Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody
v Slovenskej republike za rok 2017
Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov
z kontroly a výskumu v humánnej i veterinárnej oblasti. Vedecké hodnotenie rizika je
základom pre riadenie rizika. K tomuto účelu slúži i predkladaná správa, ktorá prezentuje
zhodnotenie situácie v oblasti zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vody za rok 2017.
Správa obsahuje dáta nielen z úradnej kontroly vykonávanej v rezortoch pôdohospodárstva
a zdravotníctva, ale i dáta z výskumných pracovísk a univerzít. Počet sledovaných pôvodcov,
spolupracujúcich organizácií i expertov každoročne narastá. Na predkladanej správe
spolupracovalo 77 expertov z 25 vedeckých, či odborných organizácií.
Správa popisuje stav u 35 pôvodcov zoonóz, 5 alimentárnych nákaz bez zoonotického
potenciálu a 4 pôvodcov nákazy z vody. Zo 44 sledovaných agensov je 23 bakteriálnych, 10
parazitárnych, 10 vírusových a priony.
1. Salmonella spp.
Salmonella je rod baktérií, ktorého zástupcovia sú významnými zoonotickými patogénmi.
Ochorenie sa prejavuje nevoľnosťou, hnačkou, horúčkou, abdominálnymi kŕčmi 12 až 72
hodín po infekcii, symptómy zvyčajne pretrvávajú 4 až 7 dní. Hlavným zdrojom ochorenia sú
vajcia, nedostatočne tepelne ošetrené alebo rekontaminované potraviny živočíšneho pôvodu,
najmä hydinové mäso. S rozširujúcim sa chovom plazov a exotických zvierat, stúpajú i riziká
salmonelóz vyvolaných zriedkavými sérovarmi Salmonella spp. Ťažké ochorenia sú najmä
u dojčiat, malých detí, starších a chorých ľudí. Salmonelózy sú druhou najčastejšie hlásenou
gastrointestinálnou infekciou v krajinách EÚ, v roku 2016 bolo v členských štátoch EÚ
94 530 ochorení. Počas roku 2017 bola v EÚ / EEA epidémia salmonelózy, ktorá zasiahla 8
krajín, zdrojom nákazy boli pravdepodobne poľské vajcia.
V roku 2017 bolo na Slovensku 6 265 humánnych salmonelóz, čo je o 6 % viac ako v roku
2016. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch, s najvyššou chorobnosťou u 1 až
4-ročných detí. V etiológii sa až v 80,9 % uplatnila S. Enteritidis. Importovaných bolo 40
prípadov, najviac z Grécka a Egypta. Epidémií salmonelóz bolo 299, z toho 53 s počtom
chorých 5 a viac osôb v jednom ohnisku, najčastejším faktorom prenosu boli domáce vajcia.
Hlásené bolo 1 úmrtie na salmonelovú enteritídu. Vyšetrených bolo 20 801 potravín,
v porovnaní s rokom 2016 percento pozitívnych vzoriek kleslo z 0,72 % na 0,34 %.Vyššie
percento pozitívnych vzoriek bolo rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, v mäse
z brojlerov 6,3 %. Z potravín bolo typizovaných 9 sérovarov, najčastejšie izolovanými boli S.
Heildelberg (42,3 % - dovoz hydiny z Brazílie) a S. Enteritidis (25,3 %). U živých zvierat
bolo vyšetrených 5 684 kŕdľov hydiny, z ktorých 1,78 % malo pozitívne nálezy, pričom
dominovali S. Infantis a S. Enteritidis. Kým v roku 2016 boli evidované 2 ohniská salmonelóz
u hydiny, v roku 2017 ich bolo 8. U ostatných druhov vtákoch dominovala S. Typhymurium,
u sterov z ošípaných dominovala S. Derby a u ostaných druhov zvierat S. Enteritidis.
Vyšetrených bolo 735 krmív, s nálezom salmonel v 2,72 %, na čom sa podieľali krmivá
živočíšneho pôvodu a kŕmne zmesi pre spoločenské zvieratá. ÚVZ SR, VÚVH a ŠVPÚ
vyšetrili 16 317 vzoriek vody a prostredia, z ktorých 0,26 % bolo pozitívnych. Stery
z potravinárskych prevádzok, prostredia i sanitárne testy boli bez pozitívnych nálezov. Voda
zo studní, vodovodov, watercoolerov a minerálne vody boli bez pozitívnych nálezov
u povrchových vôd bolo 15,7 % pozitívnych vzoriek. Zo 790 detských pieskovísk boli
4 s nálezom salmonel. Zriedkavé izoláty Salmonella spp., ktoré boli zdrojom ochorenia
viacerých detí aj dospelých chovateľov, boli izolované z vody, sterov a podstielok plazov
a korytnačiek. Rezistencia mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam predstavuje
reálne nebezpečenstvo pri liečbe infekcií. V roku 2017 boli testované izoláty z ošípaných,
najčastejšie izolovaným sérovarom bola S. Derby, u ktorej okrem 1 kmeňa rezistentného voči
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ampicilínu, boli všetky ostatné kmene citlivé na všetky antibiotiká. Najvyššiu rezistenciu
vykazovali S. Typhimurium a S. 4,5,12;-;-; , ktoré boli rezistentné voči 5 antibiotikám.
