozsah vyšetrení, ktoré je potrebné urobiť, citlivosť laboratórnych vyšetrení, ktoré
sa použijú a epidemiologickú situáciu.
(3) Avšak v prípade sekundárneho ohniska
môže príslušný orgán rozhodnúť o výnimke z odsekov 1 a 2 a zaviesť postupy pre odber vzoriek
len na tento účel, pričom zohľadní už dostupné
epidemiologické informácie o zdroji a spôsoboch
zavlečenia vírusu do chovu a o možnom rozšírení
ochorenia z chovu.

7)

6)

V určitých prípadoch, napr. ak existuje podozrenie na klasický
mor ošípaných v chove s obmedzeným počtom mladých ošípaných, môže byť pomer infikovaných prasníc veľmi malý. V takých prípadoch sa musia odobrať vzorky väčšieho
počtu prasníc.

Ak sa však použila výnimka ustanovená v § 6 ods.1 nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach
na tlmenie klasického moru ošípaných musí sa odber vzorky
týkať podjednotiek chovu, kde boli ošípané usmrtené, bez
toho, aby boli dotknuté ďalšie skúšky a odber vzoriek, ktoré
sa musia vykonať na zostávajúcich ošípaných v chove, podľa
pokynov príslušného orgánu.
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C. POSTUPY NA ODBER VZORIEK, KEĎ
SA OŠÍPANÉ USMRTIA V RÁMCI PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ V PODOZRIVOM CHOVE
(1) Aby sa klasický mor ošípaných mohol potvrdiť alebo vylúčiť a aby sa získali dodatočné epidemiologické informácie potom, ako sa ošípané
zabijú v rámci preventívnych opatrení v podozrivom chove v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3
písm. a) alebo § 7 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z., musia sa odobrať krvné vzorky na serologické vyšetrenia, ako
aj krvné vzorky alebo vzorky z mandlí na virologické vyšetrenia v súlade s postupom ustanoveným v odseku 2.
(2) Odber vzoriek sa musí týkať predovšetkým:
a) ošípaných, ktoré vykazujú príznaky alebo postmortálne nálezy poukazujúce na klasický mor
ošípaných a ošípaných, ktoré s nimi boli v kontakte;
b) ostatných ošípaných, ktoré mohli mať rizikový
kontakt s infikovanými alebo podozrivými ošípanými, alebo o ktorých existuje podozrenie,
že sa nakazili vírusom klasického moru ošípaných.
U týchto ošípaných sa musia vzorky odoberať
v súlade s pokynmi príslušného orgánu, ktorý zohľadní epidemiologickú situáciu. V tomto prípade
sa na účely usmernenia použijú postupy na odber
vzoriek, ustanovené ďalej v oddiele D odsekoch
2, 3 a 4.
Okrem toho sa náhodne musia odoberať vzorky od ošípaných z každého objektu chovu8).
V tomto prípade minimálny počet vzoriek, ktoré
sa musia odobrať na serologické vyšetrenia musí
s 95 % istotou potvrdiť 10 % prevalenciu v sére
v príslušnom objekte .
8)
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Ak však príslušný orgán obmedzil preventívne usmrcovanie
iba na tú časť chovu, kde sa chovali ošípané podozrivé z infikovania alebo nákazy vírusom klasického moru ošípaných,
v súlade s § 4 ods. 3 písm.a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. musí sa odber vzoriek týkať podjednotiek chovu, kde sa prijali takéto opatrenia bez toho, aby
boli dotknuté ďalšie skúšky a odber vzoriek, ktoré sa musia
vykonať na zostávajúcich ošípaných v chove, v súlade s pokynmi príslušného orgánu.

Avšak v prípade:
a) chovných prasníc musí minimálny počet prasníc,
od ktorých sa musia odobrať vzorky, s 95 %
istotou potvrdiť 5 % prevalenciu v sére9),
b) inseminačnej stanice kancov sa musia odobrať
krvné vzorky od všetkých kancov.
Druh vzoriek, ktoré sa musia odobrať na virologické testy a test ktorý sa použil, bude v súlade
s pokynmi príslušného orgánu, ktorý zohľadní
rozsah vyšetrení, ktoré sa môžu urobiť, citlivosť
laboratórnych vyšetrení, ktoré sa použijú a epidemiologickú situáciu.
D. POSTUPY NA KONTROLU A ODBER
VZORIEK PREDTÝM, AKO SA DÁ POVOLENIE NA PRESUN OŠÍPANÝCH Z
CHOVOV UMIESTNENÝCH V OCHRANNÝCH ZÓNACH ALEBO ZÓNACH POZOROVANIA A V PRÍPADE, ŽE SA TIETO
OŠÍPANÉ ZABÍJAJÚ NA BITÚNKU ALEBO SA ZABÍJAJÚ Z INÝCH DÔVODOV
(1) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
§ 11 ods. 1 písm. f) druhý bod nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. za účelom
toho, aby sa mohlo vydať povolenie na presun
ošípaných z chovov umiestnených v ochranných
zónach alebo zónach pozorovania v súlade s § 10
ods. 3 uvedeného nariadenia, klinické vyšetrenia,
ktoré vykoná úradný veterinárny lekár musia:
a) byť vykonané v priebehu 24 hodín pred presunom ošípaných;
b) byť v súlade s ustanoveniami uvedenými v oddiele A odseku 2.
(2) V prípade ošípaných, ktoré sa majú presúvať do iného chovu sa okrem vyšetrení, ktoré sa
vykonávajú v súlade s odsekom 1, musí vykonať
klinické vyšetrenie v každom objekte chovu, v ktorej sa chovajú ošípané určené na presun. V prípade ošípaných starších ako tri až štyri mesiace musí
9)

V určitých prípadoch, napr. ak je podozrenie o výskyte klasického moru ošípaných v chove s obmedzeným počtom mladých ošípaných, môže pomer infikovaných prasníc byť veľmi
malý. V takých prípadoch sa musia odobrať vzorky z väčšieho
počtu prasníc.

vyšetrenie zahŕňať meranie teploty časti ošípaných.
Minimálny počet ošípaných, ktoré musia byť
vyšetrené, aby sa s 95 % istotou potvrdil klasický
mor ošípaných, pri 10 % prevalencii v týchto objektoch.
Avšak v prípade:
a) chovných prasníc musí minimálny počet prasníc,
od ktorých sa majú odobrať vzorky, s 95 %
istotou potvrdiť klasický mor ošípaných, pri
5 % prevalencii v tých objektoch, kde sa chovajú ošípané určené na presun;
b) kancov sa musia vyšetriť všetky kance.
(3) V prípade ošípaných, ktoré sa majú presunúť na bitúnok do spracovateľského závodu alebo na iné miesto, kde sa potom majú zabiť musí
sa okrem vyšetrení, ktoré sa musia urobiť v súlade
s odsekom 1, urobiť aj klinické vyšetrenie ošípaných v každom pavilóne, v ktorej sa chovajú ošípané určené na presun. V prípade ošípaných starších ako tri až štyri mesiace musí vyšetrenie zahŕňať
meranie teploty časti ošípaných.
Ak sa vyskytne mor musí minimálny počet
ošípaných, ktoré sa musia skontrolovať s 95 %
istotou potvrdiť 5 % prevalenciu v tých objektoch,
v ktorých sa chovajú ošípané určené na presun.
Avšak ak sa vyskytne mor u chovných prasníc
alebo kancov musí minimálny počet ošípaných,
ktoré sa musia vyšetriť s 95 % istotou potvrdiť
5 % prevalenciu v tomto objekte, kde sa chovajú
ošípané určené na presun.
(4) Ak sú ošípané uvedené v odseku 3 určené
na zabitie na bitúnku alebo iné zabitie, musia sa
odobrať krvné vzorky na virologické vyšetrenia,
alebo sa musia odobrať vzorky krvi alebo mandlí
na virologické vyšetrenia od ošípaných zo všetkých
objektov z ktorých sa presúvali.
Minimálny počet vzoriek, ktoré musia byť
odobrané musí s 95 % istotou potvrdiť 10 % prevalenciu sérokonverzie alebo prevalenciu vírusu
v každom objekte.
Avšak v prípade chovných prasníc alebo kancov musí minimálny počet ošípaných, ktoré sa mu-

sia vyšetriť s 95 % istotou potvrdiť 5 % prevalenciu sérokonverzie alebo prevalenciu vírusu v tom
objekte, kde sa ošípané chovali.
Druh vzoriek, ktoré sa musia odobrať na virologické vyšetrenia a vyšetrenie, ktoré sa použilo
bude v súlade s pokynmi príslušného orgánu, ktorý
zohľadní rozsah vyšetrení, ktoré sa musia vykonať,
citlivosť týchto laboratórnych vyšetrení a epidemiologickú situáciu.
(5) Ak sa však pri zabití na bitúnku alebo inom
zabití ošípaných zistia klinické príznaky alebo
patologické nálezy poukazujúce na klasický mor
ošípaných, na základe výnimky z odseku 4 sa uplatnia ustanovenia o odbere vzoriek ustanovené
v oddiele C.
E. POSTUPY NA KONTROLU A ODBER
VZORIEK V CHOVE PRI OBNOVE POPULÁCIE
(1) Ak sa ošípané znovu zavedú do chovu v
súlade s § 13 ods. 2 písm. a) alebo s § 19 ods. 8
písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 276/2003 Z. z., musia sa uplatniť tieto postupy
na odber vzoriek:
a) v prípade, že sa znovu zavedú sentinelové ošípané, musia sa na serologické vyšetrenia
náhodne odobrať krvné vzorky z takého počtu
ošípaných, ktorý umožní s 95 % istotou potvrdiť
10 % prevalenciu sérokonverzie v každom objekte chovu;
b) v prípade úplnej obnovy populácie sa musia na
serologické vyšetrenia náhodne odobrať krvné
vzorky z takého počtu ošípaných, ktorý umožní
s 95 % istotou potvrdiť 20 % prevalenciu sérokonverziu v každom objekte chovu .
Avšak v prípade chovných prasníc alebo
kancov musí počet odobratých vzoriek s 95 %
istotou potvrdiť 10 % prevalenciu sérokonverzie.
(2) Po znovu zavedení ošípaných príslušný orgán zabezpečí, aby sa v prípade každého ochorenia
alebo úhynu ošípaných v chove z neznámych dôvodov, dotyčné ošípané okamžite vyšetrili na klasický mor ošípaných. Tieto ustanovenia platia až
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do zrušenia opatrení uvedených v § 13 ods. 2
písm. a) a v § 19 ods. 8 písm. b) nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. na príslušnom chove.
F. POSTUPY NA ODBER VZORIEK V CHOVOCH V OCHRANNEJ ZÓNE PRED
ZRUŠENÍM OPATRENÍ
(1) Aby sa opatrenia uvedené v § 10 nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. mohli
v ochrannej zóne zrušiť, vo všetkých chovoch zóny:
a) sa musí urobiť klinické vyšetrenie v súlade
s postupom ustanoveným v oddiele A odsekoch 2 a 3;
b) sa musia odobrať krvné vzorky na serologické
vyšetrenia ustanovené v odseku 2.
(2) Minimálny počet krvných vzoriek, ktoré sa
musia odobrať musí s 95 % istotou potvrdiť 10 %
prevalenciu sérokonverzie u ošípaných v každom
objekte chovu.
Avšak v prípade:
a) chovných prasníc musí minimálny počet vzoriek,
ktoré sa musia odobrať s 95 % istotou potvrdiť
5 % prevalenciu sérokonverzie;
b) inseminačnej stanice kancov sa musia odobrať
krvné vzorky od všetkých kancov.
G. POSTUPY NA ODBER VZORIEK V CHOVOCH V ZÓNACH POZOROVANIA
PRED ZRUŠENÍM OPATRENÍ
(1) Aby sa opatrenia uvedené v § 11 nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. mohli
v zóne pozorovania zrušiť, vo všetkých chovoch
v zóne sa musí urobiť klinické vyšetrenie v súlade
s postupom ustanoveným v oddiele A odseku 2.
Okrem toho sa musia odobrať krvné vzorky
pre serologické vyšetrenia ošípaných:
a) vo všetkých chovoch, kde sa nechovajú ošípané vo veku dva až osem mesiacov;
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b) vždy, keď sa príslušný orgán domnieva, že klasický mor ošípaných by sa nepozorovane mohol
rozšíriť medzi chovné prasnice;
c) na každom inom chove, ak príslušný orgán považuje odber vzoriek za nevyhnutný;
d) vo všetkých inseminačných staniciach kancov.
(2) Vždy, keď sa odber vzorky na serologické
vyšetrenia robí v chovoch umiestnených v zóne pozorovania, musí byť počet krvných vzoriek, ktoré
sa majú odobrať, v súlade s oddielom F odsekom
2. Keď sa však príslušný orgán domnieva, že klasický mor ošípaných by sa nepozorovane mohol
rozšíriť medzi chovné prasnice, môže sa odber
vzoriek urobiť iba v objektoch, kde sa takéto zvieratá chovajú.
H. POSTUPY PRE SEROLOGICKÝ MONITORING A ODBER VZORIEK V OBLASTIACH, KDE JE PODOZRENIE NA VÝSKYT KLASICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH, ALEBO KDE SA KLASICKÝ
MOR OŠÍPANÝCH POTVRDIL U DIVIAKOV
(1) V prípade serologického monitoringu u diviakov v oblastiach, kde sa klasický mor ošípaných
potvrdil, alebo kde je podozrenie na výskyt klasického moru ošípaných by sa mala vopred určiť
veľkosť a zemepisná oblasť cieľovej populácie, z
ktorej sa majú odoberať vzorky, aby sa mohol
určiť počet vzoriek, ktoré sa majú odobrať. Veľkosť vzorky sa musí zaviesť ako funkcia odhadovaného počtu živých zvierat a nie ako funkcia
odstrelených zvierat.
(2) Ak nie sú k dispozícii údaje o hustote a veľkosti populácie, musí sa určiť zemepisná oblasť,
v rámci ktorej sa musia vzorky odoberať, pričom
sa zohľadní nepretržitá prítomnosť diviakov a prítomnosť prirodzených a umelých prekážok, ktoré
môžu zabrániť veľkému a nepretržitému presunu
zvierat. Ak nedôjde k takýmto okolnostiam, alebo
ak sú oblasti rozsiahle, odporúča sa, aby sa na
odber vzoriek stanovili oblasti s rozlohou do 200 km2,
kde zvyčajne môže žiť populácia asi 40 až 1000 diviakov.

(3) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
§ 15 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z., musí minimálny počet
ošípaných, od ktorých sa musia odobrať vzorky
v rámci oblasti stanovenej na odber vzoriek, s 95 %
istotou potvrdiť 5 % prevalenciu sérokonverzie.
Za týmto účelom sa musia odobrať vzorky aspoň
od 59 zvierat v každej oblasti, ktorá bola identifikovaná.
Taktiež sa odporúča, aby:
a) v oblastiach, v ktorých je poľovanie častejšie
a pravidelné, alebo sa v nich robí selektívny lov
v rámci opatrení na kontrolu ochorenia, patrilo
približne 50 % zvierat, ktorým sa odoberajú
vzorky, do vekovej skupiny od troch mesiacov
do jedného roka, 35 % do vekovej skupiny od
jedného do dvoch rokov a 15% do vekovej
skupiny vyše dvoch rokov;
b) sa v oblastiach, v ktorých nie je poľovanie časté
alebo sa v nich nepoľuje, odobrali vzorky aspoň
od 32 zvierat pre každú z troch vekových
skupín;
c) sa odber vzoriek urobil čo najskôr, pokiaľ je
to možné, v priebehu jedného mesiaca;
d) sa vek zvierat stanovil podľa prerezania zubov.
(4) Odber vzoriek pre virologické vyšetrenia
od zastrelených diviakov alebo od tých, ktoré sa
našli uhynuté sa musí uskutočniť tak, ako stanovuje
časť V oddiel B odsek 1.
Ak je virologický monitoring nevyhnutný, musí
sa v prvom rade urobiť na zvieratách vo veku od
troch mesiacov do jedného roka.
(5) Ku všetkým vzorkám, ktoré sa pošlú do
laboratória sa musí priložiť dotazník s informáciami
uvedenými v § 16 ods. 3 písm. l) nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z..
ČASŤ V
Všeobecné postupy a kritériá na odber
a prepravu vzoriek

sa musí pripraviť mapa chovu a musia sa označiť
epidemiologicky významné objekty.
(2) Vždy, keď je opakovaný odber vzoriek nevyhnutný, musia sa všetky ošípané, od ktorých sa
odoberajú vzorky označiť takým spôsobom, aby
sa vzorky dali ľahko znovu odobrať.
(3) Bez toho, aby bola dotknutá časť IV oddiel
A odsek 5 písm. b), sa nesmú odoberať vzorky
na serologické vyšetrenie od ciciakov mladších
ako osem týždňov.
(4) Všetky vzorky sa musia poslať do laboratória a majú k nim byť priložené príslušné dokumenty, v súlade s postupom zavedeným príslušným orgánom. Tieto dokumenty musia obsahovať popis ošípaných, ktorým sa odobrali vzorky
a klinické príznaky alebo pozorované postmortálne
nálezy.
V prípade ošípaných chovaných v chovoch sa
musia uvádzať jasné informácie o veku, kategórii
a pôvodnom chove ošípaných, od ktorých sa odobrali vzorky. Odporúča sa, aby sa zaznamenávalo
umiestnenie každej ošípanej v chove, od ktorej sa
odobrala vzorka, a tiež jej osobitné identifikačné
označenie.
B. ODBER VZORIEK NA VIROLOGICKÉ
VYŠETRENIE
(1) Najvhodnejšími vzorkami na zisťovanie
klasického moru ošípaných, antigénu alebo genómu z uhynutých alebo usmrtených ošípaných sú
tkanivá mandlí, sleziny a obličiek. Okrem toho sa
odporúča odobrať dve vzorky z iných lymfatických
tkanív, ako sú retro-faryngálne, príušné, mandibulárne alebo mezenteriálne lymfatické uzliny a vzorka
z ilea. V prípade autolyzovaných tiel je vzorkou
výberu dlhá kosť alebo hrudná kosť.
(2) Od ošípaných, ktoré preukazujú príznaky
horúčky alebo iné príznaky ochorenia sa musia
odobrať vzorky nezrazenej krvi alebo zrazenej krvi
v súlade s pokynmi príslušného laboratória.

A. VŠEOBECNÉ POSTUPY A KRITÉRIÁ
(1) Pred odberom vzoriek v podozrivom chove

(3) V prípade chorých zvierat sa odporúčajú
virologické vyšetrenia. Zvyčajne majú obmedzenú
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hodnotu, ak sa použijú na účely monitorovania na
zvieratách, ktoré nepreukazujú klinické príznaky.
Ak je však cieľom veľkoplošného odberu vzoriek
zistenie vírusu klasického moru ošípaných, keď
ošípané sú v inkubačnom období, tak sú najvhodnejšími vzorkami mandle.
C. PREPRAVA VZORIEK
(1) Odporúča sa, aby všetky vzorky:
a) boli prepravované v nádobách utesnených voči
pretekaniu;
b) neboli zmrazené, ale aby sa držali v chlade pri
prevádzkovej teplote chladničky;
c) čo najskôr boli dodané do laboratória;
d) boli balené tak, že vo vnútri sa na udržanie chladu použijú chladiace vložky, nie vlhký ľad;
e) tkanív alebo orgánov boli umiestnené do oddeleného zapečateného plastového vrecka a náležite označené. Potom sa musia uložiť do väčšieho silného vonkajšieho kontajnera a musia
sa obaliť dobre absorbujúcim materiálom, aby
nedošlo k poškodeniu a aby materiál absorboval vytekanie;
f) vždy, keď je to možné, prepravil zodpovedný
pracovník priamo do laboratória, aby sa zabezpečila rýchla a spoľahlivá preprava.
(2) Obal sa zvonku musí označiť adresou prijímajúceho laboratória a musí sa viditeľne označiť
nápisom: „Živočíšny patologický materiál;
podliehajúci skaze; krehký; neotvárajte mimo
laboratória pre klasický mor ošípaných.“.
(3) Laboratórium, ktoré prijíma vzorky musí
byť vopred informované o čase a spôsobe prísunu
vzoriek.
(4) Za účelom prepravy vzoriek do referenčného laboratória spoločenstva pre klasický mor
ošípaných10) sa obal musí označiť podľa predpisov
IATA (International Air Transport Association).
10)
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Referenčné laboratórium spoločenstva má neobmedzené
povolenie na príjem diagnostických vzoriek a izolátov vírusu
klasického moru ošípaných. Od laboratória sa pred prepravou
môže vyžiadať kópia dovozného povolenia a musí na pripevniť v obálke zvonku na obal.