2. Escherichia coli
E. coli je dôležitým zástupcom črevnej mikroflóry ľudí aj zvierat. Kmene E. coli môžu
byť nepatogénne, obligátne patogénne, alebo patogénne. Nepatogénne E. coli sú dôležité pre
udržiavanie zdravých pomerov v črevnej flóre, avšak po preniknutí do mimo črevných oblastí
sa väčšina z nich stáva patogénnymi. Významnými patogénmi spôsobujúcimi alimentárne
nákazy sú kmene E. coli produkujúce verotoxín/shiga toxín (VTEC/STEC). Latentné obdobie
medzi gastrointestinálnym ochorením a HUS (hemolyticko-uremický syndróm), ktorý sa
vyznačuje zlyhávaním obličiek a môže mať fatálne následky, sa pohybuje v rozsahu 7 dní.
K nákaze dochádza prostredníctvom kontaminovaných potravín a vody, kontaktom so
zvieratami, priamym prenosom medzi ľuďmi, fekálno-orálnou cestou.
V roku 2017 bolo na Slovensku 554 ochorení spôsobených E. coli, z toho v 14 prípadoch
sa uplatnili enteropatogénne E. coli. Hospitalizáciu si vyžiadalo 12 prípadov. Pracoviská ÚVZ
SR, RÚVZ, ŠVPÚ, ÚKSÚP, FCHPT STU, VÚVH a VÚP vyšetrili 53 706 vzoriek potravín,
krmív, vôd a prostredia. Z 5 124 potravín bola prítomnosť E. coli dokázaná v 4 % vzoriek.
Prítomnosť VTEC bola potvrdená len v 1 vzorke syra zo surového mlieka z 26 vyšetrených
vzoriek potravín. Z 11 vzoriek krmív boli na prítomnosť E. coli pozitívne 2 kŕmne zmesi.
Vyšetrených bolo 20 135 vzoriek rôznych druhov vôd, prítomnosť E. coli bola potvrdená
u 7,24 % vzoriek. Z hľadiska pitnej vody z 13 637 vzoriek nevyhovelo požiadavkám 5,91 %.
U vôd určených na rekreačné účely nevyhovovalo 10,17 %, na čom sa podieľali najmä
štrkoviská a vodné nádrže, u ktorých bola viac ako polovica pozitívnych nálezov. Prítomnosť
E. coli bola vyšetrovaná v 28 436 vzorkách z prostredia, z ktorých 1,54 % bolo pozitívnych.
Z hľadiska rezistencie E. coli voči antibiotikám boli v 5 z 8 vzoriek mlieka z mliekomatov
detegované E. coli rezistentné voči ampicilínu, u 15 rezistentných izolátov zo surového
kravského mlieka nebola zaznamenaná multirezistencia ani nadprodukcia efluxných púmp.
Z environmentálnych vzoriek odpadovej vody a povrchovej vody bolo izolovaných 21
rezistentných kmeňov E.coli. U 10 izolátov z odpadovej a povrchovej vody bola zistená
multirezistencia, pričom všetky izoláty vykazovali nadprodukciu efluxných púmp.
3. Yersinia spp.
Yersinia je rod fakultatívne anaeróbnych baktérií, schopných rásť aj pri nízkych
teplotách. Yersinióza je treťou najčastejšie hlásenou alimentárnou zoonózou, v roku 2016
bola chorobnosť v EÚ 1,82/100 000 obyvateľov, zaznamenaných bolo 5 prípadov úmrtí a 8
epidémií. V humánnych yersiniózach sa najčastejšie uplatnila Y. enterocolitica, najčastejším
sérotypom boli O:3, O:9 a O:8. Ochorenie môže spôsobiť interhumánny prenos, prenos zo
zvieraťa na človeka, expozícia účinkom kontaminovaných potravín, najčastejšie konzumáciou
nedostatočne tepelne upraveného mäsa, mlieka, mliečnych výrobkov a zeleninových šalátov.
Ochorenie sa prejavuje horúčkou, hnačkou, zvracaním a bolesťami brucha.
Chorobnosť na yersiniózy je od roku 2009 na Slovensku vyššia ako priemerná chorobnosť
v krajinách EÚ. V roku 2017 bolo na Slovensku hlásených 249 ochorení, čo je o 66 ochorení
viac ako v roku 2016. V roku 2017 nebola Y. enterocolitica v potravinách vyšetrovaná. V 35
vyšetrených vzorkách trusu psov a mačiek s enteritídami, rovnako ako v predchádzajúcich
rokoch, nebola Y. enterocolitica zaznamenaná.
4. Cronobacter spp.
Cronobacter spp. je rod gram-negatívnych baktérií, schopný rásť v širšom teplotnom
rozmedzí (5 – 47°C), v suchšom prostredí a prežiť i sprejové sušenie. Zástupcovia tohto rodu
spôsobujú zriedkavé, ale často fatálne infekcie dojčiat. Najrizikovejšou skupinou sú
novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ale ochorenie postihuje i starších ľudí a ľudí so
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zníženou imunitou. Smrť nastáva až u 50 % novorodencov od niekoľkých hodín do
niekoľkých dní. Hlavnou príčinou neonatálnych infekcií je kontaminácia sušenej dojčenskej
výživy týmto patogénom, nakoľko súčasné technológie neumožňujú výrobu sterilnej sušenej
dojčenskej výživy.
V roku 2017 nebolo na Slovensku zaznamenané žiadne ochorenie ľudí, vyšetrených bolo
883 vzoriek sušenej počiatočnej a následnej detskej mliečnej výživy, z ktorých žiadna nebola
pozitívna na prítomnosť Cronobacter spp.
5. Shigella spp.
Baktérie rodu Shigella, pôvodca alimentárnej nákazy šigelózy, sú patogénne pre človeka
a primáty. Zdrojom infekcie je človek, nákaza sa šíri fekálne-orálnou cestou, priamym
kontaktom s chorým, kontaminovanou potravou, vodou alebo predmetmi. Inkubačná doba je
od 1 do 7 dní, ochorenie sa prejavuje triaškou, malátnosťou, horúčkou, bolesťami brucha,
vodnatými hnačkami s prímesou hlienu a môže pretrvávať 5 až 7 dní. Šigelóza je v krajinách
EÚ/EEA piatym najčastejšie hláseným črevným ochorením, spojeným najmä s cestovaním
mimo krajín EÚ.
Kým v krajinách EÚ/EFTA sa priemerná chorobnosť pohybuje okolo 1,6/100 000
obyvateľov, na Slovensku bola v roku 2017 chorobnosť 5,08/100 000 obyvateľov. Ochorenia
boli hlásené v každej vekovej skupine, pričom najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola
u 0-ročných a 1 až 4-ročných detí. Najvyššia chorobnosť, obdobne ako v predchádzajúcich
rokoch, bola v Prešovskom kraji. Zaznamenané boli 4 epidémie.
6. Plesiomonas shigelloides
Plesiomonas shigelloides sú ubikvitárne rozšírené baktérie vyskytujúce sa v sladkej i
slanej vode. Izolované boli z mnohých živočíchov vrátane rýb, domácich zvierat a človeka.
Plesiomonády môžu byť pôvodcom gastroenteritídy, alebo extraintestinálnych infekcií ľudí.
Nákaza sa šíri fekálne-orálnou cestou, kontaminovanou vodou a potravinami. Primárnym
rezervoárom je vodné prostredie, ale i kontaminovaná pôda a zvieratá.
V roku 2017 neboli povrchové vody vyšetrené.
7. Legionella spp.
Legionelóza je nezoonotické ochorenie vyvolané baktériami rodu Legionella, najčastejšie
vzniká inhaláciou kontaminovaného vodného aerosólu. Inkubačná doba sa pohybuje od 2 do
14 dní, zriedkavo aj dlhšie. Ochorenie môže byť podobné chrípke tzv. Pontiacka horúčka,
alebo môže mať závažnejšiu formu, tzv. Legionársku chorobu (LCH), ktorá bez kauzálnej
liečby môže viesť k sepse a u pacientov so zvýšeným rizikom a u nozokomiálnych legionelóz
môže až v 40 % prípadov končiť smrteľne. V krajinách EU/EEA ochorie ročne 6500 -7000
ľudí, incidencia narastá a je predpoklad, že skutočný výskyt je ešte vyšší.
V roku 2017 bola legionelóza na Slovensku diagnostikovaná u 16 pacientov, z toho
importované boli tri ochorenia po pobyte v Egypte a Malorke. Na prítomnosť legionel bolo
vyšetrených 870 vzoriek zo životného prostredia. Epidemiologicky najvýznamnejšia L.
pneumophila sér. 1, zodpovedná za najzávažnejšie infekcie, bola prítomná v 51,57 % vzoriek
z celkového počtu pozitívnych vzoriek vôd. Ovzdušie a stery z klimatizačných zariadení boli
bez pozitívnych nálezov.
8. Vibrio spp.
Najzávažnejším ľudským patogénom z rodu Vibrio je V. cholerae produkujúce cholerový
toxín a spôsobujúce choleru. V. cholerae sa najčastejšie prenáša kontaminovanou vodou,
potravinami a fekálno-orálne. Sérotypy V. cholerae non O1 non O139, napriek tomu, že
neprodukujú pravý cholerový toxín, vyvolávajú hnačkové ochorenia a môžu byť príčinou
ťažkých septikémií, meningitíd, zápalov stredného ucha, alebo iných orgánov. Človek sa
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môže infikovať priamo využívaním prirodzených zdrojov vôd určených na rekreačné účely,
alebo cez potravinový reťazec. Viaceré druhy vibrií majú zoonotický potenciál a spôsobujú
ochorenia najmä u morských rýb.