ČASŤ VI
Zásady a využitie virologických vyšetrení
a vyhodnocovanie ich výsledkov
A. ZISŤOVANIE ANTIGÉNU VÍRUSU
1. Vyšetrenie fluorescenčnými protilátkami
(FAT)
Vyšetrením sa zisťuje prítomnosť vírusového
antigénu na tenkých kryorezoch orgánového materiálu z ošípaných podozrivých z infekcie vírusom
klasického moru ošípaných. Prítomnosť vnútrobunkového antigénu sa zistí použitím protilátky
združenej s FITC (fluoresceín isothiokyanát). Pozitívny výsledok potvrdiť tak, že sa zopakuje zafarbenie špecifickou monoklonálnou protilátkou.
Vhodnými orgánmi sú mandle, obličky, slezina,
rôzne lymfatické uzliny a ileum. V prípade diviakov
sa môže použiť aj náter z kostnej drene, ak uvedené orgány nie sú vhodné na vyšetrenie alebo sú
autolyzované.
Test sa môže vykonať v priebehu jedného dňa.
Keďže vzorky orgánov sa môžu získať iba z uhynutých zvierat, je ich použitie na účely skúmania
obmedzené. Dôveryhodnosť výsledkov vyšetrenia
sa môže obmedziť z dôvodu pochybného zafarbenia najmä tam, kde nemajú dostatočné skúsenosti vo vykonávaní vyšetrenia alebo ak sú vyšetrované orgány autolyzované.
2. ELISA na dôkaz antigénu
Antigén vírusu sa dokazuje pomocou rôznych
metodík ELISA testov. Citlivosť analýzy ELISA
antigénu by mala byť dostatočne vysoká, aby sa
zaznamenali pozitívne výsledky od zvierat preukazujúcich klinické príznaky klasického moru ošípaných.
Využitie ELISA tetsov na zisťovanie antigénu
sa odporúča u vzoriek od zvierat s klinickými príznakmi alebo patologickými nálezmi. Nie je vhodný na vyšetrovanie jednotlivých zvierat. Vhodnými
vzorkami sú leukocyty, sérum, nezrazená krv, ako
aj suspenzie orgánov uvedených v odseku 1 odobraté od ošípaných, ktoré sú infikované vírusom
klasického moru ošípaných11 ).
11)

Komerčne je k dispozícii niekoľko antigénov klasického moru
ošípaných z analýzy ELISA, ktoré sa potvrdia rôznymi druhmi
vzoriek.

ELISA test sa môže uskutočniť v rámci jedného
dňa a môže sa vykonať pomocou automatického
zariadenia. Najdôležitejšou výhodou je, že veľký
počet vzoriek je možné spracovať v krátkej dobe.
Odporúča sa, aby sa do testu ELISA použil antigén, ktorý dáva dostačujúce výsledky ako referenčný materiál. V súčasnosti sú však všetky ELISA testy menej citlivé ako izolácia vírusu na
bunkovej kultúre a ich citlivosť je podstatne lepšia
na vzorkách krvi od ciciakov než od dospelých
ošípaných.
B. IZOLÁCIA VÍRUSU
(1) Základom izolácie vírusu je inkubácia materiálu vzorky na citlivých bunkových kultúrach pochádzajúcich z ošípaných. Ak sa vo vzorke
vyskytne vírus klasického moru ošípaných, rozmnoží sa vo vzorke v takom počte, ktorý sa dá
zistiť pomocou imunozafarbenia nainfikovaných
buniek združenými protilátkami. Pokiaľ ide o iné
pestivírusy, pre diferenciálnu diagnózu sa vyžadujú
protilátky klasického moru ošípaných.
(2) Prioritnými vzorkami na izoláciu klasického
moru ošípaných sú leukocyty, plazma alebo celá krv
získaná z nezrazených vzoriek krvi alebo z orgánov uvedených v oddiele A odseku 1.
(3) Izolácia vírusu je vhodnejšia na vyšetrovanie
vzoriek z malého počtu zvierat ako surveillance
veľkého množstva. Postup na izolovanie vírusu je
zložitý a výsledky sú známe až po troch dňoch.
Ak sa vo vzorke zistí malé množstvo vírusu, je
potrebná pasáž na dve ďalšie bunkové kultúry. To
môže spôsobiť, že konečný výsledok je známy
až o desať dní. Autolyzované vzorky môžu byť
cytotoxické k bunkovej kultúre a v dôsledku toho
je použitie obmedzené.
(4) Aj v prípade, ak bol klasický mor ošípaných
už potvrdený inými metódami sa odporúča, aby
sa urobila izolácia vírusu. Musí sa použiť referenčný test na potvrdenie samostatne pozitívnych výsledkov predošlého antigénu ELISA, PCR alebo
FAT a prípadných nepriamych peroxidázu-barviacich metód.
Izoláty vírusu klasického moru ošípaných získané týmto spôsobom sú užitočné pre charak-

terizáciu vírusu a taktiež označenie genetického typu
a molekulárnej epidemiológie.
(5) U všetkých izolátov vírusu klasického moru
ošípaných zo všetkých primárnych ohnísk, primárnych prípadov alebo prípadov na bitúnku alebo
v dopravnom prostriedku musí národné referenčné
laboratórium alebo referenčné laboratórium spoločenstva označiť genetický typ v súlade s oddielom
E.
V každom prípade sa tieto izoláty vírusu musia
okamžite poslať do referenčného laboratória spoločenstva na doplnenie zbierky vírusov.
C. ZISTENIE GENÓMU VÍRUSU
(1) Na zistenie genómu vírusu vo vzorkách krvi,
tkaniva alebo orgánu sa použije reakcia polymerázového reťazca (PCR). Malé fragmenty vírusovej
RNA sú prenesené do fragmentov DNA, ktoré
sú zväčšené pomocou PCR na zistiteľné množstvá.
Keďže tento test zisťuje iba usporiadanie genómu
vírusu, môže byť PCR pozitívny, aj keď nie je
prítomný žiadny infekčný vírus (napr. v autolyzovanom tkanive alebo vo vzorkách od rekonvalescentných sa ošípaných).
(2) PCR sa môže použiť iba na malom počte
vzoriek, ktoré sa opatrne vybrali z podozrivých
zvierat alebo na materiáli z potratených plodov.
V prípade tiel z diviakov sa môže použiť ako metóda výberu, ak je materiál autolyzovaný a izolácia
vírusu už nie je možná z dôvodu cytotoxicity.
(3) Vhodným vzorkovým materiálom pre diagnostický PCR sú popísané orgány na izolovanie
vírusu alebo nezrazená krv.
PCR sa môže vykonať do 48 hodín. Vyžaduje
vhodné laboratórne vybavenie, samostatné zariadenia a skúsených pracovníkov. Výhodou je, že
infekčné čiastočky vírusov sa v laboratóriu nemusia
reprodukovať. Metóda je veľmi citlivá, ale ľahko
môže dôjsť ku kontaminácii, ktorá vedie k falošným pozitívnym výsledkom. Preto sú dôležité prísne
postupy kontroly kvality. Niektoré metódy sú špecifické viac pre pestivírusy ako pre klasický mor
ošípaných, pričom si vyžadujú ďalšie potvrdzujúce
testy, ako je sekvenácia produktu PCR.
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D. VYHODNOCOVANIE VÝSLEDKOV VIROLOGICKÝCH VYŠETRENÍ
(1) Virologické vyšetrenia sú dôležité pre potvrdenie klasického moru ošípaných.
Izolácia vírusu sa musí považovať za referenčné
virologické vyšetrenie, a ak je to potrebné, musí sa
použiť ako potvrdzujúci test. Jej použitie sa odporúča najmä vtedy, ak pozitívne výsledky FAT,
ELISA alebo PCR nesúvisia so zisťovaním klinických príznakov alebo nálezov ochorenia alebo v akomkoľvek pochybnom prípade.
Môže sa však potvrdiť primárne ohnisko klasického moru ošípaných, ak sa u príslušných ošípaných zistili klinické príznaky alebo nálezy ochorenia
a ak výsledky aspoň dvoch testov na zistenie antigénu alebo genómu boli pozitívne.
Sekundárne ohnisko klasického moru ošípaných sa môže potvrdiť, ak sa u príslušných ošípaných okrem epidemiologickej súvislosti s potvrdeným ohniskom alebo prípadom zistili klinické
príznaky alebo nálezy ochorenia a ak výsledky testov na zisťovanie antigénu alebo genómu boli pozitívne.
Primárny výskyt klasického moru ošípaných u
diviakov sa môže potvrdiť po izolácii vírusu alebo
vtedy, ak výsledky aspoň dvoch testov na zisťovanie antigénu alebo genómu boli pozitívne. Ďalšie
prípady klasického moru ošípaných sa môžu
potvrdiť u diviakov u ktorých sa zistilo epidemiologické spojenie s predtým potvrdenými prípadmi,
ak výsledky testu na zisťovanie antigénu alebo
genómu boli pozitívne.
(2) Pozitívny výsledok pre klasický mor ošípaných na test na zisťovanie antigénu alebo genómu
vyžaduje, aby sa príslušný test urobil tak, že sa
použijú protilátky alebo priméry špecifické pre vírus klasického moru ošípaných. Ak použitý test
nebol špecifický pre vírus klasického moru ošípaných ale iba pre pestivírus, musí sa zopakovať pri
použití reagentov špecifických pre klasický mor
ošípaných.
E. OZNAČENIE GENETICKÉHO TYPU
IZOLÁTOV KLASICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH
(1) Označenie genetického typu izolovaného
vírusu klasického moru ošípaných sa dosiahne tak,
28

že sa určí postupnosť nukleotidu častí genómu vírusu, a to špecifických častí 5. nekódovacej oblasti
alebo génu glykoproteínu E2. Podobnosť týchto
postupností s tými, ktoré sa už získali z predchádzajúcich izolátov vírusu, môže naznačiť, či ohniská
ochorenia sú spôsobené novými alebo už poznanými kmeňmi. Toto môže podporiť alebo vyvrátiť
domnienku o cestách prenosu, ktoré sa zistili epidemiologickým sledovaním.
Označenie genetického typu izolovaného vírusu
klasického moru ošípaných má dôležitý význam
na určenie zdroja ochorenia. Avšak úzka príbuznosť medzi vírusmi získanými z rôznych ohnísk
ochorenia nie je absolútnym dôkazom pre priamu
epidemiologickú súvislosť.
(2) Ak sa typ vírusu nemôže označiť v národnom referenčnom laboratóriu alebo v inom laboratóriu oprávnenom na diagnostiku klasického moru
ošípaných v krátkom čase, musí sa pôvodná vzorka alebo izolát vírusu čo najskôr poslať do referenčného laboratória spoločenstva na označenie
typu.
Údaje o označovaní typu a postupnosti izolovaného vírusu klasického moru ošípaných, ktorými
disponujú laboratória oprávnené na diagnostiku
klasického moru ošípaných sa musia zaslať do
referenčného laboratória spoločenstva za tým účelom, aby sa tieto informácie zaznačili do databázy,
ktorú vedie toto laboratórium.
Informácie zahrnuté do tejto databázy musia
byť dostupné pre všetky národné referenčné laboratória v členských štátoch. Avšak za účelom uverejnenia vo vedeckých časopisoch poskytne referenčné laboratórium spoločenstva na požiadanie
príslušného laboratória záruku zachovania dôvernosti takýchto údajov až do ich uverejnenia.
ČASŤ VII
Zásady a využitie serologických vyšetrení
a hodnotenie ich výsledkov
A. ZÁKLADNÉ ZÁSADY A DIAGNOSTICKÁ HODNOTA
(1) U ošípaných nakazených vírusom klasického moru ošípaných sa protilátky dajú zistiť vo
vzorkách séra odobratých dva až tri týždne po infekcii. U ošípaných, ktoré sa zotavili z ochorenia
sa môžu zistiť ochranné neutralizujúce protilátky

počas niekoľkých rokov alebo počas ich celého
života. Protilátky sa niekedy dajú zistiť aj v konečnom štádiu smrteľne chorých zvierat. U niektorých ošípaných s chronickou formou klasického
moru ošípaných sa protilátky dajú zistiť počas niekoľkých dní na konci prvého mesiaca po infekcii.
Ošípané nainfikované cez maternicu môžu byť
imunotolerantné voči homológnemu vírusu klasického moru ošípaných a môžu produkovať nešpecifické protilátky. Protilátky materského pôvodu sa však dajú zistiť počas prvých dní života.
Polčas materských protilátok u neviróznych zdravých ciciakov je asi dva týždne. Je veľmi nepravdepodobné, že protilátky klasického moru ošípaných, ktoré sa nájdu u ciciakov starších ako tri
mesiace, sú materského pôvodu.
(2) Zisťovanie protilátok proti vírusu klasického
moru ošípaných v sére alebo vo vzorkách plazmy
sa robí ako pomoc pri stanovovaní diagnózy klasického moru ošípaných v podozrivých chovoch,
pri stanovovaní času infekcie v prípade potvrdeného ohniska ochorenia a na účely sledovania
a dohľadu. Serologické vyšetrenia však majú obmedzenú hodnotu pre zisťovanie klasického moru
ošípaných v prípade čerstvej infekcie v chove.
Čerstvú infekciu (dva až štyri týždne) môže naznačovať niekoľko seropozitívnych ošípaných s
nízkym neutralizačným titrom. Mnoho ošípaných
s vysokým neutralizačným titrom by mohlo naznačovať, že vírus bol v chove viac ako pred jedným
mesiacom. Premiestnenie seropozitívnych ošípaných do chovu môže poskytnúť vhodné informácie
o tom, ako sa vírus klasického moru ošípaných
dostal do chovu.
Avšak presné vyhodnotenie výsledkov serologických vyšetrení sa musí uskutočniť tak, že sa zohľadnia celkové klinické, virologické a epidemiologické nálezy v rámci prieskumu, ktorý sa má
urobiť v prípade podozrenia alebo potvrdenia
klasického moru ošípaných v súlade s § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z..
B. ODPORÚČANÉ SEROLOGICKÉ TESTY
(1) Vírus neutralizačný test (VNT) a ELISA sú

testy výberu pre serologickú diagnostiku klasického moru ošípaných.
Kvalita a účinnosť serologickej diagnostiky národných referenčných laboratórií sa pravidelne
musí kontrolovať v rámci medzilaboratórneho porovnávacieho testu, ktorý pravidelne organizuje referenčné laboratórium spoločenstva.
(2) Základom VNT je určenie vírusu neutralizačnej aktivity protilátok zo vzorky séra, vyjadrenej ako 50 % koncový bod neutralizácie.
Konštantné množstvo vírusu klasického moru
ošípaných je inkubované pri 37 °C s riedeným
sérom. Na účely kontroly séra nariediť 1:10. Ak
je potrebná plná titrácia, môžu sa pripraviť dvojnásobné riedenia séra so začiatkom pri 1:2 alebo
1:5. Každé riedenie sa zmieša s rovnakým objemom suspenzie vírusu obsahujúcej 100 infekčných dávok (TCID 50).
Po inkubácii sa zmes naočkuje na bunkové
kultúry, ktoré sa inkubujú tri až päť dní. Po tejto
inkubačnej dobe sa kultúry fixujú a akékoľvek vírusové množenie v nainfikovaných bunkách sa zistí
pomocou systému imúnneho označovania. Môže
sa použiť buď protilátka viazaná neutralizačnou
peroxidázou (NPLA) alebo neutralizačno-imonufluoreskujúca metóda (NIF).
Výsledky VNT sa vyjadria ako recipročná
hodnota východzieho riedenia séra, pri ktorom
polovica naočkovaných bunkových kultúr (50 %
konečný bod) nevykazuje vírusové množenie
(žiadne špecifické zmeny). Odhadne sa bod medzi
dvomi riedeniami. Základom konečného systému
riedenia je skutočné riedenie séra počas neutralizačnej reakcie, t.j. po pridaní vírusu, ale pred pridaním bunkovej suspenzie.
(3) VNT je najcitlivejším a najspoľahlivejším
testom na zisťovanie protilátok proti vírusu klasického moru ošípaných. Preto sa odporúča na serologické vyšetrenie jedného zvieraťa ako aj na vyšetrovanie stáda. Týmto testom sa však dajú zistiť
vzájomne neutralizujúce protilátky špecifické pre
infekcie ošípaných pestivírusom prežúvavcov.
VNT na zisťovanie protilátok proti vírusu BVD
a vírusu BD sledujú tie isté vyššie uvedené zásady
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a vyknávajú sa pre diferenciálnu diagnostiku klasického moru ošípaných.
(4) Kmene pestivírusov, ktoré sa majú použiť
pri neutralizačných testoch musia byť v súlade s
odporúčaním referenčného laboratória spoločenstva.
(5) Vyvinulo sa niekoľko technológií ELISA
testov používajúcich špecifické monoklonálne protilátky, ktorých základom sú dve štruktúry; kompetitívna alebo blokujúca analýza ELISA a nekompetitívna ELISA.
Základom kompetitívnej alebo blokujúcej analýzy ELISA zvyčajne sú monoklonálne protilátky.
Ak vzorka séra obsahuje protilátky na klasický
vírus, zabráni sa väzba vybranej peroxidázou konjugovanej monoklonálnej protilátky na antigén vírusu, ktorej výsledkom je znížený signál.
Pri nekompetitívnom ELISA teste sa väzba protilátok séra na antigén meria priamo použitím
peroxidázou konjugovaných protilátok proti ošípaným.
(6) Národné laboratóriá musia pravidelne vykonávať kontrolu kvality vzhľadom na citlivosť a špecifickosť každej dodávky ELISA testov, pričom
využijú skupinu referenčných sér, ktoré poskytne
referenčné laboratórium spoločenstva.
Táto skupina musí obsahovať:
a) séra z ošípaných v skorej fáze infekcie vírusom
klasického moru ošípaných (do 21 dní po infekcii);
b) séra z uzdravených ošípaných (po 21 dňoch
po infekcii);
c) séra z ošípaných s pestivirusom prežúvavcov.
ELISA, ktorá sa použije na serologickú diagnostiku klasického moru ošípaných musí rozoznať
všetky referenčné séra z uzdravených ošípaných.
Všetky výsledky získané s referenčnými sérami
musia byť reprodukovateľné. Ďalej sa odporúča,
aby sa zisťovali všetky pozitívne séra zo skorej
fázy a aby preukazovali minimálne medzireakcie
so sérami od ošípaných nainfikovaných pestivírusom prežúvavcov.
Výsledky získané s referenčnými sérami od ošípaných v skorej fáze infekcie udávajú citlivosť
ELISA testu.
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(7) Citlivosť ELISA testu sa pokladá za nižšiu
ako citlivosť testu VNT a odporúča sa, aby sa
použila ako kontrolný test stáda. Avšak ELISA
testy vyžadujú menej špecializované zariadenia
a vďaka automatizovaným systémom sa môžu
urobiť oveľa rýchlejšie než VNT.
ELISA musí zabezpečiť identifikáciu všetkých
infekcií klasického moru ošípaných v štádiu uzdravenia a musia vykazovať čo najmenej krížových
reakcií protilátok na pestivírusy prežúvavcov.
C. VÝKLAD SEROLOGICKÝCH VÝSLEDKOV A DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKY S INFEKCIAMI SPÔSOBENÝMI
PESTIVÍRUSMI PREŽÚVAVCOV (BVDV
A BDV)
(1) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 4
ods. 3 písm. a) alebo § 7 ods. 2 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z., sa v prípade zistenia neutralizačného titra vírusu klasického
moru ošípaných, ktorý je rovný alebo vyšší ako
10 ND50 v sére vzoriek odobratých od jednej alebo viacerých ošípaných, alebo v prípade pozitívneho výsledku ELISA testu v sére vzoriek od skupiny ošípaných, okamžite uplatnia opatrenia uvedené v § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. alebo sa naďalej musia
uplatňovať v príslušnom chove.
Vzorky, ktoré sa už odobrali z takéhoto chovu,
sa musia znovu vyšetriť pomocou VNT podľa
porovnávacej titrácie koncového bodu neutralizujúcich protilátok proti vírusu klasického moru
ošípaných a pestivírusom prežúvavcov.
(2) Ak porovnávacie testy preukážu protilátky
na pestivírusy prežúvavcov a žiadne alebo zreteľne
nižšie (menej ako trojnásobné) titry protilátok na
vírus klasického moru ošípaných, vylúči sa podozrenie na klasický mor ošípaných, pokiaľ neexistujú
iné dôvody, ktoré by zaručovali pokračujúce uplatňovanie opatrení uvedených v § 4 ods. 2
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/
2003 Z. z. v príslušnom chove.
(3) Ak porovnávacie testy preukážu titer neutralizácie vírusu u viacerých ako u jednej ošípanej
rovnajúci sa alebo vyšší ako 10 ND50, a ak sa
tento titer rovná alebo je vyšší ako titer na iné pesti-

vírusy, príslušný orgán zabezpečí, aby sa potvrdil
klasický mor ošípaných za predpokladu, že sa našiel epidemiologický dôkaz ochorenia v príslušnom
chove.
(4) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
§ 4 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 276/2003 Z. z., ak sa nenašiel epidemiologický
dôkaz ochorenia alebo výsledky predošlých testov
sú nepresvedčivé, príslušný orgán zabezpečí, aby
sa v príslušnom chove:
a) naďalej uplatňovali opatrenia uvedené v § 4
ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 276/2003 Z. z.;
b) čo najskôr robili ďalšie vyšetrovania za účelom
potvrdenia alebo vylúčenia klasického moru
ošípaných v súlade s časťou IV.
(5) Ak však ďalšie kontroly alebo vyšetrenia
uvedené v odseku 4 neumožňujú vylúčenie klasického moru ošípaných, musia sa v chove urobiť
ďalšie odbery krvných vzoriek na serologické vyšetrenie po uplynutí aspoň dvoch týždňov od predchádzajúcich kontrol.
V rámci tohto ďalšieho odberu vzoriek sa znovu odoberú vzorky od ošípaných, od ktorých sa
vzorky už odoberali a vyšetrovali, a to za účelom
porovnávacieho serologického vyšetrenia so vzorkami, ktoré sa predtým odobrali, aby sa zistila
sérokonverzia na vírus klasického moru ošípaných
alebo na pestivírusy prežúvavcov, ak existujú.
Ak takéto ďalšie kontroly a testy nepotvrdia
klasický mor ošípaných, môžu sa zrušiť opatrenia
uvedené v nariadení vlády Slovenskej republiky
č. 276/2003 Z. z. .
ČASŤ VIII
Diskriminačné testy v prípade núdzovej
vakcinácie
Nie sú k dispozícii vhodné diskriminačné testy
na rozoznanie zaočkovaných ošípaných od ošípaných prirodzene infikovaných vírusom klasického
moru ošípaných.
ČASŤ IX
Minimálne bezpečnostné požiadavky
na laboratóriá klasického moru ošípaných

lovať s vírusom klasického moru ošípaných, aj
keď iba v malom množstve, musia byť splnené
minimálne požiadavky ustanovené v tabuľke 1,
ako to vyžadujú vyšetrenia na izoláciu vírusu a neutralizačné vyšetrenia. Avšak postmortálne vyšetrenia, spracovanie tkaniva pre FAT a serologické
použitie inkativovaného antigénu sa môžu robiť na
nižšej úrovni bezpečnosti za predpokladu, že sa
uplatní základná hygiena a pooperačná dezinfekcia
s bezpečným zaobchádzaním s tkanivami a sérami.
(2) Dodatočné požiadavky ustanovené v tabuľke 1 musia spĺňať všetky laboratóriá, v ktorých
sa vykonávajú pracovné postupy zahŕňajúce
rozsiahle množenie vírusu.
(3) Požiadavky ustanovené v tabuľke 2 musia
spĺňať všetky laboratóriá, v ktorých sa vykonávajú
pokusy na zvieratách s vírusom klasického moru
ošípaných.
(4) Všetky zásoby vírusu klasického moru ošípaných sa však musia uchovať silne zmrazené alebo
lyofilizované v bezpečnom sklade. Odporúča sa,
aby sa mrazničky alebo chladničky nepoužívali pre
iné vírusy ako pre vírusy klasického moru ošípaných, alebo ani pre iné materiály nesúvisiace s diagnostikou klasického moru ošípaných. Všetky jednotlivé ampulky sa musia jasne označiť a musia sa
uchovávať kompletné záznamy o zásobách vírusov
spolu s údajmi a výsledkami o kontrolách kvality.
Musia tiež viesť záznamy o vírusoch pridaných k
zásobám, s uvedením podrobných údajov o zdroji,
a o vírusoch vydaných do iných laboratórií.
(5) Odporúča sa, aby oblasti, kde sa nenarába
s vírusom klasického moru ošípaných podporovali
bio-bezpečnostnú jednotku pre prácu s vírusom
klasického moru ošípaných. Takéto iné oblasti by
mali byť k dispozícii pre prípravu laboratórneho
skla a médií, udržiavanie a prípravu nenainfikovaných bunkových kultúr, spracovanie sér a pre
serologické testovanie (iné ako metódy používajúce vírus klasického moru ošípaných) a pre
poskytovanie administratívnej a úradníckej podpory.