Ochorenie na choleru nebolo v roku 2017, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch
hlásené. V roku 2017 bolo zaznamenané jedno ochorenie gastrointestinálneho traktu,
spôsobené necholerovým vibriom. Vyšetrené boli 3 vzorky potravín, pričom 2 vzorky boli
pozitívne na V. parahaemolyticus. Za významné možno považovať aj zistenie výskytu
rôznych druhov vibrií v mineralizovaných bazénových vodách. V roku 2017 boli z 92
vzoriek vôd izolované vibria, najčastejšie V. cholerae non O1 non O139.
9. Aeromonas spp.
Baktérie rodu Aeromonas sú súčasťou životného prostredia, najmä vôd, odpadových vôd,
pôdy aj zvyškov organického materiálu. Sú schopné prežiť i v chlórovanej pitnej vode.
V minulosti boli považované iba za pôvodcov chorôb studenokrvných živočíchov, avšak
v súčasnosti sú známe aj ako závažný pôvodca infekcií ľudí, predovšetkým s oslabeným
imunitným systémom. Na patogenite sa podieľa cytotoxický enterotoxín. U rôznych kmeňov
je produkcia faktorov patogenity variabilná. Ochorenie môže prebiehať ako gastrointestinálna,
alebo extraintestinálna infekcia. Inkubačná doba je 1 až 2 dni, ale v závislosti na stave
imunitného systému a veľkosti infekčnej dávky sa môže predĺžiť aj na niekoľko dní. Zdrojom
infekcie je okrem vody aj kontaminovaná pôda, potraviny, domáce a divožijúce zvieratá
a studenokrvné živočíchy.
V roku 2017 neboli vody na prítomnosť baktérie rodu Aeromonas vyšetrené.
10. Campylobacter spp.
Kampylobakterióza je od roku 2005 najčastejšie hlásenou zoonózou u ľudí v EÚ a od
roku 2011 aj na Slovensku. Počet úmrtí na kampylobakteriózu v EÚ stúpol z 25 v roku 2014
na 62 v roku 2016, z krajín EÚ bolo hlásených 461 epidémií. Inkubačná doba sa pohybuje
v rozmedzí 2 až 5 dní, pričom infekčná dávka je všeobecne nízka. Klinické príznaky sú
hnačka, abdominálna bolesť, horúčka, bolesti hlavy a svalov. V niektorých prípadoch môže
infekcia spôsobiť viaceré komplikácie, ako sú artritída a Guillain-Barré syndrom (akútna,
progresívna paralýza). Ochorenie postihuje človeka, domáce a voľne žijúce zvieratá. Ciest
prenosu je niekoľko: fekálno-orálny, interhumánny, sexuálny, konzumácia kontaminovanej
potravy a vody.
V roku 2017 bolo na Slovensku hlásených 7 057 ochorení, čo je je oproti roku 2016 pokles
o 9 %. Kým priemerná chorobnosť v krajinách EÚ je 66,3/100 000 obyvateľov, na Slovensku
je chorobnosť 129,84/100 000 obyvateľov. Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov,
najvyššia chorobnosť, rovnako ako v predchádzajúcich, rokoch bola v Bratislavskom kraji.
Od pacientov bol najčastejšie izolovaný C. jejuni a C. coli, pričom rovnako ako v ostatných
krajinách EÚ sa najvyššou mierou (87 %) na chorobnosti podieľal C. jejuni. Zo 117 epidémií
bolo 19 väčších (3 a viac osôb), ako faktor prenosu sa najčastejšie až 10-krát uplatnilo kuracie
mäso. Laboratóriami RÚVZ a ŠVPÚ bolo vyšetrených 1 401 potravín pochádzajúcich zo
spoločného stravovania, potravinárskych prevádzok a obchodnej sieti, z ktorých 2,07 % bolo
pozitívnych. Pozitívnych bolo 39,68 % čerstvého hydinového mäsa a 2,97 % syrov z ovčieho
mlieka, ostatných 14 druhov potravín bolo bez pozitívnych nálezov. Z 1 079 vyšetrených
zvierat bolo 2,3 % pozitívnych. Najvyššie pozitívne nálezy 22, 6 % boli u ošípaných, hovädzí
dobytok vykazoval 1,4 % pozitívnych vzoriek. Vyššia hladina mikrobiálnej rezistencie
izolátov zo zvierat má ustálený trend voči tetracyklínu, ciprofloxacínu a kyseline nalidixovej.
11. Brucella spp.
Baktérie rodu Brucella sú pôvodcami zoonotického ochorenia brucelózy prenášanej
priamym kontaktom s infekčným zvieraťom, kontaminovanými potravinami, alebo
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vdýchnutím aerosolu. Pasterizáciou sa baktérie zničia a ochorenie sa neprenáša ani z človeka
na človeka. Symptómy akútneho ochorenia ľudí sú podobné chrípke. Pri chronickom priebehu
sú horúčky, bolesti kĺbov, strata hmotnosti a únava. Najviac ochorení v rámci EÚ bolo
hlásených z Grécka, Talianska a Portugalska. Z týchto troch krajín bolo hlásených i najviac
pozitívnych nálezov v surovom mlieku a výrobkoch z neho.
Chorobnosť na brucelózu je na Slovensku (0,02/100 000 obyvateľov) nižšia, ako
priemerná chorobnosť v EÚ (0,12/100 000). V roku 2017 bol hlásený jeden prípad humánnej
brucelózy u ženy z regiónu Vranov nad Topľou, pravdepodobne po konzumácii syrov počas
pobytu vo Veľkej Británii. Slovenská republika je krajinou úradne bez výskytu bovinnej,
ovinnej a kaprinnej brucelózy. Na udržanie týchto štatútov bolo v roku 2017 vykonaných
49 129 sérologických vyšetrení hovädzieho dobytka a 21 891 sérologických vyšetrení oviec
a kôz.
12. Anaplasma phagocytophilum
A. phagocytophilum je pôvodcom infekčného ochorenia ľudí a zvierat. Primárnym
vektorom v Európe je kliešť Ixodes ricinus. Na človeka sa prenáša do 30 hodín po prisatí
kliešťa. V krvi napáda granulocyty a oslabuje imunitný systém. U ľudí sa najčastejšie
prejavuje ako nešpecifické ochorenie podobné chrípke s bolesťami hlavy, svalov, potením,
slabosťou a zvýšenou teplotou. U zvierat spôsobuje granulocytárnu anaplazmózu psov, koní
a tzv. kliešťovú horúčku prežúvavcov. Ochorenia majú charakter prírodnej ohniskovosti.
V roku 2017 nebolo hlásené ochorenie na granulocytárnu anaplazmózu u ľudí. Prevalencia
A. phagocytophilum v kliešťov cicajúcich na ľuďoch stúpla zo 6,2 % v roku 2016 na 9,6 %
v roku 2017. V 17,4 % poolov kliešťov zozbieraných z vegetácie počas roku 2017 bola
potvrdená prítomnosť A. phagocytophilum. Prevalencia DNA A. phagocytophilum v krvi
psov, ktorá v roku 2014 bola 1,3 %, v roku 2017 stúpla na 9,1 %.
13. Coxiella burnetii
Intracelulárna baktéria C. burnetii je pôvodcom zoonotického ochorenia Q horúčky.
Baktéria môže dlho prežívať v prostredí. Prírodným rezervoárom sú rôzne domáce a divé
zvieratá, infekcia najčastejšie nastáva po inhalácii kontaminovaného aerosólu, či prachu,
kontaktom s infikovanými zvieratami a konzumáciou kontaminovaného mlieka. Inkubačná
doba ochorenia je 20 dní, akútna forma sa prejavuje vysokou horúčkou, bolesťami hlavy,
slabosťou a triaškou, fatálne následky sú u 2 % prípadov. Chronická forma je menej častá a
môže sa spájať s komplikáciami, ako je endokarditída, či poruchy pečene. V roku 2016 bolo
v rámci EÚ potvrdených 1 057 prípadov Q horúčky (chorobnosť 0,16/100 000 obyvateľov),
najviac prípadov bolo hlásených zo Španielska, Nemecka a Francúzsku.
V roku 2017 na Slovensku nebolo ochorenie na Q horúčku hlásené, avšak protilátky boli
v krvnom sére od 60 pacientov zaznamenané u 13 pacientov. Vyšetrených bolo 2 287 vzoriek
pochádzajúcich od hovädzieho dobytka, kôz, oviec, jeleňov a zajacov. Pozitívne sérologické
nálezy boli len u 2,28 % hovädzieho dobytka. C. burnetii, bola potvrdená v 4,0 % kliešťoch
cicajúcich na ľuďoch.
14. Francisella tularensis
Tularémia je prírodno-ohnisková zoonóza v európskych krajinách považovaná za znovu
sa objavujúcu chorobu. Jej pôvodcom je intracelulárna baktéria F. tularensis. V prírodných
ohniskách pôvodca cirkuluje medzi rozličnými druhmi rezervoárových zvierat. Prenos na
človeka môže nastať kontaktom s infikovaným zvieraťom, vdýchnutím kontaminovaného
prachu, bodavým hmyzom a alimentárne. Ochorenie má pestrý klinický obraz, prejavuje sa
horúčkou, bolesťami hlavy, svalstva, kĺbov a ďalšími príznakmi, zriedkavejšie atypickou
pneumóniou, tyfoidným priebehom a sepsou. Letalita neliečených ochorení sa pohybuje od
5 % do 15 %, u chorých s pľúcnou formou ochorenia a sepsou môže dosahovať 30 až 60 %.
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Incidencia tularémie u ľudí na Slovensku má od epidémie v roku 2002 klesajúci trend,
v roku 2017 boli hlásené 2 ochorenia, v porovnaní s päťročným priemerom ide o 5,8-násobný
pokles. Ochorenia sa vyskytli v 2 krajoch západného Slovenska, v Trenčianskom a
Nitrianskom kraji. Diagnostikovaná bola glandulárna a ulceroglandulárna forma tularémie,
prenos súvisel s kontaminovaným prostredím a so zaklieštením. V roku 2017 boli zistené 3
ohniská tularémie zajacov, dve v okrese Nové Zámky a jedno ohnisko v okrese Galanta. Zo
76 vzoriek zajaca poľného zo schválených poľovačiek z 13 lokalít boli v troch vzorkách
zistené aglutinačné protilátky, percento pozitivity – 3,95. Vyšetrením 991 koní zo 4 krajov
západného Slovenska sa zistila celková pozitivita na úrovni 26,84 %. Výsledky poukazujú na
perzistenciu prírodných ohnísk tularémie a cirkuláciu F. tularensis v endemickej oblasti
západného Slovenska s možnosťou rozširovania a rizikom akvirovania infekcie.