(1) V každom laboratóriu, kde sa musí manipu31

Tabuľka 1
Zásady biologickej bezpečnosti vhodnej pre diagnostické laboratóriá
Dodatočné požiadavky
Celkové
životné
prostredie

Laboratórne
oblečenie

Kontrola
pracovníkov

Vybavenie
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Minimálne požiadavky

Normálny atmosferický tlak.
Normálny atmosferický tlak.
Miestnosti vymedzené na určené pracovné
Dvojitá filtrácia HEPA odsatého
postupy.
vzduchu.
Miestnosti určené výlučne na
pracovné postupy diagnostikovania
klasického moru ošípaných.
Úplná výmena oblečenia pri vstupe.
Vyhradené oblečenie používané iba
Laboratórne oblečenie používané iba v jednotkách s vírusom klasického moru
v jednotkách s vírusom klasického
ošípaných.
moru ošípaných.
Rukavice určené na jedno použitie na
Rukavice určené na jedno použitie na každé zaobchádzanie s infekčným
každé zaobchádzanie s infekčným
materiálom.
materiálom.
Oblečenie musí byť sterilizované pred
Oblečenie musí byť sterilizované
odstránením z jednotky alebo sa musí
pred odstránením z jednotky alebo sa oprať v rámci jednotky.
musí vyprať v rámci jednotky.
Vstup do jednotky sa obmedzí iba pre
Vstup do jednotky sa obmedzí iba
menovaných zaškolených pracovníkov.
pre menovaných zaškolených
Ruky sa pri odchode z jednotky umyjú a
pracovníkov.
dezinfikujú.
Ruky sa pri odchode z jednotky
Pracovníci sa nesmú dostať do blízkosti
umyjú a dezinfikujú.
ošípaných počas 48 hodín po odchode
Pracovníci sa nesmú dostať
z jednotky.
do blízkosti ošípaných počas 48
hodín po odchode z jednotky.
Biologicky bezpečnostný box (trieda I alebo II) používaný pre všetku manipuláciu
so živým vírusom. Box musí mať dvojitú filtráciu HEPA odsávaného vzduchu.
Všetko vybavenie potrebné pre laboratórne pracovné postupy musí byť
k dispozícii v rámci vymedzeného laboratórneho priestoru.

Tabuľka 2
Požiadavky bio-bezpečnosti v miestnosti na pokusy na zvieratách
Požiadavky
Celkové životné
prostredie

Laboratórne
oblečenie
Kontrola
pracovníkov

Vybavenie

Zvieratá

Ventilácia kontrolovaná na záporný tlak.
Dvojitá filtrácia HEPA odsávaného vzduchu.
Zariadenie na úplnú fumigáciu/dezinfekciu po skončení pokusu.
Všetky odpady sa musia spracovať, aby sa inaktivoval vírus klasického
moru ošípaných (tepelne alebo chemicky).
Úplná výmena oblečenia pri vstupe.
Rukavice určené na jedno použitie na každú manipuláciu s vírusom.
Oblečenie musí byť sterilizované pred odstránením z jednotky alebo sa
musí vyprať v rámci jednotky.
Vstup do jednotky sa obmedzí iba pre menovaných zaškolených
pracovníkov.
Pracovníci sa kompletne osprchujú pri výstupe z jednotky.
Pracovníci sa nesmú dostať do blízkosti ošípaných počas 48 hodín po
odchode z jednotky.
Všetko vybavenie potrebné pre pracovné postupy so zvieratami musí byť
k dispozícii v rámci jednotky.
Všetky materiály sa pri opúšťaní jednotky musia sterilizovať alebo v
prípade živočíšnych vzoriek sa musia dvakrát zabaliť do nepriepustnej
nádrže, ktorej povrch je dezinfikovaný na prepravu do laboratória pre
klasický mor ošípaných.
Všetky zvieratá sa musia poraziť pred opustením jednotky, postmortálne
vyšetrenia sa musia uskutočňovať v rámci bio-bezpečnej oblasti a jatočné
telá sa po dokončení vyšetrení musia spáliť.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., v. r.
Hlavný veterinárny lekár
Slovenskej republiky
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DIAGNOSTICKÁ PRÍRUČKA
diagnostiky afrického moru ošípaných
1/2004/277

Hlavný veterinárny lekár podľa § 18 ods. 1
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/
2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického
moru ošípaných vydáva túto diagnostickú príručku:
Touto diagnostickou príručkou sa v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 277/2003
Z. z. do právenho poriadku Slovenskej republiky
implementuje rozhodnutie Komisie 2003/422/ES
z 26. mája 2003.
Na základe tejto diagnostickej príručky
(1) Príslušné orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti musia zabezpečiť, aby sa potvrdzovanie afrického moru ošípaných vykonávalo v súlade s postupmi, metódami na odber vzoriek a kritériami na vyhodnocovanie výsledkov laboratórnych testov, ktoré sú ustanovené v príručke a ktorých základom je:
a) zistenie klinických príznakov a postmortálnych
nálezov tohto ochorenia,
b) zistenie prítomnosti vírusu, antigénu alebo genómu vo vzorkách tkaniva, orgánov, krvi alebo
výlučkov ošípaných,
c) dôkaz špecifickej reakcie protilátky vo vzorkách krvi.
(2) Národné referenčné laboratóriá uvedené
v prílohe č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej
republiky č. 277/2003 Z. z. môžu postupovať inak
ako ustanovuje odsek 1 a uplatňovať modifikácie
laboratórnych testov uvedených v príručke alebo
používať odlišné testy za predpokladu, že je možné
preukázať rovnakú citlivosť a špecifickosť.
Ak sa použijú pozmenené alebo odlišné testy,
musí sa ich citlivosť a špecifickosť vyhodnotiť
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v rámci pravidelných porovnávacích testov, ktoré
vykonáva referenčné laboratórium spoločenstva
pre africký mor ošípaných.
ČASŤ I
Úvod, ciele a definície
(1) Za účelom zabezpečenia jednotných postupov na diagnostiku afrického moru ošípaných (ďalej
len „AMO“), táto príručka
a) ustanovuje usmernenia a minimálne požiadavky
na diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá na vyhodnocovanie výsledkov klinických a postmortálnych vyšetrení a laboratórnych testov za účelom správnej diagnostiky
AMO1),
b) ustanovuje minimálne požiadavky na biologickú
bezpečnosť a štandardy kvality, ktoré musia
dodržiavať diagnostické laboratóriá pre AMO
a požiadavky na prepravu vzoriek,
c) ustanovuje laboratórne testy, ktoré sa musia používať na diagnostiku AMO a laboratórne techniky, ktoré sa musia používať pri genotypizácii
izolátov vírusu AMO.
(2) Táto príručka je adresovaná hlavne príslušným orgánom štátnej správy vo veterinárnej
oblasti zodpovedným za kontrolu AMO. Preto sa
kladie dôraz na zásady a použitie laboratórnych
testov a vyhodnocovanie ich výsledkov a nie na
podrobné laboratórne techniky.

1)

Pri stanovení počtu vzoriek, ktoré sa majú odobrať na laboratórne vyšetrenie, je potrebné zohľadniť citlivosť testu.
Ak nie je citlivosť testu dostatočne vysoká, vzorky je potrebné odobrať od väčšieho počtu zvierat, ako je uvedené v príručke.

(3) Na účel tejto príručky sa okrem definícií
uvedených v § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. uplatňujú tieto definície
a) podozrivý chov je každý chov, v ktorom je jedna alebo viac ošípaných podozrivých z infekcie
vírusom AMO alebo kontaktný chov definovaný v § 2 písm. k) nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 277/2003 Z. z.,
b) epidemiologický objekt alebo „objekt“ je budova, miesto alebo okolitá krajina, kde sa chovajú ošípané v rámci chovu takým spôsobom,
že majú častý priamy alebo nepriamy kontakt
medzi sebou, ale zároveň sú držané oddelene
od ostatných ošípaných v tom istom chove,
c) kontaktné ošípané sú ošípané, ktoré žili v chove
v priamom kontakte s jednou alebo viacerými
ošípanými, ktoré sú podozrivé z toho, že boli
infikované vírusom AMO za posledných 21 dní.

ČASŤ II
Opis AMO s dôrazom na diferenciálnu
diagnostiku
A. ÚVOD
(1) AMO spôsobuje obalený vírus DNA, ktorý
patrí do rodu Amoivirus čelade Amoarviridae.
Kmene vírusu AMO sa odlišujú vo virulencii, odlišné sérotypy však nie je možné identifikovať.
(2) Vírus AMO je veľmi stabilný vo výlučkoch
infikovaných ošípaných, v jatočných telách ošípaných, v čerstvom bravčovom mäse a v niektorých
výrobkoch z bravčového mäsa. Na zabezpečenie
jeho inaktivácie v prostredí sa musia použiť vhodné dezinfekčné prostriedky.
(3) Hlavná prirodzená cesta infekcie ošípaných
v Európe je orálno - nazálna alebo nepriamy kontakt s infikovanými ošípanými alebo skrmovaním
krmiva kontaminovaného vírusom. Avšak v tých
oblastiach, kde existujú vektori2), dôležitú úlohu
pri prežívaní a šírení vírusu zohráva prenos pro-

2)

§ 2 písm. s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003
Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných.

stredníctvom takýchto nosičov. AMO sa môže šíriť aj prostredníctvom priameho kontaktu s kontaminovanými materiálmi a prostredníctvom bodavého hmyzu, ktorý mechanicky prenáša vírus
AMO. Prenos ochorenia môže nastať aj prostredníctvom spermy infikovaných kancov.
(4) Inkubačná doba u jednotlivých zvierat je
asi päť až 15 dní, v terénnych podmienkach sa
však klinické symptómy môžu objaviť v chove niekoľko týždňov po zavlečení alebo aj neskôr, ak
sa jedná o slabo virulentné kmene vírusu.
(5) Vyskytujú sa akútne, subakútne a chronické
formy AMO, pričom sa odlišujú najmä virulenciou
vírusu.
(6) U ošípaných, ktoré sa po infekcii klinicky
zotavia, pretrváva virémia počas 40 až 60 dní
a takéto ošípané sa stávajú nosičmi vírusu. Vírus
AMO sa z prenášajúcich ošípaných izoloval až do
šiesteho mesiaca po infekcii.
B. AKÚTNA FORMA
(1) Objavenie sa vysokej horúčky (viac ako
40 °C) je prvým klinickým príznakom ochorenia,
ktorá je sprevádzaná depresiou, stratou chuti,
rýchlym a ťažkým dýchaním, výtokmi z nosa a očí.
Ošípané majú nekoordinované pohyby a tlačia sa
k sebe. Prasnice môžu potratiť vo všetkých stupňoch gravidity. U niektorých ošípaných sa vyskytuje zvracanie a zápcha, u iných krvavá hnačka.
Subkutánne prekrvené miesta alebo zrazeniny krvi
sa objavujú najmä na končatinách a ušiach. Pred
uhynutím, ktoré nastane jeden až sedem dní po
objavení sa klinických príznakov, môže zviera
upadnúť do kómy. Miera chorobnosti a úmrtnosti
v rámci chovu môže dosiahnuť 100 %.
Posmrtné nálezy preukazujú typický syndróm
krvácania so všeobecnou kongesciou tela zvieraťa,
krvavou tekutinou v hrudi a brušnej dutine, zväčšenú tmavú slezinu, krvavé lymfatické uzliny, petechiálne krvácania v obličkách (kôrových a dreňových pyramídach a v obličkovej panvičke),
v seróze žalúdka, sliznici žalúdka, črevách, v srdci
(epikard a endokard), hydrotorax a petechiálne
krvácanie na pohrudnici.
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(2) Vo všeobecnosti akútna forma klasického
moru ošípaných vedie ku klinickému a patologickému obrazu, ktorý je veľmi podobný patologickému obrazu AMO. Prípadné krvácania na koži
a ušiach sú ľahko zistiteľné a vedú k podozreniu
z klasického alebo AMO. Iba niekoľko iných
ochorení spôsobuje podobné zmeny.
Akútny AMO sa musí brať do úvahy aj v prípadoch podozrenia na červienku, reprodukčný
a respiračný syndróm ošípaných, otravy kumarínom, petechiálneho krvácania na koži, syndrómu
sústavného chradnutia po odstave, dermatitídy,
syndrómu nefropatie, infekcie salmonelou alebo
pasterelou alebo z akýchkoľvek črevných alebo
respiračných syndrómov s horúčkou, ktoré nereagujú na liečbu antibiotikami.
C. SUBAKÚTNE FORMY
Subakútne formy ochorenia sú bežnejšie v endemických oblastiach. Pre subakútnu infekciu je
charakteristická kolísavá horúčka, depresia a pneumónia. Smrť môže nastať následkom zlyhania
srdca. Nálezy pri subakútnych formách sú podobné nálezom v akútnej forme, ale sú miernejšie.
Charakteristickým nálezom sú krvácania v lymfatických uzlinách, obličkách a slezine, kongescie
a edémy pľúc a v niektorých prípadoch intersticiálna pneumónia.
D. CHRONICKÉ FORMY
(1) Chronické formy ochorenia sú zriedkavé.
Pri chronických formách je možné pozorovať sekundárne bakteriálne infekcie. Keďže klinické príznaky pri chronických formách AMO sú dosť nešpecifické, musia sa pri diferenciálnej diagnóze
brať do úvahy mnohé iné ochorenia. Zvýšená horúčka sa nemusí nevyhnutne vyskytovať u všetkých zvierat, ale v infikovaných chovoch je aspoň
u niektorých ošípaných možné zistiť horúčku.
(2) Klinické symptómy chronického AMO môžu zahŕňať problémy s dýchaním, potraty, artritídy,
chronické vredy na koži alebo nekrózu, ktoré nezodpovedajú typickému klinickému obrazu infekcií
vírusom AMO. Nálezy môžu byť minimálne alebo
žiadne. Histopatologické nálezy sú charakterizo-
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vané zväčšenými lymfatickými uzlinami a zväčšenou slezinou, pleuritídou a fibrinóznou perikarditídou a postupujúcou intersticiálnou pneumoniou.
Boli popísané aj kazeózna nekróza a mineralizácia
pľúc.

ČASŤ III
Usmernenia o hlavných kritériách, ktoré
sa musia brať do úvahy pri vyhlásení chovu
za chov podozrivý z AMO
(1) Pri rozhodovaní o vyhlásení chovu za chov
podozrivý z AMO sa berú do úvahy tieto zistenia,
kritériá a dôvody
a) klinické a patologické nálezy u ošípaných,
najmä:
- horúčka s chorobnosťou a úmrtnosťou
u ošípaných všetkých vekových kategórií,
- horúčka so syndrómom krvácania, petechiálne a echymózne krvácania, predovšetkým v lymfatických uzlinách, obličkách,
slezine (ktorá je zväčšená a tmavá, najmä
v akútnych formách) a v močovom mechúre
a tvorenie vredov v žlčníku;
b) epidemiologické nálezy. Hlavné epidemiologické nálezy, ktoré sa musia brať do úvahy, sú:
– ak ošípané mali priamy alebo nepriamy kontakt s chovom ošípaných, ktorý bol dokázateľne infikovaný vírusom AMO,
– ak chov dodával ošípané, o ktorých sa následne preukázalo, že sú infikované vírusom
AMO,
– ak prasnice boli umelo inseminované spermou pochádzajúcou z podozrivého zdroja,
– ak došlo k priamemu alebo nepriamemu
kontaktu s voľne žijúcimi ošípanými v populácii, kde sa vyskytuje AMO,
– ak sa ošípané držia vonku v regiónoch, kde
sú voľne žijúce ošípané infikované vírusom
AMO,
– ak sa ošípané kŕmili kuchynskými odpadmi
a ak existuje podozrenie, že tento kuchynský
odpad nebol ošetrený takým spôsobom,
aby bol inaktivovaný vírus AMO,
– ak mohlo dôjsť k expozícii vírusu AMO,
napríklad prostredníctvom osôb, ktoré majú
prístup do chovu, prostredníctvom prepra-

vy, atď. prichádzajúcich z chovov podozrivých z infekcie alebo infikovaných vírusom
AMO,
- ak sa v oblasti chovu vyskytujú nosiči vírusu.
(2) V každom prípade musí byť chov považovaný za podozrivý, ak v tomto chove vzniklo podozrenie z klasického moru ošípaných na základe klinických alebo patologických nálezov, ale klinické,
epidemiologické a laboratórne vyšetrenia neviedli
k potvrdeniu tohto ochorenia alebo k identifikácii
iných zdrojov alebo pôvodcov ochorenia v príslušnom chove.

ČASŤ IV
Postupy kontroly a odber vzoriek
A. USMERNENIA A POSTUPY NA KLINICKÉ VYŠETROVANIE OŠÍPANÝCH
A ODBER VZORIEK V PODOZRIVÝCH
CHOVOCH
(1) Príslušný orgán zabezpečí, aby sa v podozrivých chovoch vykonávali vhodné klinické vyšetrenia, odbery vzoriek a laboratórne vyšetrenia za
účelom potvrdenia alebo vylúčenia AMO, v súlade
s usmerneniami a postupmi ustanovenými v odsekoch 2 až 6.
Tieto usmernenia a postupy platia nezávisle od
toho, či sa v príslušnom chove prijmú opatrenia
uvedené v § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 277/2003 Z. z., aj v prípadoch choroby, v ktorých sa v rámci diferenciálnej diagnostiky vyšetruje na AMO. To zahŕňa situácie, keď
klinické príznaky a epidemiologický priebeh ochorenia, ktoré sa spozorujú u ošípaných, iba s veľmi
malou pravdepodobnosťou naznačujú výskyt
AMO.
Vo všetkých ostatných prípadoch, ak je podozrenie, že jedna alebo viac ošípaných je infikovaných vírusom AMO, prijmú sa v príslušnom podozrivom chove opatrenia uvedené v § 4 ods. 2
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/
2003 Z. z.
Aj v prípade podozrenia z AMO u ošípaných
na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku sa
usmernenia a postupy ustanovené v odsekoch 2
až 6 uplatňujú mutatis mutandis.

(2) Ak úradný veterinárny lekár navštívi podozrivý chov za účelom potvrdenia alebo vylúčenia
AMO musí sa vykonať kontrola výrobných a zdravotných záznamov chovu, ak sú tieto k dispozícii;
musí sa vykonať inšpekcia každej podjednotky
chovu, aby sa vytriedili ošípané, ktoré sa musia
klinicky vyšetriť.
Klinické vyšetrenie musí zahŕňať meranie teploty a v prvom rade sa týka týchto ošípaných alebo
skupín ošípaných:
a) chorých alebo ošípaných prejavujúcich nechutenstvo,
b) ošípaných nedávno presunutých z potvrdených
ohnísk alebo z iných podozrivých zdrojov,
c) ošípaných držaných v podjednotkách, ktoré nedávno navštívili návštevníci, ktorí nedávno mali
blízky kontakt s ošípanými podozrivými z AMO
alebo s infikovanými ošípanými, alebo pri ktorých boli identifikované iné zvlášť rizikové kontakty s potenciálnymi zdrojmi vírusu AMO,
d) ošípaných, z ktorých sa už odobrali vzorky alebo ktoré boli sérologicky testované na AMO
v prípade, že tieto testy neumožňujú vylúčenie
AMO, ako aj kontaktných ošípaných,
e) ošípaných, ktoré sa nedávno vyliečili z tohto
ochorenia.
Ak sa pri inšpekcii v podozrivom chove nepreukázala prítomnosť ošípaných alebo skupiny
ošípaných uvedených v druhej vete tohto odseku,
musí príslušný orgán bez toho, aby boli dotknuté
iné opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť v príslušných
chovoch v súlade s nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 277/2003 Z. z. a pri zohľadnení epidemiologickej situácie:
a) vykonať ďalšie vyšetrenia v príslušnom chove
v súlade s odsekom 3 alebo
b) zabezpečiť, aby sa od ošípaných v príslušnom
chove odobrali vzorky krvi na laboratórne testy
(v tomto prípade sa použijú postupy na odber
vzorky ustanovené v odseku 5 ako aj oddiel F
odsek 2, alebo
c) prijať alebo dodržiavať opatrenia ustanovené
v § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z., až do ďalších vyšetrení
v príslušnom chove, alebo
d) vylúčiť podozrenie z AMO.