15. Leptospira spp.
Leptospiry sú baktérie z čeľade spirochét spôsobujúce ochorenia zvierat a ľudí. Pramene
nákazy tvoria početné druhy zvierat, ktoré ich vylučujú najmä močom, prenos nákazy na
človeka sa uskutočňuje povrchovou vodou, vlhkou pôdou, manipuláciou s infikovanými
zvieratami, zriedkavejšie potravinami. Leptospirózy sú akútne infekčné ochorenia
s variabilným klinickým obrazom. Po 7 – 14 dňovej inkubačnej dobe dochádza k príznakom
podobným chrípke, pridružiť sa môžu hemoragie, meningizmus, žltačka, poruchy obličiek,
zriedkavejšie k iným príznakom a môže viesť aj k smrti. Infekcia u zvierat často prebieha bez
klinických príznakov, u gravidných zvierat dochádza k abortom.
Leptospiróza u ľudí na Slovensku má dlhodobo klesajúcu tendenciu. V roku 2017 ochoreli
4 ľudia. Najviac sa na ochoreniach podieľali leptospiry sérovarov Icterohaemorrhagiae /
Copenhageni. Orgánmi veterinárnej správy bolo sérologicky vyšetrených 3 116 zvierat,
z ktorých 4,88 % bolo pozitívnych. Percento pozitivity v porovnaní s predchádzajúcimi
4 rokmi výrazne pokleslo, najmä u hovädzieho dobytka, koní a psov. Dominujúcim
sérovarom u hovädzieho dobytka boli leptospiry skupiny Sejroe, u ošípaných sérovar Pomona
a u psov sérovar Icterohaemorrhagiae.
16. Borrelia spp.
Borrelia je rod spirochét spôsobujúcich zoonotické, vektorom prenášané ochorenia.
V závislosti od druhu sú najčastejším vektorom kliešte a blchy. Zástupcovia komplexu
Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) sú pôvodcami lymskej boreliózy, ktorá je
najfrekventovanejším, kliešťami prenášaným ochorením v Európe. Táto zooantroponóza sa
prejavuje multisystémovým postihnutím organizmu s veľkou variabilitou heterogénnych,
vzájomne sa prekrývajúcich klinických príznakov. Druhú skupinu reprezentuje viac ako 20
druhov spirochét, ktoré spôsobujú návratné horúčky a sú prenášané hlavne mäkkými
kliešťami. B. miyamotoi je geneticky príbuzná boréliám vyvolávajúcim návratné horúčky,
avšak je prenášaná tvrdými kliešťami. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, únavou, bolesťami
kĺbov a neurologickými príznakmi. V Európe boli zaznamenané prípady meningoencefalitídy
a horúčkovitých ochorení, spôsobené B. miyamotoi.
V roku 2017 bolo na Lymskú boreliózu hlásených 806 ochorení, čo je o 27 % menej ako
v roku 2016. Najviac ochorení bolo hlásených ako Erythema chronicum migrans a kĺbová
forma ochorenia, neurologická forma bola iba v 33 prípadoch. Sérologicky bolo vyšetrených
64 vzoriek krvi zvierat, pozitívne nálezy boli iba u psov, kde 17,7 % vzoriek krvi psov bolo
pozitívnych. Z 228 kliešťov cicajúcich na ľuďoch bolo B. burgdorferi s. l. infikovaných
18,8, % , kým v roku 2016 iba 10,6 %. Výrazne stúpla i prevalencia borélií v kliešťoch
z vegetácie z 19,5 % v roku 2016 na 25,8 % v roku 2017. Najvyššia prevalencia (37,8%) bola
v lesoparku Furča v Košiciach, kde okrem genospecies B. garinii vyvolávajúcej
neuroboreliózy bolo výrazne zastúpené aj menej časté genospecies B. burfdorferi s.s.
vyvolávajúce kĺbové formy boreliozy. Dôležitú úlohu pri šírení B. garinii na väčšie
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vzdialenosti zohrávajú vtáky, až 44,4 % kliešťov cicajúcich na vtákoch bolo infikovaných
boréliami.
17. Chlamydie
Chlamýdie sú intracelulárne baktérie, ktoré sú pôvodcami chlamydiózy – ochorenia
vtákov a cicavcov prenosného na ľudí so širokým klinickým obrazom. Ochorenie je rizikové
najmä v gravidite. Nákaza najčastejšie vzniká respiračnou cestou, menej často orálne.
U zvierat sú chlamýdie pôvodcami ochorenia papagájov a papagájovitých vtákov – psitakózy,
ostatných vtákov – ornitózy a cicavčích chlamydióz. Vznik a priebeh ochorenia závisia na
virulencii chlamýdií a druhu hostiteľa. Rezervoárom infekcie sú rôzne druhy vtákov,
najvyššiu premorenosť vykazujú holuby a voľne žijúce migrujúce vtáctvo.
V roku 2017 cicavčie chlamydiózy, resp. ornitóza – psitakóza u ľudí neboli hlásené.
Pravdepodobne preto, že sa nevykonáva diferenciálna diagnostika a veľa infekcií uniká pod
inou diagnózou. Na prítomnosť chlamýdiových protilátok bolo vyšetrených 3 211 krvných
vzoriek zvierat, z ktorých 6,19 % bolo pozitívnych. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch
najvyššia séropozitivita bola u oviec (najmä po potrate alebo s reprodukčnými poruchami),
pričom od roku 2010 stúpla séropozitivita zo 6,67 % na 19,23 % v roku 2017.
18. Mycobacterium spp.
Patogénne druhy z rodu Mycobacterium sú pôvodcami tuberkulózy u ľudí a zvierat.
Zdrojom nákazy je chorý človek alebo zviera, vstup infekcie je dýchacími cestami, menej
často kontaminovanou potravou, priamym stykom s poranenou kožou alebo sliznicou.
Klinickými príznakmi sú slabosť, únava, inapetencia, strata hmotnosti, subfebrilita, nočné
potenie, bolesť svalov a kĺbov, kašeľ neskôr cyanóza, dyspnoe a bolesti hrudníka.
V Európskej únii je od roku 2005 zaznamenaný pomalý klesajúci trend tuberkulózy ľudí, ale
na celosvetovej úrovni je od roku 2013 zaznamenaný jej vzostup. Podľa WHO v roku 2016
bol odhadovaný počet úmrtí 1,8 milióna a až u 490 000 osôb sa vyvinuli multirezistentné
formy tuberkulózy. V krajinách EÚ/EEA je 3,7 % prípadov tuberkulóz podmienených
multirezistentnými formami.
V roku 2017 bolo hlásených 249 ochorení ľudí na tuberkulózu, čo je o 47 prípadov menej
ako v roku 2016. Zomrelo 15 pacientov, multirezistentnými a liekovo rezistentnými kmeňmi
tuberkulóznych mykobaktérií bolo infikovaných 15 pacientov. Najvyššia chorobnosť obdobne
ako v predchádzajúcich rokoch bola zaznamenaná na východnom Slovensku. Z hľadiska
zdravia zvierat má Slovenská republika naďalej úradný status krajiny bez výskytu bovinnej
tuberkulózy, pre jeho udržanie bolo vykonaných 49 154 tuberkulinácií hovädzieho dobytka.
19. Listeria spp.
Listeria monocytogenes je pôvodcom vážneho zoonotického ochorenia listeriózy, ktorá sa
vyznačuje vysokou mortalitou. V roku 2016 zomrelo v 19 krajinách EÚ na listeriózu 247
ľudí, najviac vo Francúzsku – 53 a Nemecku – 48. Ochorenie sa prejavuje symptómami
podobnými chrípke vrátane horúčky, bolestí svalov a gastrointestinálnych ťažkostí.
Rezervoárom listérií vo voľnej prírode sú hlodavce. Hlavným spôsobom prenosu na človeka
je konzumácia kontaminovaných potravín, najmä surových, či tepelne neošetrených hotových
jedál, hydiny, darov mora, údených rýb, surového mäsa, surového mlieka a mliečnych
produktov. Listérie sú schopné množiť sa aj počas skladovania jedál v chladničke. Ohrozené
sú najmä rizikové skupiny obyvateľstva. Infekcia počas tehotenstva môže spôsobiť spontánne
potraty a smrť novorodencov.
V roku 2017 bolo na Slovensku hlásených 13 ochorení na listeriózu a 4 úmrtia. Obdobne
ako v predchádzajúcich rokoch, najviac ochorení bolo u ľudí nad 60 rokov. V roku 2017 bol
pozorovaný i nárast percenta pozitívnych vzoriek u potravín, zvierat a sterov. Laboratóriami
ŠVPÚ, ÚVZ SR, RÚVZ a VÚP bolo vyšetrených 5 043 vzoriek 31 druhov potravín. Percento
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pozitívnych vzoriek voči roku 2016 stúplo z 0,62 % na 1,03 %. Vyššie percentá pozitívnych
nálezov boli u surového ovčieho mlieka 25,6 % a surového mäsa 20 %. Percento pozitívnych
nálezov u zvierat v roku 2017 stúplo z 5,25 % v roku 2016 na 6,51 % v roku 2017. V prípade
zvierat ide najmä o vzorky mozgu, plodových obalov, alebo o aborty. Na prítomnosť listérií
bolo vyšetrených i 1 620 sterov, z ktorých 1,60 % bolo pozitívnych. Zo všetkých izolovaných
kmeňov, tak ako v predchádzajúcich rokoch, bol najčastejšie izolovaným sérotypom 1/2a.