37

(3) Ak sa odkazuje na tento odsek, musí sa
vykonať klinické vyšetrenie v príslušnom chove
na náhodne vybratých ošípaných v podjednotkách, u ktorých sa identifikovalo zavlečenie vírusu
AMO alebo je podozrenie z neho.
Pritom musí minimálny počet ošípaných podrobených vyšetreniu byť taký, aby v týchto podjednotkách umožňoval identifikáciu 10 % prevalencie moru (ak existuje), s 95 % spoľahlivosti.
(4) Ak sa v podozrivom chove zistia uhynuté
alebo hynúce ošípané, musia sa vykonať postmortálne vyšetrenia, pokiaľ možno minimálne na piatich
z takýchto ošípaných a najmä na ošípaných, ktoré:
a) pred uhynutím vykazovali veľmi zreteľné príznaky choroby,
b) majú vysokú horúčku,
c) uhynuli nedávno.
Ak tieto vyšetrenia nepreukázali zmeny naznačujúce AMO, ale z dôvodu epidemiologickej situácie sa považujú za potrebné ďalšie vyšetrenia:
a) musí sa v podjednotke, kde sa držali uhynuté
alebo hynúce ošípané vykonať klinické vyšetrenie ustanovené v bode 3 a odber krvnej vzorky
uvedený v bode 5, a
b) musia sa vykonať postmortálne vyšetrenia na
troch až štyroch kontaktných ošípaných, najmä
ak tieto ošípané vykazujú klinické príznaky.
Bez ohľadu na to, či existujú alebo neexistujú
zmeny naznačujúce AMO, musia sa orgány alebo
tkanivá z ošípaných, ktoré sa podrobili postmortálnemu vyšetreniu, odobrať na virologické testy
v súlade s časťou V oddielom B odsekom 1. Takéto vzorky sa musia odobrať najmä z čerstvo
uhynutých ošípaných.
Pri vykonávaní postmortálnych vyšetrení musí
príslušný orgán zabezpečiť, aby:
a) sa prijali potrebné bezpečnostné a hygienické
opatrenia na zabránenie akéhokoľvek šírenia
ochorenia a
b) v prípade hynúcich ošípaných, sa tieto usmrtili
humánnym spôsobom v súlade s nariadením
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vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z.
ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu
zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 497/2003 Z. z.
(5) Ak sa v podozrivých chovoch zistia ďalšie
klinické príznaky alebo zmeny, ktoré môžu naznačovať AMO, avšak príslušný orgán je toho názoru, že tieto zistenia sú nedostačujúce na potvrdenie ohniska AMO a že sú preto potrebné ďalšie
laboratórne testy, musia sa na laboratórne testy
odobrať vzorky krvi od podozrivých ošípaných
a od iných ošípaných v každej podjednotke, v ktorej sa podozrivé ošípané držali, v súlade s týmito
postupmi
a) na sérologické skúšky sa musí odobrať taký
minimálny počet vzoriek, aby v každej dotyčnej
podjednotke umožňoval zistenie sérologickej
prevalencie 10 % pri 95 % spoľahlivosti,
b) počet vzoriek, ktoré sa musia odobrať na virologické testy, musí byť v súlade s pokynmi
príslušného orgánu, ktorý zoberie do úvahy
rozsah vyšetrení, ktoré je možné vykonať, senzitivitu použitých laboratórnych testov a epidemiologickú situáciu.
(6) Ak sa po vyšetreniach vykonávaných v podozrivom chove nezistia klinické príznaky alebo
zmeny svedčiace na AMO, ale príslušný orgán
považuje za potrebné ďalšie laboratórne testy na
vylúčenie AMO, použijú sa postupy na odber
vzorky ustanovené v odseku 5.
B. POSTUPY NA ODBER VZORIEK V CHOVE, AK SA OŠÍPANÉ MUSIA USMRTIŤ
PO POTVRDENÍ OCHORENIA
(1) Aby sa dal stanoviť spôsob zavlečenia vírusu
AMO do infikovaného chovu a doba, ktorá uplynula od jeho zavlečenia, musia sa pri usmrcovaní
zvierat v chove po potvrdení ohniska v súlade s § 5
ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. náhodne odobrať vzorky krvi na sérologické skúšky z ošípaných pri ich
usmrtení.

(2) Minimálny počet ošípaných, ktorým sa majú
odobrať vzorky, musí byť taký, aby umožňoval
zistenie 10 % prevalencie sérokonverzie s 95 %
spoľahlivosťou u ošípaných v každej podjednotke
chovu3).
Vzorky, ktoré sa musia odobrať na virologické
testy, musia byť v súlade s pokynmi príslušného
orgánu, ktorý zoberie do úvahy rozsah testov, ktoré je možné vykonať, senzitivitu použitých laboratórnych testov a epidemiologickú situáciu.
V tých oblastiach, kde sa predtým preukázala
prítomnosť nosičov infikovaných vírusom AMO,
sa musia urobiť aj príslušné odbery vektorov na
virologické testy v súlade s pokynmi príslušného
orgánu a s prílohou č. nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 277/2003 Z. z.
(3) V prípade sekundárnych ohnísk príslušný
orgán môže rozhodnúť odlišne od odsekov 1 a 2
a ustanoviť iné postupy na odber vzoriek, pričom
zoberie do úvahy epidemiologické informácie,
ktoré sú už dostupné o zdroji a spôsoboch zavlečenia vírusu do chovu a o prípadnom šírení ochorenia z chovu.
C. POSTUPY NA ODBER VZORIEK, AK SA
OŠÍPANÉ USMRTIA AKO PREVENTÍVNE OPATRENIE V PODOZRIVOM
CHOVE
(1) Za účelom potvrdenia alebo vylúčenia a získania dodatočných epidemiologických informácií,
ak sa ošípané usmrtia v rámci preventívneho
opatrenia v podozrivom chove v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. a) alebo § 7 ods. 2
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/
2003 Z. z., sa vzorky krvi na sérologické testy,
ako aj vzorky krvi na virologické vyšetrenie musia
odoberať v súlade s postupom ustanoveným v odseku 2.
(2) Vzorky sa v prvom rade musia odobrať od:
3)

Avšak pri uplatnení § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 277/2003 Z. z. sa odber vzoriek musí vzťahovať aj na podjednotky chovu v ktorých boli utratené ošípané, bez toho,
aby bolo dotknuté ďalšie vyšetrenie a odber vzoriek vykonané
u ošípaných zostávajúcich v chove podľa pokynu príslušného
orgánu.

a) ošípaných, ktoré preukazujú príznaky alebo
postmortálne zmeny svedčiace na AMO a tiež
od kontaktných ošípaných,
b) iných ošípaných, ktoré mohli mať kontakty
s infikovanými alebo podozrivými ošípanými,
alebo u ktorých je podozrenie z kontaminácie
vírusom AMO. Vzorky od takýchto ošípaných
sa musia odobrať v súlade s pokynmi príslušného orgánu, ktorý zoberie do úvahy epidemiologickú situáciu.
Okrem toho sa náhodne musia odoberať vzorky od ošípaných odchádzajúcich z každej podjednotky chovu4). V tomto prípade sa na sérologické skúšky musí odobrať taký minimálny počet
vzoriek, aby v každej dotyčnej podjednotke umožňoval zistenie 10 % prevalencie sérokonverzie s
95 % spoľahlivosťou.
Druh vzoriek, ktoré sa musia odobrať na virologické testy a testy, ktoré sa použijú, musia byť
v súlade s pokynmi príslušného orgánu, ktorý zoberie do úvahy rozsah testov, ktoré je možné vykonať, senzitivitu použitých laboratórnych testov
a epidemiologickú situáciu.
D. POSTUPY NA VYKONÁVANIE KONTROLY A NA ODBER VZORIEK PRED
UDELENÍM POVOLENIA NA PREMIESTNENIE OŠÍPANÝCH Z CHOVOV
UMIESTNENÝCH V PÁSME OCHRANY ALEBO PÁSME DOHĽADU A V PRÍPADE, ŽE TAKÉTO ZVIERATÁ SA ZABIJÚ ALEBO USMRTIA (§ 10 a § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/
2003 Z. z.)
(1) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
v § 11 ods. 1 písm. f) druhom bode nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z., musí
klinické vyšetrenie, ktoré musí vykonať úradný
4)

Ak príslušný orgán v súlade s § 4 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. obmedzil využitie preventívneho usmrtenia iba na tú časť chovu, kde sú držané
zvieratá podozrivé z infekcie alebo infikované vírusom AMO,
musí byť odber vzoriek vykonaný v podjednotkách chovu,
v ktorých bolo uplatnené toto opatrenie, bez toho aby bolo
dotknuté ďalšie vyšetrenie a odber vzoriek vykonané u zvierat
zostávajúcich v chove, podľa pokynov príslušného orgánu.
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veterinárny lekár, aby sa mohlo udeliť povolenie
na premiestnenie ošípaných z chovov umiestnených
v pásme ochrany alebo pásme dohľadu v súlade
s § 10 ods. 3 tohto nariadenia vlády:
a) byť vykonané v priebehu 24 hodinovej lehoty
pred premiestnením ošípaných,
b) byť v súlade s ustanoveniami ustanovenými
v oddiele A odseku 2.
(2) V prípade ošípaných, ktoré sa musia
premiestniť do iného chovu, sa okrem vyšetrení,
ktoré sa musia vykonať v súlade s odsekom 1,
musí v každej podjednotke chovu, kde sa držia
ošípané, ktoré sa majú premiestniť, vykonať klinické vyšetrenie ošípaných, vrátane odmerania
teploty u časti ošípaných.
Minimálny počet ošípaných podrobených kontrole musí byť taký, aby v týchto podjednotkách
umožňoval identifikáciu moru, ak existuje, s 10 %
prevalenciou s 95 % spoľahlivosťou.
(3) V prípade ošípaných, ktoré sa majú premiestniť na bitúnok, do spracovateľského podniku
alebo na iné miesta na usmrtenie alebo zabitie, sa
okrem vyšetrení, ktoré sa musia vykonať v súlade
s odsekom 1, musí v každej podjednotke, kde sa
držia ošípané, ktoré sa majú premiestniť, vykonať
klinické vyšetrenie ošípaných. V prípade ošípaných
starších ako tri až štyri mesiace musí toto vyšetrenie
zahŕňať meranie teploty u časti ošípaných.
Minimálny počet ošípaných podrobených kontrole musí byť taký, aby v príslušných podjednotkách umožňoval identifikáciu moru, ak existuje,
s 20 % prevalenciou a 95 % spoľahlivosťou.
(4) Ak sa ošípané uvedené v odseku 3 majú
zabiť alebo usmrtiť, musia sa od ošípaných prichádzajúcich z podjednotiek, z ktorých sa premiestnili
ošípané, odobrať vzorky krvi na sérologické vyšetrenie, krv alebo vzorky orgánov, ako sú mandle,
slezina alebo lymfatické uzliny na virologické
vyšetrenie.
Minimálny počet odobratých vzoriek musí byť
taký, aby v každej podjednotke umožňoval identifikáciu sérologickej prevalencie alebo prevalencie
vírusu 10% pri spoľahlivosti 95 %.
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Druh vzoriek, ktoré musia byť odobrané a testy,
ktoré sa použijú, musia byť v súlade s pokynmi
príslušného orgánu, ktorý zoberie do úvahy rozsah
testov, ktoré je možné vykonať, senzitivitu použitých laboratórnych testov a epidemiologickú situáciu.
(5) Ak sa však pri zabití alebo usmrtení ošípaných zistia klinické príznaky alebo postmortálne
zmeny naznačujúce AMO, uplatňujú sa odlišne od
odseku 4 ustanovenia pre odber vzoriek ustanovené v oddiele C.
(6) Výnimka ustanovená v § 10 ods. 6 a v § 11
ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 277/2003 Z. z. sa môže udeliť iba vtedy, ak
príslušné orgány zabezpečia, aby sa systém intenzívneho odberu vzoriek a testovania uplatnil aj na
skupiny ošípaných, ktoré sa musia kontrolovať alebo ktorým sa musia odoberať vzorky, uvedené
v odsekoch 2, 3 a 4. V rámci tohto systému musí
minimálny počet odobratých vzoriek krvi byť taký,
aby v skupine dotyčných ošípaných umožňoval
identifikáciu 5 % prevalencie sérokonverzie s 95 %
spoľahlivosťou.
E. POSTUPY NA VYKONÁVANIE KONTROLY A NA ODBER VZORIEK V CHOVE V SÚVISLOSTI S OBNOVOU CHOVU
(1) Ak sa v chove obnovuje chov ošípaných
v súlade s § 13 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 277/2003 Z. z., musia sa uplatňovať
tieto postupy na odber vzoriek:
a) vzorky krvi sa musia odobrať najskôr 45 dní
po obnove chovu ošípaných,
b) v prípade obnovy chovu sentinelovými ošípanými sa vzorky krvi na sérologické testy musia
odobrať náhodne z takého počtu ošípaných,
aby v každej podjednotke poľnohospodárskeho podniku umožňovali identifikáciu 10 %
prevalencie sérokonverzie s 95 % spoľahlivosťou,
c) v prípade celkovej obnovy chovu sa vzorky
krvi na sérologické testy musia odobrať ná-

hodne z takého počtu ošípaných, aby v každej
podjednotke chovu umožňovali identifikáciu
20 % prevalencie sérokonverzie s 95 % spoľahlivosťou.
(2) Ak sa v chove obnovuje chov ošípaných
v súlade s § 13 ods 4 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 277/2003 Z. z., musia sa uplatňovať
tieto postupy na odber vzoriek:
a) vzorky krvi sa musia odobrať najskôr 45 dní
po obnove chovu ošípaných,
b) v prípade obnovy chovu sentinelových ošípaných sa vzorky krvi na sérologické testy musia
odobrať náhodne z takého počtu ošípaných,
aby v každej podjednotke chovu umožňovali
identifikáciu 5 % prevalencie sérokonverzie s
95 % spoľahlivosťou,
c) v prípade celkovej obnovy chovu sa vzorky
krvi na sérologické testy musia odobrať náhodne z takého počtu ošípaných, aby v každej
podjednotke chovu umožňovali identifikáciu
10 % prevalencie sérokonverzie s 95% spoľahlivosťou.
Postup podľa písmena c) sa potom musí opakovať najskôr 60 dní po celkovej obnove chovu.
(3) Po akejkoľvek obnove chovu ošípaných
príslušný orgán zabezpečí, aby v prípade akéhokoľvek ochorenia alebo uhynutia ošípaných z neznámych dôvodov, boli dotyčné ošípané okamžite
vyšetrené na AMO.
Tieto ustanovenia platia až do zrušenia obmedzení v dotyčnom chove na premiestňovanie ošípaných uvedených v § 13 ods. 3 písm.a) a ods. 4
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/
2003 Z. z..
F. POSTUPY NA ODBER VZORIEK V CHOVOCH V OCHRANNOM PÁSME PRED
ZRUŠENÍM OBMEDZENÍ
(1) Aby sa mohli zrušiť obmedzenia uvedené
v § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 277/2003 Z. z. v ochrannom pásme, vo všetkých chovoch pásma:

a) musí sa v súlade s postupmi ustanovenými
v oddiele A odseku 2 a 3 vykonať klinické vyšetrenie,
b) musia sa odobrať vzorky krvi na sérologické
testy ustanovené v odseku 2.
(2) Minimálny počet vzoriek krvi, ktoré sa majú
odobrať, musí byť taký, aby umožňoval zistenie
10 % prevalencie sérokonverzie s 95 % spoľahlivosťou u ošípaných v každej podjednotke chovu.
Výnimka ustanovená v § 10 ods. 6 a v § 11
ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 277/2003 Z. z. sa môže udeliť iba vtedy, ak
príslušný orgán zabezpečí, že počet odobratých
vzoriek krvi bude taký, aby v každej podjednotke
v chove umožňoval identifikáciu 5 % prevalencie
sérokonverzie s 95 % spoľahlivosťou.
G. POSTUPY NA ODBER VZORIEK V CHOVOCH V PÁSME DOHĽADU PRED ZRUŠENÍM OPATRENí
(1) Aby sa mohli zrušiť opatrenia uvedené v § 11
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003
Z. z. v pásme dohľadu, musí sa vo všetkých chovoch pásma vykonať klinické vyšetrenie v súlade
s postupmi ustanovenými v oddiele A odseku 2.
Okrem toho sa musia odobrať vzorky krvi na
sérologické testy od ošípaných:
a) v akomkoľvek inom chove, ak príslušný orgán
považuje odber vzoriek za potrebný,
b) vo všetkých inseminačných staniciach.
(2) Ak sa odber vzoriek na sérologické testy
vykonáva v chovoch umiestnených v pásme dohľadu, musí počet vzoriek krvi, ktoré sa musia
odobrať, byť v súlade s oddielom F odsekom 2
prvou vetou.
Výnimka ustanovená v § 10 ods. 5 a v § 11
ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 277/2003 Z. z. sa môže udeliť iba vtedy, ak
príslušný orgán zabezpečí, že vzorky krvi na sérologické testy sa odoberú v každom chove pásma. Minimálny počet vzoriek krvi, ktoré sa majú
odobrať, musí byť taký, aby umožňoval zistenie
5 % prevalencie sérokonverzie s 95 % spoľahlivosťou v každej podjednotke chovu.
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H. POSTUPY NA SÉROLOGICKÉ MONITOROVANIE A ODBER VZORIEK V OBLASTIACH, KDE JE PODOZRENIE Z VÝSKYTU AMO ALEBO KDE SA AMO POTVRDILO U VOĽNE ŽIJÚCICH OŠÍPANÝCH

sa vykonať na zvieratách mladších ako jeden rok.

(1) V prípade sérologického monitorovania
u voľne žijúcich ošípaných v oblastiach, kde sa
AMO potvrdilo alebo kde je podozrenie z jeho
výskytu, by sa veľkosť a zemepisná oblasť cieľovej populácie, ktorej sa majú odoberať vzorky,
mala vopred definovať, aby sa stanovil počet vzoriek, ktoré sa musia odobrať. Veľkosť vzorky sa
musí stanoviť ako funkcia odhadovaného počtu
živých zvierat nie ako funkcia zastrelených zvierat.

ČASŤ V

(2) Ak nie sú k dispozícii údaje o populácii
a počte, musí sa identifikovať zemepisná oblasť,
v rámci ktorej sa odoberú vzorky, pričom sa zoberie do úvahy nepretržitá prítomnosť voľne žijúcich ošípaných a existencia prirodzených a umelých prekážok, ktoré účinne bránia veľkému a neustálemu premiestňovaniu zvierat. Ak také okolnosti neexistujú, alebo v prípade veľkých oblastí
sa odporúča, aby sa stanovili oblasti na odber vzoriek o veľkosti asi 200 km2, kde zvyčajne môže
žiť populácia o veľkosti asi 400 až 1000 voľne
žijúcich ošípaných.
(3) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
v § 15 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 277/2003 Z. z., musí byť minimálny
počet ošípaných, ktorým sa odoberú vzorky
v rámci stanovenej oblasti na odber vzorky taký,
aby umožňoval zistenie 5% prevalencie sérokonverzie s 95% spoľahlivosťou. Za týmto účelom sa
musia odobrať vzorky minimálne od 56 zvierat
v každej stanovenej oblasti.
(4) Odber vzoriek na virologické testy od zastrelených alebo nájdených uhynutých voľne žijúcich ošípaných sa musí vykonať podľa časti
V oddielu B odseku 1.
Ak sa považuje za dôležité virologické monitorovanie zastrelených voľne žijúcich ošípaných, musí
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(5) Ku všetkým vzorkám, ktoré sa pošlú do
laboratória, sa musí priložiť dotazník podľa v § 16
ods. 3 písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z.

Všeobecné postupy a kritériá pre odber
a prepravu vzoriek
A. VŠEOBECNÉ POSTUPY A KRITÉRIÁ
(1) Pred odberom vzoriek v podozrivom chove
sa musí vypracovať mapa chovu a musia sa zaznačiť epidemiologické podjednotky chovu.
(2) Vždy keď sa predpokladá vykonanie opakovaného odberu vzoriek od ošípaných, musia sa
všetky ošípané, ktorým sa odoberajú vzorky, jednotne označiť takým spôsobom, aby sa im znovu
mohli odobrať vzorky.
(3) Ku všetkým vzorkám sa pri posielaní do
laboratória musia priložiť náležité formuláre (žiadanka na vyšetrenie), a to v súlade s požiadavkami,
ktoré ustanoví príslušný orgán. Tieto formuláre
musia obsahovať podrobné údaje o pôvode ošípaných, ktorým sa odobrali vzorky a o klinických
príznakoch alebo pozorovaných postmortálnych
zmenách.
V prípade ošípaných držaných v chove sa musia
poskytnúť informácie o veku, kategórii a chove
pôvodu ošípaných, ktorým sa odobrali vzorky.
Odporúča sa, aby sa zaznamenalo umiestnenie
každej ošípanej v chove, ktorej sa odobrala vzorka, spolu s jedinečnou identifikačnou značkou.
B. ODBER VZORIEK NA VIROLOGICKÉ
TESTY
(1) Najvhodnejšími vzorkami na zisťovanie
vírusu AMO, antigénu alebo genómu z uhynutých
alebo humánne zlikvidovaných ošípaných, sú
mandle, lymfatické uzliny (gastrohepatické, renálne, submandibulárne a retrofaryngálne), tkani-

vo sleziny, obličiek a pľúc5). V prípade autolyzovaných tiel zvierat je vhodným vzorkovým materiálom celá dlhá kosť alebo hrudná kosť.

(4) Pri leteckej preprave vzoriek do referenčného laboratória spoločenstva pre AMO6) sa obal
musí označiť v súlade s predpismi IATA.

(2) Od ošípaných preukazujúcich príznaky horúčky alebo iné príznaky ochorenia sa v súlade
s pokynmi príslušného orgánu musia odobrať vzorky nezrazenej alebo zrazenej krvi.

ČASŤ VI

C. PREPRAVA VZORIEK
(1) Odporúča sa, aby boli všetky vzorky:
a) riadne identifikované,
b) prepravované a skladované v nádobách utesnených proti vytekaniu,
c) držané v chlade pri prevádzkovej teplote chladničky; ak sa však očakáva, že vzorky sa do laboratória dostanú za viac ako 48 hodín, mali
by sa s laboratóriom dohodnúť najvhodnejšie
teplotné podmienky,
d) dodané do laboratória čo najrýchlejšie,
e) uchované v obale obsahujúcom chladiace vložky alebo suchým ľadom na udržanie chladu,
f) tkanív alebo orgánov umiestnili do osobitných
zapečatených plastových nádob a vhodne sa
označili. Potom sa musia umiestniť do väčšej
nádoby a obaliť dostatočne absorbujúcim materiálom, aby boli ochránené pred poškodením
a mohli absorbovať akýkoľvek vytekajúci
obsah,
g) pokiaľ možno vždy boli prepravené priamo do
laboratória zodpovednou osobou, aby sa zabezpečila rýchla a spoľahlivá preprava.
(2) Vonkajšia strana obalu musí byť označená
adresou prijímajúceho laboratória a malo by na
nej byť viditeľne uvedené nasledujúce označenie:
„Živočíšny patologický materiál; podliehajúci skaze; krehký; neotvárajte mimo určeného laboratória.“.
(3) Zodpovedná osoba v prijímacom
laboratóriu musí byť včas informovaná o príchode
vzoriek.
5)

Odporúča sa odobrať aj vzorky bedrovníka, ktoré môžu byť
vhodné na vyšetrenie klasického moru ošípaných.

Zásady a použitie virologických testov
a vyhodnotenie ich výsledkov
A. ZISŤOVANIE ANTIGÉNOV VÍRUSU
1. Priamy imunofluorescenčný test (DIFT)
Základom testu je mikroskopický dôkaz vírusových antigénov na steroch alebo kryorezoch orgánového materiálu z ošípaných, ktoré sú podozrivé z infekcie vírusom AMO. Vnútrobun-kové
antigény sa zisťujú pomocou špecifických protilátok konjugovaných s FIT7). V cytoplazme infikovaných buniek sa objavia fluoreskujúce telieska
alebo zrnká.
Vhodnými orgánmi sú obličky, slezina a rôzne
lymfatické uzliny. Pri voľne žijúcich ošípaných sa
môže použiť aj výter z kostnej drene, ak ich orgány
nie sú dostupné alebo ak sú autolyzované.
Test je možné vykonať v priebehu dvoch hodín.
Keďže vzorky orgánov sa môžu získať iba z uhynutých zvierat, je ich použitie na účely vyšetrovania
obmedzené.
Tento test je vysoko citlivý pri akútnej forme
AMO. Pri subakútnych alebo chronických formách vykazuje DIFT iba približne 40 % senzitivitu,
ktorá je spôsobená pravdepodobne prítomnosťou
komplexov antigén-protilátka, ktoré blokujú reakciu s protilátkami viažúcimi sa na vírus AMO. Dôveryhodnosť výsledkov testu môže byť obmedzená nejasným zafarbením preparátu najmä vtedy,
ak nie sú dostatočné skúsenosti s vykonávaním
testu, alebo ak sú vyšetrované orgány autolyzované.
2. ELISA na dôkaz antigénu vírusu
Vírusové antigény sa môžu potvrdzovať aj
pomocou techniky ELISA, odporúča sa však iba
6)

7)

Referenčné laboratórium spoločenstva má otvorenú licenciu
na prijímanie diagnostických vzoriek a izolátov vírusu AMO
z ktoréhokoľvek iného členského štátu. Ak vzorka prichádza
z krajiny mimo Európskej únie, môže sa pred prepravou
vyžiadať kópia povolenia na dovoz z takéhoto laboratória
a v obálke sa pripevní k vonkajšej strane obalu.
Fluorescein izothiokyanát.
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pre akútne formy choroby, kvôli jej nízkej citlivosti,
v prípade prítomnosti komplexov antigénprotilátka. Senzitivita antigénu ELISA teste by mala
byť dostatočne vysoká, aby bol zabezpečený pozitívny výsledok u zvierat, ktoré vykazujú príznaky
akútnej formy AMO. V každom prípade sa odporúča použiť tento test iba ako test „stáda“
a v spojení v inými virologickými testami.
B. IZOLÁCIA VÍRUSU A IDENTIFIKÁCIA
POMOCOU TESTU HEMADSORPCIE
(HAD)
(1) Izolácia vírusu je založená na inokulácii materiálu vzorky na vnímavé primárne bunkové kultúry monocytov a makrofágov pochádzajúcich
z ošípaných. Uprednostňovaným vzorkovaným
materiálom na izoláciu vírusu AMO je úplná krv
a leukocyty získané z nezrazenej krvi alebo z orgánov uvedených v oddiele A bode 1. Ak sa vo
vzorke nachádza vírus AMO, tak sa v bunkách
kultúry reprodukuje a v infikovaných bunkách
vyvoláva charakteristický cytopatický efekt.
(2) Technika HAD sa odporúča na identifikáciu
vírusu AMO kvôli jej vysokej citlivosti a špecificite.
Základom HAD je schopnosť rozmnožovania sa
vírusu AMO v makrofágoch ošípaných a spôsobovania hemadsorpcie v prítomnosti erytrocytov
ošípaných. Okolo infikovaných makrofágov sa
tvorí charakteristická „rozeta“ erytrocytov. Malý
počet terénnych kmeňov vírusu AMO nevyvoláva
hemadsorpciu, ale spôsobuje cytopatický efekt.
Tieto kmene je možné špecificky identifikovať
pomocou testu DIF na sedimentoch bunkových
kultúr alebo PCR.
(3) Izolácia vírusu sa viac hodí na vyšetrenie
vzoriek z malých skupín zvierat ako na sledovanie
veľkých skupín zvierat. Postup izolácie vírusu je
náročný na prácu a vyžaduje jeden až tri dni do
dosiahnutia konečného výsledku. Na zistenie malého množstva vírusu môžu byť potrebné dve ďalšie
pasáže na bunkových kultúrach. Tým sa môže
doba vyšetrenia predĺžiť až na desať dní. Autolyzované vzorky môžu byť cytotoxické voči bunkovej kultúre, a preto majú obmedzené použitie.
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(4) Izolácia a identifikácia vírusu pomocou
HAD sa odporúča ako referenčný test na potvrdenie pozitívnych výsledkov predchádzajúcich
testov pred testami ELISA, PCR alebo DIFT. Odporúčajú sa aj vtedy, ak sa AMO už potvrdilo
pomocou iných metód, najmä v prípade primárneho ohniska alebo prípadu AMO.
Vírusy AMO izolované na makrofágoch ošípaných sa môžu použiť na určenie typu vírusu
a molekulárnu epidemiológiu.
(5) Všetky izoláty AMO zo všetkých primárnych ohnísk, primárnych prípadov u voľne žijúcich
ošípaných alebo prípadov na bitúnkoch alebo
v dopravných prostriedkoch musia byť určené
v národnom referenčnom laboratóriu v príslušnom
členskom štáte, alebo akomkoľvek inom laboratóriu schválenom príslušným členským štátom alebo
referenčným laboratóriom spoločenstva v súlade
s oddielom E.
V každom prípade sa takéto izoláty vírusu
okamžite musia poslať do referenčného laboratória
spoločenstva.
C. ZISŤOVANIE GENÓMU VÍRUSU
(1) Reťazová reakcia polymerázy (PCR) sa
používa na zistenie genómu vírusu vo vzorkách
krvi, séra, tkaniva alebo orgánov. Pritom sa malé
fragmenty vírusovej DNA zväčšia pomocou PCR
na identifikovateľné množstvo. Použitím primérov
z vysoko konzervovanej oblasti genómu je možné
identifikovať široký rozsah izolátov patriacich ku
všetkým známym genotypom vírusu, vrátane nehemadsorbčných vírusov a izolátov s nízkou virulenciou. Keďže tento test odhalí iba sekvenciu genómu vírusu, môže byť PCR pozitívna aj vtedy,
ak sa izoláciou vírusu nezistí žiadny infekčný vírus
(napr. v autolyzovanom tkanive alebo vo zotavujúcich sa alebo už zotavených ošípaných, a ktoré
sú klinicky normálne).
(2) PCR je možné použiť na obmedzenom počte vzoriek, ktoré sa starostlivo vyberú od podozrivých zvierat. Je to odporúčaná metóda pre vzorky orgánov, ktoré sú cytotoxické, pri ktorých pre-

to nie je možná izolácia vírusu (napríklad vzorky
od voľne žijúcich ošípaných).
(3) Vhodným materiálom na PCR sú orgány
opísané na izoláciu vírusu a sérum. Je tiež možné
analyzovať homogenáty vektorov pomocou PCR.
(4) PCR je možné vykonať v priebehu jedného
pracovného dňa. Vyžaduje to vhodné laboratórne
vybavenie, samostatné priestory a skúsených
pracovníkov. Výhodou je, že infekčný vírus sa
nemusí replikovať v laboratóriu. PCR je vysoko
citlivá, ale ľahko môže nastať kontaminácia, čo
vedie k nesprávnym pozitívnym výsledkom. Preto
sú dôležité prísne postupy na kontrolu kvality.
D. ODPORÚČANÉ VIROLOGICKÉ TESTY
A VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV
(1) Na potvrdenie AMO sú dôležité virologické
testy.
(2) Izolácia vírusu a HAD sa musia považovať
za referenčné virologické testy a musia sa použiť
ako konfirmačné tam, kde je to potrebné. Ich
použite sa odporúča najmä tam, kde pozitívne
výsledky DIF alebo PCR nesúvisia so zisťovaním
klinických príznakov alebo lézií ochorenia
a v akýchkoľvek iných sporných prípadoch.
(3) Primárne ohnisko AMO sa však môže
potvrdiť, ak sa zistili klinické príznaky alebo príznaky ochorenia u dotyčných ošípaných a minimálne dva oddelené testy na zistenie antigénu,
genómu alebo protilátok ukázali pozitívny výsledok
na vzorkách odobratých od tej istej podozrivej
ošípanej.
(4) Sekundárne ohnisko AMO sa potvrdí, ak
sa okrem epidemiologickej súvislosti s potvrdeným
ohniskom alebo prípadom zistili klinické príznaky
alebo príznaky ochorenia u dotyčných ošípaných
a pokiaľ test na dôkaz antigénu, genómu alebo
protilátok bol pozitívny.
(5) Primárny prípad AMO u voľne žijúcich ošípaných je možné potvrdiť izoláciou vírusu, alebo

ak minimálne dva testy na dôkaz antigénu, genómu
alebo protilátok ukázali pozitívny výsledok. Ďalšie
prípady AMO u voľne žijúcich ošípaných, u
ktorých sa zistila epidemiologická súvislosť
s predtým potvrdenými prípadmi, je možné potvrdiť, ak test na dôkaz antigénu, genómu alebo protilátok preukázal pozitívny výsledok.
E. GENETICKÉ URČENIE TYPU IZOLÁTOV VÍRUSU AMO
(1) Genetické určenie typu izolátov vírusu AMO
sa dosiahne určením vzorov reštrikčných enzýmov
a nukleotidovej sekvencie častí vírusového genómu. Podobnosť týchto reštrikčných vzorov alebo
sekvencií s tými, ktoré sa už získali z predošlých
izolátov vírusu môže naznačiť, či ohniská choroby
spôsobili vírusy, ktoré zodpovedajú európskemu
alebo africkému molekulárnemu modelu.
Genetické určenie izolátov vírusu AMO má
podstatný význam na zdokonalenie poznatkov
o molekulárnej epidemiológii AMO a genetickej
variácii vírusov. Molekulárne údaje umožňujú
klasifikáciu nových izolátov a poskytujú informácie
o ich možnom pôvode.
(2) Ak molekulárne určenie vírusu nie je v rámci
krátkej doby možné vykonať v národnom laboratóriu alebo v ktoromkoľvek inom laboratóriu,
ktoré má oprávnenie na určovanie diagnózy AMO,
musí sa pôvodná vzorka alebo izolát vírusu čo
najskôr poslať do referenčného laboratória spoločenstva na molekulárne určenie.
Údaje z analýzy restrikčného enzýmu a sekvenovanie izolátov vírusu AMO, ktoré sú k dispozícii pre laboratóriá oprávnené na určovanie
diagnózy AMO, sa musia zaslať do referenčného
laboratória spoločenstva, aby sa tieto informácie
mohli vložiť do databázy vedenej týmto laboratóriom.
Informácie obsiahnuté v tejto databáze musia
byť k dispozícii pre všetky národné referenčné
laboratóriá v členských štátoch. Za účelom uverejnenia vo vedeckých časopisoch, ak to vyžaduje
príslušné laboratórium, zaručí však referenčné
laboratórium spoločenstva uchovanie týchto údajov v dôvernosti až do ich uverejnenia.
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ČASŤ VII
Zásady a použitie serologických testov
a vyhodnotenie ich výsledkov
A. ZÁKLADNÉ ZÁSADY A DIAGNOSTICKÁ HODNOTA
(1) Pri subakútnych a chronických formách ako
aj na veľkoplošné testovanie a pri programoch
eradikácie AMO sa používa dôkaz protilátok špecifických pre AMO, a to z niekoľkých dôvodov:
i. u infikovaných ošípaných sa rýchlo tvoria protilátky. U takýchto ošípaných sa protilátky zvyčajne dajú zistiť vo vzorkách séra od sedem
do desať dní po infekcii;
ii. proti AMO neexistuje očkovacia látka. Toto
znamená, že špecifické protilátky pre AMO sa
indukujú iba infekciou vírusu AMO;
iii. reakcia protilátok zotrváva dlho. U ošípaných,
ktoré sa zotavili z ochorenia je možné na najvyššej úrovni zistiť špecifické protilátky počas
mnohých mesiacov alebo dokonca u niektorých ošípaných počas celého života.
Počas prvých týždňov života je u ciciakov
možné zistiť protilátky materského pôvodu špecifické pre AMO. Polčas materských protilátok
u ciciakov je asi tri týždne. Ak sa zistia u odstavčiat starších ako tri mesiace, je pravdepodobné,
že protilátky proti AMO nie sú materského pôvodu.
(2) Zisťovanie protilátok proti vírusu AMO
v sére alebo exudátoch plazmy predložených
orgánov slúži ako pomôcka pri určovaní diagnózy
AMO v podozrivých chovoch, pri odhadovaní dátumu zavlečenia infekcie v prípade potvrdeného
ohniska a za účelom monitorovania a dohľadu.
Umiestnenie séropozitívnych ošípaných v chove
môže poskytnúť cenné informácie o tom, ako
a kde sa vírus AMO dostal do chovu.
Musí sa však vykonať presné vyhodnotenie
výsledkov sérologických testov, pričom sa zoberú
do úvahy všetky klinické, virologické a epidemiologické nálezy v rámci prieskumu, ktorý sa vykoná
v prípade podozrenia alebo potvrdenia AMO
v súlade s § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z..
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B. ODPORÚČANÉ SÉROLOGICKÉ TESTY
(1) Za účelom sérologického potvrdenia AMO
je možné použiť testy ELISA, nepriamej imunofluorescencie (IIFT) a imunoblottingu (IB).
Kvalita a efektivita sérologických testov vykonávaných národnými laboratóriami sa musí
pravidelne kontrolovať v rámci medzilaboratórneho porovnávacieho testu, ktorý pravidelne organizuje referenčné laboratórium spoločenstva.
(2) Test ELISA je najspoľahlivejším a najvhodnejším testom na veľkoplošné sérologické prieskumy. Jeho základom je zisťovanie protilátok proti vírusu AMO viazaných na vírusové proteíny,
ktoré sa viažu na pevnú fázu pridávaním proteínu
A konjugovaného s enzýmom, ktorý vytvára viditeľnú farebnú reakciu, ak reaguje s vhodným substrátom.
(3) Národné laboratóriá musia každú šaržu činidiel ELISA pravidelne podrobiť kontrole kvality
týkajúcej sa senzitivity a špecificity, pričom využijú
zoznam referenčných sér, ktoré poskytne referenčné laboratórium spoločenstva. Zoznam sér zahŕňa:
a) sérum od ošípaných v počiatočnej fáze infekcie
vírusom AMO (menej ako 17 dní po infekcii),
b) sérum od rekonvalescentných ošípaných (viac
ako 17 dní po infekcii).
Metóda ELISA, ktorá sa použije na sérologickú diagnostiku AMO, musí preukázať všetky
referenčné séra od rekonvalescentných ošípaných.
Všetky výsledky získané s referenčnými sérami
musia byť reprodukovateľné. Odporúča sa, aby
sa zistili všetky pozitívne séra z počiatočnej fázy.
Výsledky získané s referenčnými sérami od ošípaných v počiatočnej fáze infekcie ukazujú senzitivitu testu ELISA.
(4) IIFT je rýchly postup s vysokou senzitivitou
a špecificitou na zisťovanie protilátok proti AMO
zo séra alebo z exudátov tkaniva. Základom je zisťovanie protilátok AMO, ktoré sa viažu na jednu
vrstvu buniek MS infikovaných adaptovaným
vírusom AMO. Reakcia protilátka – antigén sa
zistí pomocou proteínu A fluorescenciou. Pozitívne

vzorky vykazujú špecifickú fluoroscenciu blízko
jadra infikovaných buniek.
Kombinované použitie DIFT a IIFT na vyšetrovanie orgánov, krvi a exudátov odobratých
zo zvierat, ktoré prejavujú klinické príznaky
AMO, môže viesť k rýchlemu a spoľahlivému potvrdeniu ochorenia.
(5) Test IB je vysoko špecifická a citlivá technika, ktorej základom je použitie prúžkov nitrocelulózy obsahujúcich vírusové proteíny ako antigény. Špecifická reakcia protilátka – antigén sa
zistí pridaním konjugátu peroxidázy proteínu
A a vhodného substrátu. Je veľmi vhodná na testovanie sér, ktoré sú nepreukazné v teste ELISA.
Časť VIII
Minimálne bezpečnostné opatrenia pre
laboratóriá AMO
(1) Každé laboratórium, kde sa pomnožuje
vírus AMO replikáciou v bunkových kultúrach,
musí spĺňať požiadavky ustanovené v tabuľke 1.
Postmortálne vyšetrenia, spracovanie tkanív pre
DIFT alebo PCR a sérologické vyšetrenia, ktoré
používajú inaktivované antigény sa môžu vykonávať na nižšej bezpečnostnej úrovni za predpokladu, že sú splnené minimálne požiadavky v ta-

buľke 1, uplatňuje sa základná hygiena a vykonáva
sa pooperačná dezinfekcia s bezpečným zlikvidovaním tiel zvierat, tkanív a sér.
(2) Každé laboratórium, kde sa zvieratá očkujú
vírusom AMO, musí spĺňať požiadavky ustanovené v tabuľke 2.
(3) Všetky zásoby vírusu AMO sa musia uchovávať bezpečne uskladnené, zmrazené alebo lyofilizované. Všetky jednotlivé ampulky musia byť
jasne označené a o zásobách vírusu sa musí viesť
podrobný záznam spolu s údajmi a výsledkami o
kontrolách kvality. Záznamy sa musia viesť aj
o nových vírusoch dodaných na uskladnenie,
s podrobnými údajmi o zdroji, ako aj o vírusoch
vydaných do iných laboratórií.
(4) Odporúča sa, aby sa útvar biologickej bezpečnosti pre prácu s vírusom AMO doplnil pracovnými priestormi, kde sa nenarába s vírusom AMO.
Tieto iné priestory by mali byť k dispozícii na prípravu sklených nádob a médií, údržbu a prípravu
neinfikovaných bunečných kultúr, spracovanie sér
a sérologické testovanie (iné, ako sú metódy používajúce živý vírus AMO) a na administratívne
a kancelárske práce.
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Tabuľka 1
Zásady biologickej bezpečnosti vhodnej pre diagnostické laboratóriá
Dodatočné požiadavky
Celkové
životné
prostredie

Laboratórne
oblečenie

Kontrola
pracovníkov

Vybavenie
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Minimálne požiadavky

Normálny atmosferický tlak.
Normálny atmosferický tlak.
Miestnosti vymedzené na určené pracovné
Dvojitá filtrácia HEPA odsatého
postupy.
vzduchu.
Miestnosti určené výlučne na
pracovné postupy diagnostikovania
klasického moru ošípaných.
Úplná výmena oblečenia pri vstupe.
Vyhradené oblečenie používané iba
Laboratórne oblečenie používané iba v jednotkách s vírusom klasického moru
v jednotkách s vírusom klasického
ošípaných.
moru ošípaných.
Rukavice určené na jedno použitie na
Rukavice určené na jedno použitie na každé zaobchádzanie s infekčným
každé zaobchádzanie s infekčným
materiálom.
materiálom.
Oblečenie musí byť sterilizované pred
Oblečenie musí byť sterilizované
odstránením z jednotky alebo sa musí
pred odstránením z jednotky alebo sa oprať v rámci jednotky.
musí vyprať v rámci jednotky.
Vstup do jednotky sa obmedzí iba pre
Vstup do jednotky sa obmedzí iba
menovaných zaškolených pracovníkov.
pre menovaných zaškolených
Ruky sa pri odchode z jednotky umyjú a
pracovníkov.
dezinfikujú.
Ruky sa pri odchode z jednotky
Pracovníci sa nesmú dostať do blízkosti
umyjú a dezinfikujú.
ošípaných počas 48 hodín po odchode
Pracovníci sa nesmú dostať
z jednotky.
do blízkosti ošípaných počas 48
hodín po odchode z jednotky.
Biologicky bezpečnostný box (trieda I alebo II) používaný pre všetku manipuláciu
so živým vírusom. Box musí mať dvojitú filtráciu HEPA odsávaného vzduchu.
Všetko vybavenie potrebné pre laboratórne pracovné postupy musí byť
k dispozícii v rámci vymedzeného laboratórneho priestoru.

Tabuľka 2
Požiadavky bio-bezpečnosti v miestnosti na pokusy na zvieratách
Požiadavky
Celkové životné
prostredie

Laboratórne
oblečenie
Kontrola
pracovníkov

Vybavenie

Zvieratá

Ventilácia kontrolovaná na záporný tlak.
Dvojitá filtrácia HEPA odsávaného vzduchu.
Zariadenie na úplnú fumigáciu/dezinfekciu po skončení pokusu.
Všetky odpady sa musia spracovať, aby sa inaktivoval vírus klasického
moru ošípaných (tepelne alebo chemicky).
Úplná výmena oblečenia pri vstupe.
Rukavice určené na jedno použitie na každú manipuláciu s vírusom.
Oblečenie musí byť sterilizované pred odstránením z jednotky alebo sa
musí vyprať v rámci jednotky.
Vstup do jednotky sa obmedzí iba pre menovaných zaškolených
pracovníkov.
Pracovníci sa kompletne osprchujú pri výstupe z jednotky.
Pracovníci sa nesmú dostať do blízkosti ošípaných počas 48 hodín po
odchode z jednotky.
Všetko vybavenie potrebné pre pracovné postupy so zvieratami musí byť
k dispozícii v rámci jednotky.
Všetky materiály sa pri opúšťaní jednotky musia sterilizovať alebo v
prípade živočíšnych vzoriek sa musia dvakrát zabaliť do nepriepustnej
nádrže, ktorej povrch je dezinfikovaný na prepravu do laboratória pre
klasický mor ošípaných.
Všetky zvieratá sa musia poraziť pred opustením jednotky, postmortálne
vyšetrenia sa musia uskutočňovať v rámci bio-bezpečnej oblasti a jatočné
telá sa po dokončení vyšetrení musia spáliť.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., v. r.
Hlavný veterinárny lekár
Slovenskej republiky
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. októbra 2004 č. 2689/2004-100,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002
č. 811/1/2002 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca mäso jatočných zvierat
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:

V § 11 odsek 3 znie:
„(3) Surovinou na rozrábku bravčového mäsa
podľa odseku 1 je jatočne opracované telo zabitej
ošípanej8).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných
zvierat, sa mení takto:
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„8) § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 464/2004 Z. z. o klasifikácii
jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.“.

Čl. II.
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra
2004.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

Zsolt Simon, v. r.
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NÁVRH KALENDÁRA
zahraničných výstav a veľtrhov
garantovaných Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex Nitra
a Lignumexpo – Les pre rok 2005
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 3 a § 19 ods. 1 písm. d) zákona
č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej
agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva tento návrh kalendára zahraničných výstav
a veľtrhov garantovaných Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex Nitra a Lignumexpo – Les pre rok 2005 (ďalej len „kalendár výstav a veľtrhov pre rok 2005“):
V rámci Európskej únie sa zjednocuje celková
stratégia a koncepcia marketingových aktivít.
V zmysle príslušných nariadení Európskej komisie
oprávnenými formami propagácie sú komoditné
projekty, vždy na určité skupiny výrobkov, koordinované profesijnými organizáciami. Pričom sa nepodporuje konkrétna značka výrobku, či konkrétny výrobca, ale spoločný projekt, kampaň danej komodity alebo viac komodít. Marketing nespočíva v poskytovaní finančných prostriedkov
jednotlivcom, ale je všeobecne prospešnou aktívnou činnosťou. Oproti doterajším podporám v oblasti veľtrhov a výstav znamenajú tieto skutočnosti
pre rezort určitú zmenu.
Pri výbere zahraničných výstav a veľtrhov garantovaných ministerstvom pre rok 2005 a návrhu
kalendára Medzinárodnej poľnohospodárskej
výstavy Agrokomplex Nitra a Lignumexpo – Les
pre rok 2005 sa preto vychádzalo hlavne zo spoločných záujmov agrosektora a komodít, a zo stratégie obchodnej politiky rezortu pôdohospodárstva. Takmer rok po vstupe Slovenskej republiky
do Európskej únie a vzniku Jednotného európ-

skeho trhu je nevyhnutné, aby sa Slovenská republika zviditelnila ako rovnocenný partner práve v oblasti agrosektora, ktorý na zmeny trhových
podmienok reaguje najdynamickejšie.
Podmienkou prezentácie formou národných
expozícií je prezentácia komodít, reprezentatívnosť
expozície garantovaná jednotným vzhľadom, s minimálnou celkovou plochou 150 m2, pri účasti najmenej ôsmich spoločností s výstavnou plochou
minimálne 15 m2.
Podľa svojho charakteru slúžia niektoré veľtrhy
a výstavy výhradne na odbornú prezentáciu jednotlivých skupín výrobkov/Anuga Kolín,
PRODEXPO Moskva/ iné majú skôr spoločensko-spotrebiteľský charakter/Grune Woche
Berlín, Polagra-food Poznaň, Medzinárodná výstava vín v Londýne/.
Zohľadňujúc tieto aspekty bol zostavený návrh
kalendára zahraničných výstav a veľtrhov pre rok
2005, prostredníctvom ktorého sa poskytne pomoc podnikateľskej sfére pri
a) získavaní všeobecných informácií o dopyte
a ponuke konkrétnej komodity na cieľovom
trhu,
b) zabezpečovaní prezentácie výrobkov na zodpovedajúcej vysokej úrovni,
c) získavaní odborných médií,
d) usporiadavaní cielených prezentácií na predstavenie špecialít domáceho agrosektora,
e) budovní imidžu firmy, výrobkov,
f) získavaní spotrebiteľskej verejnosti ku kúpe
slovenských výrobkov.
Technickú podporu za účasť na zahraničných
výstavách a veľtrhoch garantovaných Minister-
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stvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
možno podľa § 11 ods. 1 písm. a) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva poskytnúť do výšky 70 % oprávnených
nákladov.
Za oprávnené náklady sa podľa § 11 ods. 2
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 806/2004-100 považuje:
a) prenájom výstavných plôch pre výrobky a zvieratá,
b) technická realizácia výstavnej expozície,
c) propagácia spojená s reprezentáciou výrobkov
a zvierat na domácich výstavách a veľtrhoch.
A. Zahraničné výstavy a veľtrhy
Organizovanie výstav a veľtrhov v rámci marketingovej činnosti patrí do kompetencie Intervenčnej agentúry. V roku 2003 bol za účelom jednotného vzhľadu a samotnej realizácie pre zahraničné prezentácie verejným obstarávaním uskutočnený výber dodávateľov národných expozícií Slovenskej republiky. S víťaznou agentúrou D & D
štúdio spol. s r.o. bola podpísaná zmluva na dobu
dvoch rokov (2004 a 2005).
Podmienky garantujúce požadovanú úroveň
národnej expozície:
1. Celková plocha národnej expozície minimálne
150 m2.
2. Účasť vystavovateľov v rámci národnej expozície s minimálnou plochou 15 m˛ s prepojením
na technicko-obslužné zázemie expozície, na
nákladoch ktorého sa vystavovatelia podieľajú
pomerne.
3. Jednotný reprezentatívny vzhľad expozície.
4. Minimálny počet prihlásených vystavovateľov
na národné expozície pre jednotlivé výstavy
a veľtrhy je osem.
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1. MEDZINÁRODNÝ ZELENÝ TÝŽDEŇ
Berlín, Nemecko
21. – 30. január 2005
70. ročník výstavy poľnohospodárstva,
potravinárstva a záhradníctva
Charakteristika výstavy:
Výstavnú plochu tvorí 114 tis. m2 v 26 pavilónoch. Predbežný počet vystavovateľov je 1542
z 56 krajín a predpokladaný počet návštevníkov
približne 470 tisíc. Medzinárodná výstava Zelený
týždeň v Berlíne v Nemecku patrí medzi najväčšie
európske podujatia poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva. Aj keď charakterom je táto
výstava orientovaná na spotrebiteľov, každoročne
je aj miestom stretnutia najvyšších predstaviteľov
hospodárskeho a politického života z celého sveta,
ponúka široký prehľad vývoja v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a je
vhodným miestom pre zastúpenie slovenského
agropotravinárskeho sektora.
Z iniciatívy Messe Berlín k veľtrhu Zelený týždeň 2005 a na základe námetov obchodných oddelení zastupiteľských úradov zorganizovať
v budúcnosti pre vystavovateľov kooperačné
stretnutia s kľúčovými organizáciami, firmami,
importérmi a obchodnými reťazcami z potravinárskej oblasti sa počas nadchádzajúceho ročníka
veľtrhu Zelený týždeň bude konať 1. ročník AgriBusiness Fóra, ktorého hlavným cieľom je stretnutie a prezentácia významných distribučných
spoločností a importérov pôsobiacich v oblasti
potravinárstva. Druhým dôležitým cieľom AgriBusiness Fora je výmena dôležitých informácií
a prednášky na aktuálne témy z oblastí potravinárskeho priemyslu. AgriBusiness Forum sa uskutoční
počas veľtrhu dňa 24. januára 2005. Podmienkou
účasti na AgriBusiness Fóre je aktívna účasť firmy
na veľtrhu Zelený týždeň. Každá firma po splnení
podmienok dostane bezplatne dve pozvánky na
fórum a zároveň informácie o firme budú postúpené nemeckým spoločnostiam a potencionálnym
partnerom.

Z predbežných zistení je zrejmé, že existuje nielen záujem slovenských spoločností zúčastniť sa
výstavy Zelený týždeň, ale aj záujem účasti na
pripravovanom AgriBusiness Fóre. V roku 2005
sa chce v národnej expozícii prezentovať približne
15 spoločností z rôznych oblastí agropotravinárskeho sektora. Svoju účasť už potvrdili mliekarenské spoločnosti, hydinárske spoločnosti, pivovary, vinárske podniky, pekári a spracovávatelia
medu, orechov, ovocia a zeleniny.
Prenájom plochy stánku je 160 EUR+ DPH/ m2.
Priame náklady Intervenčnej agentúry na:
a) realizáciu reprezentatívnych rokovacích priestorov rezortu,
b) informačné zázemie Intervenčnej agentúryagrárneho marketingu,
c) spoločné propagačné materiály komodít,
d) tlačovú správu, foldre, médiá, národný program,
e) prezentačné materiály na obchodnú prezentáciu,
f) hostesku, tlmočenie,
g) ubytovanie, cestovné, diéty pre zabezpečujúci
personál.
2. PRODEXPO Moskva, Ruská federácia
14. – 18. február 2005
12. ročník medzinárodného potravinárskeho
veľtrhu
alternatívne
Ruská agropriemyselná výstava
Zlatá Jeseň, Moskva, Ruská federácia
Október 2005
Charakteristika veľtrhu PRODEXPO:
PRODEXPO v Moskve je najväčšia výstava
potravinárskeho priemyslu v Rusku a vo východnej
Európe, ktorá podporuje a zlepšuje vývoj domácich a svetových potravinárskych obchodov.
V roku 1997 bola výstave PRODEXPO udelená
Známka medzinárodnej únie výstav a veľtrhov
(IUEF) a od roku 1998 si veľtrh udržiava miesto
v Celosvetovom združení výstavy priemyslu (UFI).
Počet vystavovateľov z rôznych krajín a regiónov Ruskej federácie, pozitívne kritiky výstavy
a záujem o rôznorodé prezentované produkty – to
všetko spôsobuje rast veľtrhu PRODEXPO

v Moskve. Mnohé spoločnosti potravinárskeho
priemyslu z Nemecka, Rakúska, Belgicka, Španielska, Talianska, Maďarska, Poľska, Holandska,
Fínska, Dánska, USA, Francúzska a ďalších patria
medzi stále sa vracajúcich vystavovateľov. Prezentácie na veľtrhu im zabezpečujú možnosť uzatvárania dôležitých medzinárodných obchodných
kontaktov a uvedenie ich produktov a výrobkov
tak ruským, ako aj zahraničným spotrebiteľom.
Komoditná štruktúra výstavy je potravinárstvo,
z ktorého sa na výstave prezentuje viac než 30 rôznych skupín výrobkov, ako napríklad mäso a mäsové produkty, mlieko a mliečne produkty, čerstvé
a mrazené ryby a morské produkty, rôzne druhy
nápojov, minerálne vody, čerstvé a mrazené ovocie
a zelenina, cestoviny a pekárenské výrobky, cukor
a cukrovinky a mnohé ďalšie komodity.
Vzhľadom na veľkosť východnej Európy
a množstvo trhov je pre slovenské potravinárstvo
vhodné zúčastniť sa na najväčšom ruskom veľtrhu
PRODEXPO a touto cestou prezentovať nosné
komodity Slovenskej republiky.
Prenájom plochy stánku je 150 EUR + DPH/ m2.
Priame náklady Intervenčnej agentúry na:
a) realizáciu rokovacích a informačných priestorov
rezortu, agentúry,
b) tlačovú správu, foldre, médiá,
c) prezentačné materiály na obchodnú prezentáciu,
d) hostesku, tlmočenie,
e) ubytovanie, cestovné pre zabezpečujúci personál.
3. Medzinárodná výstava vín Londýn,
Veľká Británia
17. – 19. máj 2005
25. ročník medzinárodného veľtrhu vín
a nápojov
alternatívne
IFE Poland 2005, Varšava, Poľsko
19. – 21. apríl 2005
3. ročník medzinárodného veľtrhu potravín
a nápojov
Charakteristika veľtrhu:
Medzinárodná výstava vín a nápojov v Londýne (LIWSF) sa v kalendári svetových vín a ná-
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pojov stala jednou z najväčších a najzaujímavejších. Vystavujúce spoločnosti využívajú tento veľtrh ako možnosť predstavenia svojich nových vín
a spotrebitelia zajímajúci sa o túto komoditu potravinárstva tu môžu získať nové poznatky a informácie v priamom rozhovore s jednotlivými
vystavovateľmi.
Každoročne sa na tejto výstave predstavuje
približne 1250 vystavovateľov z rôznych krajín
sveta a veľtrh navštívi viac než 3500 odborných
i laických návštevníkov z takmer 65 krajín.
Stretávajú sa tu výrobcovia, dodávatelia, odborná verejnosť a spotrebitelia, aby testovali a degustovali množstvo klasických a nových vín z rôznych vynikajúcich vinárskych oblastí.
Slovenskí výrobcovia vína ponúkajú rozmanité
vinárske výrobky, ktoré sa okrem ich vysokej
kvality a vzhľadom na oblasť, z ktorej pochádzajú,
vyznačujú typickosťou danou jedinečnými prírodnými podmienkami našej krajiny.
Nakoľko stúpajúca kvalita slovenských vín
bola už viackrát ocenená i zahraničnými odborníkmi na viacerých výstavách, môže Slovenská
republika zaujať dôležité miesto medzi vinárskymi
krajinami sveta prezentujúcimi sa na LIWSF.
Prenájom plochy stánku je 247£ + DPH/ m2.
Priame náklady Intervenčnej agentúry na:
a) realizáciu rokovacích a informačných priestorov
rezortu/AMO,
b) spoločné propagačné materiály vystavovateľov,
c) tlačovú správu, foldre, médiá,
d) prezentačné materiály na obchodnú prezentáciu,
e) hostesku, tlmočenie,
f) ubytovanie, cestovné pre zabezpečujúci personál.
4. POLAGRA-FOOD Poznaň, Poľská
republika
19. – 23. september 2005
Medzinárodný obchodný veľtrh
potravinárskeho priemyslu
Charakteristika veľtrhu:
Výstavnú plochu tvorí 35 tis. m2, predbežný
počet vystavovateľov je 800 - 1000 z 30 krajín
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sveta a predpokladaný počet odborných návštevníkov približne 40 tisíc.
V roku 2004 bol na tomto potravinárskom veľtrhu zaznamenaný rekordný počet vystavovateľov
(približne 1000) a vzhľadom na stúpajúcu popularitu u väčšiny návštevníkov zaujíma veľtrh POLAGRA-FOOD dôležité miesto medzi veľtrh-mi
v strednej a východnej Európe.
Nakoľko sa tu stretávajú dôležití výrobcovia
a distribútori z viacerých oblastí poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu, malé, stredné aj veľké spoločnosti, naskytuje sa vystavujúcim spoločnostiam, ako aj bežným spotrebiteľom, či potencionálnym partnerom možnosť
nadviazať množstvo kvalitných obchodných kontaktov na poli agropotravinárskeho sektora, v oblasti komodít akými sú napríklad mäso, ryby, potraviny, nápoje, víno, mlieko a mliečne výrobky,
cestoviny, cukor a cukrovinky, ovocie a zelenina,
čerstvá aj konzervovaná, káva a mnohé ďalšie.
Už v minulých rokoch sa na tomto veľtrhu prezentovalo viacero slovenských firiem z komodít
mlieko, syry, pivo a konzervy a vzhľadom na ich
úspešné prezentácie je účasť na veľtrhu POLAGRA-FOOD dôležitá nielen pre vystavujúce
slovenské firmy, ale je aj prínosom pre potravinársky priemysel Slovenskej republiky.
Prenájom plochy stánku je 120 EUR+ DPH / m2.
Priame náklady Intervenčnej agentúry na:
a) realizáciu rokovacích a informačných priestorov
rezortu,
b) spoločné propagačné materiály vystavovateľov,
c) tlačovú správu, foldre, médiá,
d) prezentačné materiály na obchodnú prezentáciu,
e) hostesku, tlmočenie,
f) ubytovanie, cestovné pre zabezpečujúci
personál.
5. Anuga Kolín, Nemecko
8. – 12. október 2005
Svetový obchodný veľtrh potravín a nápojov
Charakteristika veľtrhu:
Vzhľadom na minulé ročníky tohto medzinárodného veľtrhu, na počet stálych vystavo-

vateľov a množstvo návštevníkov sa pre nadchádzajúci ročník predpokladá viac než 1000 vystavovateľov, výrobcov a dodávateľov a približne
161 tis. návštevníkov zo 150 krajín sveta.
Svetový obchodný veľtrh Anuga Kolín je z hľadiska veľkého sortimentu komodít, širokých medzinárodných možností uzatvárania obchodov
a nových kontaktov, ako aj pre množstvo noviniek
a informácií príťažlivý pre takmer všetky krajiny,
ako je napríklad Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Rusko, Turecko, Poľsko, Grécko, Veľká Británia, Španielsko, Portugalsko, Česko a mnohé ďalšie, čo
robí z tejto výstavy významný národný a medzinárodný veľtrh.
Prenájom plochy stánku je 170 EUR+ DPH/m2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Priame náklady Intervenčnej agentúry na:
realizáciu rokovacích priestorov rezortu,
informačné zázemie Intervenčnej agentúryagrárneho marketingu,
spoločné propagačné materiály vystavovateľov,
tlačovú správu, foldre, médiá,
prezentačné materiály na obchodnú prezentáciu,
hostesku, tlmočenie,
ubytovanie, cestovné pre zabezpečujúci personál.

B. Domáce výstavy so zahraničnou účasťou
Cieľom podpory účasti slovenských výrobcov
na domácich výstavách je podpora odbytu
slovenských výrobkov na domácom trhu. Do
kalendára výstav a veľtrhov pre rok 2005 boli zahrnuté len tie výstavy, o ktoré je najväčší záujem
zo strany podnikateľských subjektov.
Intervenčná agentúra zabezpečuje priamu realizáciu informačného stánku na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex
v Nitre, ktorý slúži pre priamu prezentáciu a komunikáciu aktuálnych informácií rezortu.

1. AGROKOMPLEX Nitra,
Slovenská republika
18. – 23. august 2005
32. Medzinárodný poľnohospodársky
a potravinársky veľtrh
Charakteristika veľtrhu:
Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh
v Nitre patrí spomedzi množstva výstav organizovaných na Slovensku medzi tie najväčšie a v oblasti
poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu
je tým najvýznamnejším. Každoročne sa tu stretáva nielen široká podnikateľská a spotrebiteľská
verejnosť, množstvo odborníkov, ale aj politická
elita z viacerých okolitých európskych štátov.
Prenájom plochy je 2500,-Sk + DPH / m2.
2. LIGNUMEXPO, Nitra,
Slovenská republika
11. – 14. októbra 2005
15. Medzinárodná výstava strojov, nástrojov,
zariadení a materiálov pre drevospracujúci
a nábytkársky priemysel
Charakteristika veľtrhu:
Čistá výstavná plocha tvorí 6890 m2, predbežný počet vystavovateľov je 220 z viacerých zahraničných krajín a predpokladaný počet návštevníkov približne 14 550, predovšetkým odborníkov
zo všetkých regiónov Slovenskej republiky a blízkeho zahraničia.
Organizátori už tradične spolupracujú s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
Technickou univerzitou vo Zvolene a Cechom stolárov zo Slovenska. Spoluorganizátormi veľtrhu
sú Zväz spracovateľov dreva so sídlom vo Zvolene a š. p. Lesy Slovenskej republiky so sídlom
v Banskej Bystrici.
Prenájom plochy stánku je 1500,- až 3000,+ DPH / m2.
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C. Obchodné stretnutia, prezentačné akcie
z nákladov Intervenčnej agentúry
V snahe dosiahnuť aktivizáciu predaja slovenských agropotravinárskych výrobkov budú počas
spoločnej prezentácie prostredníctvom výstav
a veľtrhov usporiadané podľa záujmu podnikateľských subjektov cielené obchodné stretnutia,
prezentačné akcie s vybranými obchodnými partnermi a zástupcami obchodných systémov z danej
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krajiny, ako aj predvádzania priamo v obchodných
systémoch.
Financovanie týchto aktivít preberá spoločný
agrárny marketing v rozsahu nákladov na prenájom plochy (priestorov) a technickú realizáciu (výrobu panelov, požičanie audiovizuálnej
a ostatnej techniky, spoločné propagačné materiály.
Mgr. Peter Horváth, v. r.
riaditeľ Intervenčnej agentúry
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Doplnok
k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov
a
schválených veterinárnych prípravkov
(vydanému k 1. januáru 2004)
od 1. júla 2004 do 30. septembra 2004
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 10 zákona č.
140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje tento doplnok na základe oznámenia
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre.
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv vydal podľa § 51 zákona
rozhodnutie o novoregistrovaných veterinárnych liekoch, o zmenách registrácie veterinárnych
liekov, o predĺžení registrácie veterinárnych liekov, o zrušení registrácie veterinárnych liekov a
schválení veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôckach v Slovenskej republike.

Registrácia:
ABBOTT Laboratories Ltd, Veľká Británia
SevoFlo inh.sol. a.u.v.
250 ml

EU/2/02/035/001-006

BIOTIKA, Slovenská republika
Cofeinum Biotika inj. a.u.v.

Rp.96/099/04-S

100 ml

BIOVET Joint Stock Company, Bulharsko
Rodotium 45 % gran. a.u.v.
15 g, 100 g, 10 kg, 25 kg

Rp.96/093/04-S

BOEHRINGER, Nemecko
Metacam 1,5 mg/ml susp. a.u.v.
Metacam 15 mg/ml susp. a.u.v.

EU/2/67/004/003-005
EU/2/97/004/009

10, 32, 100 ml
100 ml

DALES Pharmaceuticals Ltd., Veľká Británia
Oxygloin 130 mg/ml inf. a.u.v.
2x125 ml

EU/2/99/015/001

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Duphacycline 30% LA inj. a.u.v.
100 ml
Suvaxxn Aujeszky 783+O/W inj. a.u.v. 10, 50, 100 dáv., 20, 100, 200 ml
Torbugesic Small Animals and
Horse 10 mg/ml inj. a.u.v.
10, 50 ml

Rp.96/126/04-S

FORT DODGE Laboratories, Írsko
Fevaxyn Pentofel inj. a.u.v.
10x1, 20x1, 25x1 ml

EU/2/96/002/001-003

Rp.96/125/04-S
EU/2/98/009/001-006
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FORT DODGE Veterinaria S.A., Španielsko
Dicural 50 mg/ml inj. a.u.v.
50, 100, 250 ml
Dicural 100 mg/ml por.sol. a.u.v.
250, 100, 6x100 ml
Dicural 15, 50, 100,
150 mg tbl.odb. a.u.v.
1x10, 2x10, 10x10 tbl.

EU/2/97/003/016-018
EU/2/97/003/001-003
EU/2/97/03/004-015

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Gonazon inj. cnc. sol. a.u.v.
Koncentrát: 3 ml liekovka obsahuje
2 ml roztoku. Rozpúšťadlo:100 ml
liekovka obsahuje 100 ml roztoku EU/2/03/040/001
Ibaflin 150 mg tbl. a.u.v.
10, 20, 100 tbl.
EU/2/00/022/000-008
Ibaflin 3% por.gel a.u.v.
1x15, 5x15 ml
EU/2/00/022/009-012
Ibaflin 30 mg tbl. a.u.v.
20, 100 tbl.
EU/2/00/022/000-008
Ibaflin 300 mg tbl. a.u.v.
8, 16, 80 tbl.
EU/2/00/022/000-008
Ibaflin 7,5% por.gel a.u.v.
1x30, 5x30 ml
EU/2/00/022/009-012
Ibaflin 900 mg tbl. a.u.v.
5, 25, 50 tbl.
EU/2/00/022/000-008
Incurin 1 mg por.tbl.nob. a.u.v.
30 tbl.
EU/2/00/018/001
Nobilis Bb pre mačky lyof. a.u.v.
5x dáv.
EU/2/02/034/001
Nobilis IB 4-91 lyof. a.u.v.
1x500, 1x1000, 1x2500, 1x5000,
1x10000, 10x500, 10x1000, 10x2500,
10x5000, 10x10000 dáv.
EU/2/98/006/001-010
Nobilis OR inac inj. a.u.v.
250, 500 ml
EU/2/02/036/001-002
Porcilis AR-T DF inj. a.u.v.
20 ml (10 áv.), 50 ml (25 dáv.)
EU/2/00/026/001-004
Porcilis Pesti inj. a.u.v.
50, 100, 250 ml
EU/2/99/016/001-006
Porcilis Porcoli inj. a.u.v.
20, 50 ml
EU/2/96/001/001-002
Porcilis Porcoli Diluvac Forte inj. a.u.v.20 ml(10 áv.), 50 ml (25 dáv.),
Pruban 0,1% crm. a.u.v.
15 g
EU/2/00/024/001
100 ml (50 dáv.)
EU/2/96/001/003-008
Quadrisol 1 mg/ml por.gel a.u.v.
1x15, 5x15 ml
EU/2/97/005/008-009
Quadrisol 5 mg/ml por.gel a.u.v.
1x15, 1x30, 5x15, 5x30 ml
EU/2/97/005/002
EU/2/97/005/003
EU/2/97/005/006
EU/2/97/005/007
Quadrisol 50 mg/ml inj. a.u.v.
100 ml
EU/2/97/005/004
Quadrisol 100 mg/ml por.gel a.u.v.
30, 3x30 ml
EU/2/97/005/001
EU/2/97/005/005
INTERVET Productions S.A., Francúzsko
Halocur 0,5 mg/ml por.sol. a.u.v.
500, 1000 ml

EU/2/99/013/001-002

KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Spolková republika Nemecko
Advocate spot-on drm.sol. a.u.v.
pre malé mačky
0,4; 0,8 ml,
Blister obsahuje 3, 4, 6 pipiet.
EU/2/03/039/001-004
EU/2/03/039/013-014
Advocate spot-on drm.sol. a.u.v.
pre veľké mačky
0,4; 0,8 ml,
Blister obsahuje 3, 4, 6 pipiet.
EU/2/03/039/001-004
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EU/2/03/039/013-014
Advocate spot-on drm.sol. a.u.v.
pre malých psov
Advocate spot-on drm.sol. a.u.v.
pre stredne vaľkých psov
Advocate spot-on drm.sol. a.u.v.
pre veľkých psov
Advocate spot-on drm.sol. a.u.v.
pre obrovských psov

0,4; 1,0; 2,5; 4,0 ml
Blister obsahuje 3, 4, 6 pipiet.
0,4; 1,0; 2,5; 4,0 ml
Blister obsahuje 3, 4, 6 pipiet.
0,4; 1,0; 2,5; 4,0 ml
Blister obsahuje 3, 4, 6 pipiet.
0,4; 1,0; 2,5; 4,0 ml
Blister obsahuje 3, 4, 6 pipiet.

LABIANA LIFE SCIENCES S.A., Španielsko
Metacam 5 mg/ml inj.sol. a.u.v.
pre psy a mačky
10 ml
Metacam 5 mg/ml inj.sol. a.u.v.
pre hovädzí dobytok
100 ml
Metacam 20mg/ml inj.sol. a.u.v.
pre hovädzí dobytok a ošípané
50, 100 ml
LAH-LOHMANN Animal Health, Spolková republika Nemecko
TAD Salmonella vac E inj.sicc. a.u.v. 1x1000, 10x1000, 1x2000,
10x2000 dáv.
MERIAL S.A.S, Francúzsko
Eurican Herpes 205 inj.sicc. a.u.v.
Eurifel FeLV inj.sicc. a.u.v.
Eurifel RCPFeLV inj.sicc. a.u.v.
Gallivac HVD IBD inj.sicc. a.u.v.
Ibraxion inj. a.u.v.
Neocolipor inj. a.u.v.
ProteqFlu inj.sicc. a.u.v.

ProteqFlu-Te inj.sicc. a.u.v.

EU/2/03/039/005-012
EU/2/03/039/015-018
EU/2/03/039/005-012
EU/2/03/039/015-018
EU/2/03/039/005-012
EU/2/03/039/015-018
EU/2/03/039/005-012
EU/2/03/039/015-018

EU/2/97/004/006
EU/2/97/004/001
EU/2/97/004/007-008

Rp.97/103/04-S

1, 10, 50 dáv.
EU/2/01/029/001-003
10, 20, 50 dáv.
EU/2/00/019/001-003
10, 50 dáv.
EU/2/02/031/001-002
5x1000 dáv.
EU/2/02/032/001
1x5, 1x10, 1x25, 10x5, 10x10,
10x25 dáv.
EU/2/99/017/001-006
1x5, 1x10, 1x25, 1x50 dáv.
EU/2/98/008/001-004
1 dáv.lyof. a 1 liek. s 1 ml reid.,
1 dáv.lyof. a 1 injekčná striekačka
s 1 ml reid. 10 dáv.lyof. a 10 liek.
s 1 ml reid., 10 dáv.lyof. a 10 injekčná
striekačka s 1 ml reid.
EU/2/03/037/001-004
1 dáv.lyof. a 1 liek. s 1 ml tekutej
zložky, 1 dáv.lyof. a 1 injekčná
striekačka s 1 ml tekutej zložky,
10 dáv.lyof. a 10 liek. s 1 ml tekutej
zložky, 10 dáv.lyof. a 10 injekčná
striekačka s 1 ml tekutej zložky
EU/2/03/037/001-004
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NOVARTIS S.A., Francúzsko
Clomicalm 5 mg tbl. a.u.v.
Clomicalm 20 mg tbl. a.u.v.
Clomicalm 80 mg tbl. a.u.v.

30 tbl.
30 tbl.
30 tbl.

EU/2/98/007/001-003
EU/2/98/007/001-003
EU/2/98/007/001-003

ORION Corporation, Fínsko
Dexdomitor 0,5 mg/ml inj. a.u.v.

10 ml

EU/2/02/033/001

PFIZER, Belgicko
Vanguard Pup inj.sicc. a.u.v.

10x1, 25x1 dávka

Rp.97/083/04-S

Pfizer Ltd., Veľká Británia
Draxxin 100 mg/ml inj.sol. a.u.v.
Stronghold 15 mg spot-on sol. a.u.v.
Stronghold 30 mg spot-on sol. a.u.v.
Stronghold 45 mg spot-on sol. a.u.v.
Stronghold 60 mg spot-on sol. a.u.v.
Stronghold 120 mg spot-on sol. a.u.v.
Stronghold 240 mg spot-on sol. a.u.v.

20, 50, 100, 250, 500 ml
3 túb po 15 mg
3 a 6 túb po 30 mg
3 a 6 túb po 45 mg
3 a 6 túb po 60 mg
3 a 6 túb po 120 mg
3 a 6 túb po 240 mg

EU/2/03/041/001-005
EU/2/99/014/001-011
EU/2/99/014/001-011
EU/2/99/014/001-011
EU/2/99/014/001-011
EU/2/99/014/001-011
EU/2/99/014/001-011

PHARMACIA NV/SA, Belgicko
Pirsue 5 mg/ml sol. a.u.v.

8x10, 24x10, 120x10 ml

EU/2/00/027/001-003

SP BRAY, Írsko
Zubrin 30 mg por.lyof. a.u.v.
Zubrin 50 mg por.lyof. a.u.v.
Zubrin 100 mg por.lyof. a.u.v.
Zubrin 200 mg por.lyof. a.u.v.

1 blister
1, 3 blister
1, 3 blister
1, 3, 6 blister

EU/2/00/028/001-008
EU/2/00/028/001-008
EU/2/00/028/001-008
EU/2/00/028/001-008

UNIVET Ltd, Írsko
Terrexine intramam. susp. a.u.v.

24x10 g

Rp.96/114/04-S

VIRBAC, Francúzsko
Rabigen SAG2 susp. a.u.v.
Virbagen Omega inj. sicc. a.u.v.

200 ks (4x50), 400 ks (2x200)
5 MU a 10 MU po 5x5 liekoviek

EU2/00/021/001-002
EU/2/01/030/001-002

Schválenie:
BIOCHEFA Farmaceutyczny Zaklad Naukovo-Produkcyjny, Poľsko
Biosolwens Plus plv.
41,5 g; 207,5 g; 415 g; 1037 g;
2,075 kg; 4,150 kg

-039/R/04-S

FORT DODGE AH, USA
Nolvasan Otic Cleansing sol. a.u.v.

-053/DD/04-S

60, 130 ml

IPC s.r.o. Košice, Slovenská republika
Procal plv. a.u.v.
500 g, 1, 5, 10, 15, 25 kg
Procal sol. a.u.v.
1, 2, 5, 10 l
Propig plv. a.u.v.
500 g, 1, 5, 10, 15, 25 kg
Propig sol. a.u.v.
1, 2, 5, 10 l
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-028/P/04-S
-028/P/04-S
-029/P/04-S
-030/P/04-S

Propoul sol. a.u.v.
Propoul sol. a.u.v.

500 g, 1, 5, 10, 15, 25 kg
1, 2, 5, 10 l

-031/P/04-S
-032/P/04-S

LR-International Cosmetic, Nemecko
Aloe Vera Coat Gloss tekutina
s rozprašovačom a.u.v.
200 ml
Aloe Vera Quick Help spr. a.u.v.
400 ml
Aloe Vera Shampoo shp. a.u.v.
500 ml

-033/K/04-S
-035/K/04-S
-034/K/04-S

MILLER METHODS, Juhoafrická republika
Red Top pasca na muchy
45g + 1 ks

-038/R/04-S

ORLING, Česká republika
Gelacan Darling Plus

100, 150, 200, 250, 500, 750, 1000,
1500, 2000, 3000, 4000, 5000 g
-008/VM/04-S

ÖSTERREICHISCHE ANTI-GERM Gerhart Ruff & Co. GmbH, Rakúsko
Anti-Germ AX flüssig
25, 250 kg
-056/DD/04-S
Anti-Germ Penngar Mousse A
35, 250 kg
-057/DD/04-S
Anti-Germ SEO flüssig
25, 250 kg
-058/DD/04-S
QUALICHEM s.r.o., Česká republika
Jonathan - antiparazitný obojok pre
psov a mačky s amitrazom
1x1 (65 cm)
Jonathan - antiparazitný obojok pre
psov a mačky s cypermetrínom
1x1 (65 cm)
ROYAL CANIN S.A., Francúzsko
Vet Early Care Adult - Dental &
Digest Feline gran. a.u.v.
Vet Early Care Adult - Dental &
Skin gran. a.u.v.
Vet Early Care Adult - Osteo &
Digest gran. a.u.v.
Vet Early Care Adult - Skin &
Digest gran. a.u.v.
Vet Early Care Adult - Weight &
Osteo gran. a.u.v.
Vet Early Care Junior - Osteo &
Digest gran. a.u.v.
Vet Early Care Puppy - Digest &
Skin gran. a.u.v.
RICHTER Pharma AG, Rakúsko
Eurivet ung. a.u.v.
Fleascan testovacia súprava pre
mačky a psov
VÉTOQUINOL AG, Švajčiarsko
Bezo-Pet pst. a.u.v.
Dermilen shp. a.u.v.
Lactaderm shp. a.u.v.

-054/K/04-S
-055/K/04-S

0,06; 1,5; 4 kg

Rp.048/VM/04-S

0,06; 2; 8; 14 kg

Rp.052/VM/04-S

0,06; 2; 14 kg

Rp.050/VM/04-S

0,06; 2; 7,5; 14 kg

Rp.051/VM/04-S

0,06; 1,5; 6,5; 12 kg

Rp.049/VM/04-S

0,06; 2; 14 kg

Rp.047/VM/04-S

0,06; 2; 8; 14 kg

Rp.046/VM/04-S

200, 1000 g

-042/DD/04-S

20 ks + 1 tester

-041/R/04-S

50, 120 g
100, 150, 300 ml
100, 150, 200, 300 ml

-217/K/03-S
-218/K/03-S
-219/K/03-S
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Ophto - Lavas gtt. a.u.v.

60, 160 ml

-220/K/03-S

Predĺženie registrácie:
AHP FORT DODGE, USA
Suvaxyn Parvo ST inj. a.u.v.

Rp.97/085/99-S

BIOTIKA, Slovenská republika
Aureomulin prm. a.u.v.

Rp.96/0252/97-S

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Nobilis REO+IB+G+ND inj. a.u.v.
Rp.97/0101/97-S
MEVAK, Slovenská republika
Avinak R inj. a.u.v.
Diarhocin plv.sol. a.u.v.
Plazbion B inj. a.u.v.

Rp.97/0015/98-S
Rp.96/0279/97-S
Rp.97/451/91-S

VEYX-PHARMA, Nemecko
Dilatation- bougies with Pana Veyxal
Ointment ung. a.u.v.
Rp.96/0616/96-S
VIRBAC, Francúzsko
Enterogel Piglets pst. a.u.v.

Rp.96/0631/97-S
Predĺženie schválenia:

ORLING, Česká republika
Gelacan Profi
Gelapony Arthro

000280/VM/99-S
000281/VM/99-S

PENTAREX Bt., Maďarsko
Bovitard plv.sol. a.u.v.

000085/VM/99-S
Zmeny registrácie:

AHP FORT DODGE, USA
Poulvac Past. M.inj. a.u.v.

Rp.97/077/99-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii

BIOTIKA, Slovenská republika
Tetraxyl L.A. inj. a.u.v.

Rp.96/135/00-S - čas použiteľnosti

BIOVETA, Česká republika
Tiamutin 45% gran. a.u.v.

Rp.96/331/91-C/S - ochranná lehota

ESSEX Animal Health, Nemecko
Estrumate inj. a.u.v.
Gletvax™ 6 inj. a.u.v.

Rp.96/039/03-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.97/106/00-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Suvaxyn i-Aujeszky o/w inj. a.u.v.
Rp.97/034/02-S -pridanie ďalšieho testovacieho miesta
62

MEVAK, Slovenská republika
Diarhocin plv. a.u.v.
Klozanit plv. a.u.v.

Rp.96/0279/97-S - názov lieku: Diarhocin plv.sol.
a.u.v.
- veľkosť balenia, čas použiteľnosti
Rp.96/0046/95-S - názov lieku: Klozanit plv.sol. a.u.v.
- veľkosť balenia, čas použiteľnosti,
mechanizmus podania lieku

SCHERING-PLOUGH Animal Health, Francúzsko
Nuflor inj. a.u.v.
Rp.96/012/01-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii
SCHERING-PLOUGH, Belgicko
Optimune Ophthalmic
ointment ung. a.u.v.

Rp.96/056/00-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii

SCHERING-PLOUGH, Írsko
Cepravin Dry Cow susp. a.u.v.

Rp.96/047/00-S -držiteľ rozhodnutia o registrácii

SCHERING-PLOUGH, Švajčiarsko
Otomax gtt.oto. a.u.v.
Rp.96/145/00-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii
VEYX-PHARMA, Nemecko
Dilatationsstifte in Pana Veyxal
Salbe ung. a.u.v.

Rp.96/0616/96-S - názov lieku: Dilatation- bougies
with Pana Veyxal Ointment ung.
a.u.v.
Zmeny schválení:

BIOFAKTOR Sp. z o.o., Poľsko
Foscal plv. a.u.v.
BIO-RAD, Francúzsko
Platelia BSE diagnostická súprava

346908/VM/01-S - veľkosť balenia 20, 300,1000 g
- držiteľ rozhodnutia o schválení
- zloženie prípravku
346646/DG/01-S - názov: Bio-Rad T e S e E® test
- veľkosť balenia: 1 súprava - 1x192
testov

FORT DODGE AH, USA
Nolvasan 5% Teat Dip liq. a.u.v.

-209/DD/03-S - držiteľ rozhodnutia o schválení

ORLING, Česká republika
Gelacan Profi
Gelapony Arthro

000280/VM/99-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
000281/VM/99-S - držiteľ rozhodnutia o schválení

REANAL Rt., Maďarsko
Bovitard plv.sol. a.u.v.

000085/VM/99-S - výrobca: PENTAREX Bt.,
Maďarsko
- zloženie vet. prípravku
- držiteľ rozhodnutia o schválení
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Zrušenie registrácie:
AHP FORT DODGE, USA
Duphacycline 30% inj. a.u.v.
Poulvac Marek CVI inj.sicc. a.u.v.

Rp.96/137/99-S
Rp.97/715/92-C/S

CEVA-PHYLAXIA, Maďarsko
Vermitan 20 % gran. a.u.v.

Rp.96/185/93-S

LEK Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Linkomicin 44 N prm. a.u.v.
Rp.98/052/99-S
Zrušenie schválenia:
BIOFAKTORY, Česká republika
Nutrihorse Gel plv. a.u.v.
BIOVETA, Česká republika
Idetest Pt b
Souprava k diagnostice
paratuberkulózy pro RVK

000372/VM/99-S
009/DG/98-S
034/DG/98-S

HEMA, Česká republika
Souprava pro inseminaci prasníc
a prasničiek

007/VT/98-S

KERAMOST, Česká republika
Country Cat gran. a.u.v.

000038/R/99-S
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Tabuľka skratiek liekových foriem:
cps.
- kapsle
drg.
- dražé
endo foam - pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam
- pena
gran.
- granulát
gtt.
- kvapky
gtt.ophth. - očné kvapky
inj.
- injekcie
inj.sicc.
- injekcie lyofilizované
liq.
- roztok na vonkajšie použitie
lyof.
- lyofilizát s iným než injekčnym spôsobom aplikácie
plv.
- prášok
plv.sol.
- prášok rozpustný
pst.
- pasta
supp.
- čapíky
supp.uter. - intrauterínne čapíky
susp.
- suspenzia
tbl.
- tablety
tbl.obd.
- poťahované tablety
tbl.uter.
- uterínne tablety
tbl.vag.
- vaginálne tablety
ung.
- masť
ung. opthal. - očná masť
lot.
- lotion
prm.
- premix
sponge
- špongie
emul.
- emulzia
Vysvetlivky:
DD - dezinfekčné, dezinsekčné prípravky
DG - diagnostické prípravky
K
- kozmetické prípravky
M - minerálne prípravky
P
- probiotika
R
- rôzne
V
- vitamínové prípravky
VM - vitamínovo-mineralne prípravky
VT - veterinárna technika
Rp. - na predpis vet. lekára
-.
- bez predpisu vet. lekára
MVDr. Ladislav Sovík, v. r.
riaditeľ ÚŠKVBL Nitra
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123

PREHĽAD
prípravkov na ochranu rastlín,
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín,
ich výrobcov a držiteľov registrácie
DOPLNOK
3/04
1. Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 8 ods. 4 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z.

zverejňuje tento prehľad prípravkov na ochranu
rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu
rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie (ďalej
len „prehľad“) ako Doplnok 3 pre rok 2004:

1.2. Vysvetlivky, použité skratky
Typ formulácie (úprava):
slovensky

podľa G.I.F.A.P.

AB
CS
DG

AE
CS
WG

DKV
DL
DM
DMK
DP
ED
EK
EW
FL
G
GEL
K
KKN
KMO
KMV
LP
MKD
MEK

SC
PB
FD
CG
WP
ED
EC
EW

MOV
MK
MP
MPD
MPR
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GR

CB
OL
SL
BB
FS

LS
SS
WS
SS

iné

aerosolová bombička
mikroenkapsulovaný koncentrát
granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
(„dry flowable“)
tekutý dispergovateľný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou
doska na natieranie lepidla
dymovnica
dispergovateľný mikroenkapsulovaný koncentrát
dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
emulgovateľný koncentrát
vodná emulzia typu olej:voda
feromónový lapač / atraktant
granulát
gél
kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
lepová pasca
moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu
moridlo vo forme dispergovateľného mikroenkapsulovaného
koncentrátu
moridlo typu emulzia olej vo vode
moridlo kvapalné
moridlo práškové nedispergovateľné
moridlo práškové dispergovateľné
moridlo vo forme VRP

MT
DF, WDG
FLO, FW

AS, LC

slovensky
MVK
NV
OV
P
PA
PKN
PU
SU
SB
SE
Š
TB
ULV
VG
VS
VRP

podľa G.I.F.A.P.

RB
EO
DP
PA
TP
VP
VP
GA
GP
TB
SU
SG
SP

iné
mikroemulzný vodný koncentrát
návnady
emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
popraš alebo zásyp
náterová hmota pastovitej konzistencie
práškový koncentrát pre prípravu návnad
pásy alebo doštičky uvolňujúce účinnú látku
sáčky s práškovitým koncentrátom uvolňujúce účinnú látku
sprayová bombička
suspenzná emulzia
šampón
tabletky
špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami
vo vode rozpustné granule
vodný spray
vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát

WSP

Zaradenie
1/ Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto prehľade sú klasifikované podľa vykonávacieho
predpisu zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorým je výnos
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 účinný od 1. augusta
2002 (Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 384/2002 Z. z.).
2/ Prípravky klasifikované a označované v zmysle predchádzajúcich predpisov. Tieto prípravky budú
v priebehu roku 2004 reklasifikované.
Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti
1/ Prípravky sú klasifikované podľa výnosu č. 2/2002, vydaného podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7,
§ 7 ods. 4. § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods, 9 a § 26 ods. 12 zákona
č. 163/2001 Z. z.
T+
T
Xn
C
Xi
N
F+
F
R 10
E
O

Veľmi jedovatý
Jedovatý
Škodlivý
Žieravý
Dráždivý
Nebezpečný pre životné prostredie
Mimoriadne horľavý
Veľmi horľavý
Horľavý
Výbušný
Oxidujúci
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2/ Podľa toxicity v zmysle nariadenia vlády SSR č. 45/2002 Z. z.. o ochrane zdravia pri práci s chemickýi
faktormi:
ZNJ
OJ
Ž
S

-

Zvlášť nebezpečné jedy
Ostatné jedy
Žieraviny
Prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu
Prípravok so senzibilizujúcimi účinkami spôsobujúci kožné alergie

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany včiel
1/ Podľa účinku na včely (príloha č. 16 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných
prostriedkov na ochranu rastlín) (Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 78/2002 Z. z.).
Vč 1: Prípravok pre včely jedovatý
Vč 2: Prípravok pre včely škodlivý pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vč 3 Prípravok pre včely relatívne neškodný pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
2/ Podľa účinku na včely (vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení
neskorších predpisov).
J
Š
N
*
-

-

Pre včely jedovatý
Pre včely škodlivý
Pre včely relatívne neškodný
Predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Ústave včelárstva
Liptovskom Hrádku
- Prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany zvierat
1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat - okrem vtákov (príloha č. 16 k výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3322/3/2001-100).
Z 1:
Z2
Z3
Z4

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne neškodný

2/ Podľa účinku na poľovnú zver (vyhláška č. 37/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).
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ZN - Mmimoriadne nebezpečný
NB - Nebezpečný
NP - Nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
RN - Relatívne neškodný
- Prípravok nie je klasifikovaný
Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
1 / Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov (príloha č. 16 k výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3322/3/2001-100).
Vo 1
Vo 2
Vo 3
Vo 4

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy takmer nejedovatý

2/ Podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (vyhláška č. 37/1963 Zb. v znení neskorších predpisov
a podľa ON 46 6807 - Test akútnej toxicity na rybách a ostatných vodných živočíchoch):
0
1
2
3
4
5
6

-

Látky takmer nejedovaté
Látky veľmi slabo jedovaté
Látky slabo jedovaté
Látky stredne jedovaté
Látky silne jedovaté
Látky veľmi silne jedovaté
Látky mimoriadne jedovaté

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov (príloha č. 16 k výnosu č. 3322/3/2001-100):
Vt 1
Vt 2
Vt 3
Vt 4
Vt 5

Prípravok je pre vtáky jedovatý
Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom
ako potrava
Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Prípravok je pre vtáky relatívne neškodný pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Triedy horľavín
Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu
horľavých kvapalín):
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I
II
III
IV
*)
-

-

Horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21 ºC)
Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 ºC do 55 ºC)
Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 ºC do 100 ºC)
Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 ºC do 250 ºC)
Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
Prípravok nie je horľavou kvapalinou

Registračné číslo
Registračné číslo, pod ktorým bol prípavok povolený, je evidované v Ústrednom registri (Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Hanulova 9/A,
844 29 Bratislava).
Prípravky v minulosti povoľované pre použitie v lesníctve a vo sfére komunálnych služieb povoľované
inak ako v registračnom konaní sú uvedené ešte pod číslom Ministerstva zdravotníctva ČR (HEM č. ...).
Povolenie do konca roka
Pod uvedeným číslom sa rozumie rok, v ktorom 31. decembra skončí platnosť povolenia.
PHO1 – PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmách zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.
Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:
NA - ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého
časového intervalu podľa návodu
DA - delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého
časového intervalu podľa návodu
TM - súčasné ošetrenie zmesou („tank mix“) dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu
v nádrži postrekovača
TP
- ošetrenie podľa schváleného technologického postupu
Dávka
Rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je
uvedené inak.
Ochranná doba
Znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené
v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou
s plodinou.
AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný
v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri
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technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne
príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.
Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5., 1.6., 17., 1.8., 1.9., 1.10., a 1.11.
Stĺpec č.:

Význam stĺpca:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

obchodný názov prípravku
výrobca (pôvodca)
držiteľ registrácie
úprava - typ formulácie
účinná látka - druh
účinná látka -obsah
zaradenie podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá
zaradenie podľa účinku na ryby a ostatné vodné živočíchy
zaradenie podľa účinku na včely
zaradenie podľa Nariadenia vlády o jedoch
zaradenie podľa triedy horľavín
registračné číslo ÚKSÚP-u
povolenie do konca roka
obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1. 3. Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Kód

Ochrana hlavy
a celého tela

Kód

Ochrana tváre

Kód

Ochrana rúk a nôh

1

pracovný oblek,
pokrývka hlavy,
zástera

1

ochranná maska s filtrom,
alebo izolačný prístroj

1

gumové rukavice
gumová obuv

2

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare

3

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti výparom

4

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti prachu

Poznámka:
kód 1.1.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj,
gumové rukavice a gumová obuv
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kód 1.2.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.3.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.4.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavice a gumová obuv. Zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu.
Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých
plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom alebo izolačný
dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii „tank mix“ zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku
z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Výskumným a vzdelávacím ústavom
bezpečnosti práce, Trnavská cesta 57, Bratislava.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s
Toxikologickým informačným centrom v Bratislave - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie,
Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava, tel : 02-54 77 41 66.
1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené všetky prípravky. V ostatných ochranných
pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):
PHO1
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na
vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).
PHO2
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu
časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných
zdrojov môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použiť, ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu
vodárňami,
c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že
bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku alebo 10 m smerom k najbližšiemu
odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky
(nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí
v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.
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PHO3
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu
časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
PHO4
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z
použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).
PHO5
Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
a povrchových vôd a z 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež nesmú
aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky
orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených na pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré
budú použité pre výrobu detskej výživy. Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť
v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným
tokom a vodným nádržiam.
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1.5. Doplnok abecedného zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín vo
veľkospotrebiteľskom balení
Nové registrácie
1
2
3
Aurora 40 WG FMC FNA
Sultan 50 SC

MA

4
5
6
7
8
WG carfentrazone-ethyl 400 g.l-1 Z4 Vo2

ART SC

metazachlor

9
10
11
12
Vč3 Xn, N 04-11-0674

13
2014

-

450 g.l-1 Z4 Vo2

Vč3 Xi

-

2009

-

6
2 g.l-1
3 g.l-1
1 g.l-1
400 g.l-1
90 g.l-1
240 g.l-1

7
8
Z4 Vo2

9
10
Vč3 -

-

3407

13
2007

-

Z4 Vo2

Vč3 Xi

III

99-02-0461

2005

-

Z4 Vo1

Vč3 Xn,
R10
Vč3 Xn,
R10
Vč3 Xi

II

98-11-0431

2007

-

II

99-11-0485

2007

-

III

01-02-0580

2006

-

04-11-0673

14

Rozšírenie rozsahu použitia
1
Atonik

2
3
4
5
ASA ARA KMV ONP-Na
PNP-Na
5NG-Na
Bumper Super MA ART EW prochloraz
propiconazole
oxyfluorfen
Galigan 240 EC MA ART EC
Leopard 5 EC

MA ART EC

quizalofop-P-ethyl 50 g.l-1

Orius 25 EW

MA ART EW

tebuconazole

Z4 Vo2

250 g.l-1 Z4 Vo2

11

12

14

1.6. Doplnok abecedného zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín v malospotrebiteľskom balení
Nové registrácie
Prípravok
balenie

APPLAUD 25 WP
10, 20, 100, 350 g sáčky,
fólia PE-hliník
FOLPAN 80 WDG
10, 20, 30, 50, 100, 250 g
sáčky, fólia hliník
KUPRENOL
20 a 250 g AL-PE fólia
MERPAN 80 WDG
10, 20, 30, 50, 100, 250 g
sáčky, fólia hliník
SUMILEX 50 WP
10, 50 g sáčky, fólia hliník
PET
TOPSIN M 70 WP
10, 50 g sáčky, fólia PEhliník
AGROVITAL
50, 100, 250 ml HDPE fľaše
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Držiteľ registrácie
veľkospotrebiteľského balenia

Držiteľ registrácie Registračné číslo Platnosť registrácie
malospotrebiteľdo 31. 12.
ského balenia

BRA

AGX

04-MB-0600

2005

ART

AGX

04-MB-0601

2005

AAE

AGX

04-MB-0602

2006

ART

AGX

04-MB-0603

2005

BRA

AGX

04-MB-0604

2006

BRA

AGX

04-MB-0605

2005

ART

FYS

04-MB-0606

2007

Prípravok

Držiteľ registrácie
veľkospotrebiteľského balenia

balenie

DAS

KANTOR
50 ml HDPE fľaše

2.

Držiteľ registrácie Registračné číslo Platnosť registrácie
malospotrebiteľdo 31. 12.
ského balenia

FYS

04-MB-0607

2009

Rozsah povoleného použitia

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
prochloraz + propiconazole
BUMPER SUPER
rozšírenie rozsahu použitia
plodina

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1

slnečnica

biela hniloba

1,0 l

ochr.doba poznámka
AT

tebuconazole
ORIUS 25 EW
rozšírenie rozsahu použitia
plodina

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1

jačmeň

hrdza jačmenná

0,75 l

ochr.doba poznámka
AT

2.11. Prípravky proti burinám
carfentrazone-ethyl
AURORA 40 WG
rozsah použitia
plodina

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1

pšenica ozimná

odolné dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec

50 g
50 g + (7g)
50 g + (7g)
50 g + (20 g)
50 g + (1 l)

AT
AT
AT
AT
AT

40 – 50 g + (1 l)

AT

jačmeň jarný
pšenica ozimná,
jačmeň jarný,
kukurica

odolné dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec, pichliač
dvojklíčnolistové buriny, pichliač

ochr.doba poznámka
(TM) Glean 75 WG
(TM) Logran 75 WG
(TM) Logran 75 WG
(TM) Dicopur M 750
(TM) Desormone
Liquid 60 SL
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oxyfluorfen
GALIGAN 240 EC
rozšírenie rozsahu použitia do lesov
plodina

škodlivý činiteľ

lesné hospodárstvo:
semenáčiky a sadenice dvojklíčnolistové buriny a trávy
ihličnanov

dávka.ha-1

ochr.doba poznámka

1,5 – 2,5 l

AT

1,5 – 3 l

AT

PRE – pred
vzchádzaním výsevov
POST – 5 týždňov po
vzídení
v starších
semenáčikoch a
sadeniciach ihličnanov

quizalofop-p-ethyl
LEOPARD 5 EC
rozšírenie rozsahu použitia do lesov
plodina

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1

lesné škôlky, lesné
kultúry

jednoročné a vytrvalé trávy,
retardácia smlzu
smlz

1,5 – 2,5 l

AT

3,0 – 4,0 l

AT

plodina

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1

ochr.doba poznámka

repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny

2,5 - 3 l
1,5 l + 1 l
2,5 - 3 l
1,3 l + (1,5 l)

AT
AT
AT
AT

ochr.doba poznámka

metazachlor
SULTAN 50 SC
rozsah použitia

dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné, výdrv obilnín

76

PRE
DA
POST
(NA) Triflurex 48 EC

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania
ONP-Na + PNP-Na + 5NG-Na
ATONIK®
rozšírenie rozsahu použitia
plodina

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1

pšenica

stimulácia úrody

0,6 l
+ 0,6 l

ochr.doba poznámka
AT
AT

1
DA, (TM) s kvapalným
hnojivom

3. Ostatné
1. SYLLIT® 65 (reg. č. 3221, platnosť registrácie do 31. 12. 2007) - zmena držiteľa
registrácie prípravku.
Pôvodný držiteľ registrácie Bayer spol.s.r.o., Bratislava.
Nový držiteľ registrácie Arysta Agro Slovakia, s.r.o., Nové Zámky. Výrobca zostáva
nezmenený - Chimac-Agriphar, Belgicko.
2. EXEL D+ (reg. č. 93-11-0013, platnosť registrácie do 31. 12. 2006)
FOXTAR D (reg. č. 95-11-0212, platnosť registrácie do 31. 12. 2006)
BIFENIX N (reg. č. 3585, platnosť registrácie do 31. 12. 2006)
MODOWN 4 F (reg. č. 3782, platnosť registrácie do 31. 12. 2007)
Pri horeuvedených prípravkoch došlo k zmene držiteľa registrácie prípravkov.
Pôvodný držiteľ registrácie Agro Aliance s.r.o, Kanianka.
Nový držiteľ registrácie Agrovita spol. s.r.o., Ivánka pri Dunaji. Výrobca zostáva
nezmenený - Feinchemie Schwebda GmbH, Nemecko.
3. U 46 M FLUID (reg. č. 93-11-0064, platnosť registrácie do 31. 12. 2005) – zmena
výrobcu a držiteľa prípravku.
Pôvodný výrobca Phenoxy Business, BASF Aktiengesellschaft, Germany.
Nový výrobca Nufarm B.V., Rotterdam, Holandsko, ktorého zastupovaním je poverený NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko.
Pôvodný držiteľ registrácie BASF Slovensko s.r.o.
Nový držiteľ registrácie je F&N Agro Slovensko s.r.o.
4. Držiteľ registrácie prípravku CALYPSO 480 SC (reg.č. 00-05-0522, platnosť
registrácie do 31. 12. 2006), Bayer spol. s.r.o., požiadal o zapísanie prípravku do kapitoly 3.1. „Zoznam prípravkov pre leteckú aplikáciu“, ktorá je súčasťou prehľadu prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie. Na základe kladného vyjadrenia všetkých expertov,
môže byť zapísaný do zoznamu prípravkov určených na leteckú aplikáciu do slnečnice a do repky.
5. KAPUT (reg. č. 94-11-00133, platnosť registrácie do 31. 12. 2005) - zmena mena
výrobcu a držiteľa prípravku.
Pôvodný výrobca Bayer CropSciencesGmbH, Nemecko. Pôvodný držiteľ registrácie
Bayer spol. s.r.o.
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Nový výrobca Feinchemie Schwebda GmbH, Nemecko. Nový držiteľ registrácie je
Agro Aliance s.r.o.
6. Držiteľ registrácie prípravku GRANSTAR® 75 WG, Pioneer HI-Bred Slovensko
s.r.o., (reg. č. 3645, platnosť registrácie do 31. 12. 2006), požiadal o odsúhlasenie
malej zmeny vo formulačnom zložení tohto prípravku (herbicíd, obsah účinnej látky:
75% tribenuron methyl, formulácia WG), a to vzhľadom na modifikáciu výrobnej
technológie dispergovateľných granulátov.
7. Ďalej držiteľ registrácie Pioneer HI-Bred Slovensko s.r.o., požiadal o zmenu názvu
prípravku z GRANSTAR® 75 WG na nový názov GRANSTAR® 75 PX. Nové reg.
číslo bude 04-11- 0675 s platnosťou registrácie do 31. 12. 2006.
8. Držiteľ registrácie prípravku Pioneer HI-Bred Slovensko s.r.o., požiadal o zmenu názvu prípravku z CAPITAN® S na nový názov CAPITAN® 25 EW. Nové reg. číslo
bude 04-02- 0676 s platnosťou registrácie do 31. 12. 2005.

Ing. Ladislav Dobos, v. r.
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva a obchodu
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OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
o sume platby poskytovanej formou jednotnej platby na plochu poľnohospodársky
využívanej pôdy a formou platby pre vybrané plodiny pestované na ornej pôde

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa čl. 3 ods. 2 a čl. 4 ods. 2 usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu poľnohospodárskej pôdy a formou platby pre vybrané
plodiny pestované na ornej pôde uverejneného vo
Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 11 zo 7. apríla 2004,
po prepočte finančných prostriedkov alokovaných
na jednotnú platbu na plochu poľnohospodársky
využívanej pôdy (ďalej len „SAPS“) a doplatkov
na platbu pre vybrané plodiny pestované na ornej
pôde (ďalej len „POP“) podľa výmenného kurzu
stanoveného nariadením Komisie (ES) č. 1407/

2004 z 2. augusta 2004 o stanovení menového
kurzu platného na rok 2004 v jednotnom platobnom režime podľa výmery pôdy platnom v Českej
republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve,
Maďarsku, Poľsku a na Slovensku (Ú. v. EÚ L
256 z 3. 8. 2004), uverejňuje tieto sumy platieb
v SKK na jeden hektár:
1. Na SAPS pri celkovej garantovanej výmere
poľnohospodársky využívanej pôdy 1 955 000
hektárov, vo výške 1 768,65 SKK na hektár.
2. Doplatkov na POP pri celkovej garantovanej
výmere ornej pôdy 1 004 668 hektárov, vo
výške 1 764,83 SKK na hektár.
Ing. Tibor Katocs, v.r.
generálny riaditeľ
sekcie pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu
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