20. Bacillus anthracis
B. anthracis je pôvodcom ochorenia sneti slezinnej – antraxu, ktoré môže postihnúť
všetky cicavce vrátane človeka. Podľa miesta vstupu nákazy sú tri formy ochorenia ľudí
kožná, gastrointestinálna a pľúcna. Symptómy sa objavujú od 7 až do 60 dní a sú vyvolané
exotoxínmi. V Európe najčastejšou formou je kožný antrax, s typickým čiernym príškvarom
obklopeným edémom v mieste infekcie. Gastrointestinálna forma sa vyskytuje po konzumácií
infikovaného mäsa, symptómy sú podobné ako pri potravinových otravách. Pľúcna forma po
vdýchnutí spór má podobné symptómy, ako nádcha, ale rýchlo prograduje na syndróm
akútnej dychovej tiesne s fatálnymi následkami. V roku 2016 bolo v EÚ hlásených 6 prípadov
antraxu u ľudí a to 1 prípad v Španielsku a 5 prípadov v Rumunsku.
Posledný prípad sneti slezinnej u zvierat bol v Slovenskej republike v roku 2014
a posledný prípad ochorenia u ľudí v roku 2003. Laboratórne vyšetrenia zvierat sú indikované
len v prípade podozrenia na ochorenie, v roku 2017 bolo vyšetrených 5 vzoriek
pochádzajúcich od zvierat, všetky s negatívnym výsledkom. Všetkých 23 vzoriek surovín na
priemyselné použitie bolo s negatívnym výsledkom a v žiadnej z 26 podozrivých zásielok
neboli preukázané spóry B. anthracis.
21. Clostridium spp.
Klostrídie vyvolávajú rôzne typy ochorení ľudí i zvierat. Základom ich patogenity je
produkcia exotoxínov. Cl. perfringens tvorí spóry, ktoré prežijú varenie a počas dlhšieho
skladovania sa vyvinú na infekčné bakteriálne kolónie. Príznakmi ochorenia sú kŕče, hnačka
a občas i horúčka a zvracanie. U zvierat, najmä mladých spôsobuje Cl. perfringens črevné
ochorenia. U ľudí, prevažne po antibiotickej liečbe, je Cl. difficile pôvodcom hnačiek až
pseudomembranóznej kolitídy. Najzávažnejším patogénom je Cl. botulinum produkujúci
neurotoxín, ktorý je pôvodcom botulizmu u ľudí i zvierat. Intoxikácia sa prejavuje suchom
v ústach, paralýzou očí, poruchami hltania a reči, paralýzou kostrových a dýchacích svalov.
K úmrtiu dochádza najčastejšie na 2. – 5. deň po požití, mortalita je 17 – 80 %.
Cl. botulinum nebol na Slovensku v roku 2017 pôvodcom ochorenia. Hnačky spôsobené
Cl. perfringens taktiež neboli hlásené. Počet infekcii spôsobených Cl. difficile v porovnaní
s rokom 2016 stúpol o 25,4 %, hlásených bolo 2 604 ochorení. Epidemický výskyt nebol
zaznamenaný, avšak hlásené boli 3 úmrtia. Na Cl. perfringens bolo vyšetrených 1 850
potravín bez pozitívnych nálezov. Z 3 505 potravín vyšetrených na sulfidredukujúce klostrídie
bolo iba 0,23 % pozitívnych. Na klostrídie bolo vyšetrených 1 613 vzoriek od klinicky
chorých alebo uhynutých zvierat, pozitívne nálezy, boli zistené v 40,61 % vzoriek. Zo 143
vzoriek krmív vyšetrených na Clostridium spp. bolo 10,48 % pozitívnych. Na prítomnosť Cl.
perfringens bolo vyšetrených aj 599 vzoriek pitnej a minerálnej vody, pozitívne nálezy boli
iba u pitnej vody (3,51 %).
22. Staphylococcus aureus (koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny)
Staphylococcus aureus je ubikvitárne rozšírená baktéria, ktorá sa vyskytuje aj u 50 %
zdravých ľudí. Okrem toho, že sama je pôvodcom infekcií, vyznačuje sa schopnosťou
produkovať toxíny, ktoré sú príčinou alimentárnych otráv – stafylokokovej enterotoxikózy.
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Zdrojom ochorenia môžu byť všetky druhy kontaminovaných potravín, predovšetkým
potraviny určené na priamu spotrebu bohaté na bielkoviny, ako sú mliečne výrobky, plnené
cukrárske a pekárske výrobky a lahôdkarské výrobky.
V roku 2017 bolo 14 črevných nákaz spôsobených S. aureus, čo je oproti roku 2016 o 9
prípadov viac. Všetky prípady sa vyskytli v rámci jednej epidémie školskej jedálne
v Trnavskom kraji. Na prítomnosť koagulázopozitívnych stafylokokov bolo vyšetrených
12 291 potravín, vrátane minerálnej vody a materského mlieka, z ktorých 2,16 % bolo
pozitívnych. Najviac pozitívnych vzoriek – 60,09 % bolo v skupine „nápoje“, na čom sa
podieľali najmä smoothie. Stafylokokový enterotoxín nebol detekovaný v žiadnej vzorke
potravín. Produkcia enterotoxínu bola dokázaná v 22,5 % z 80 izolátov, najviac zo skupiny
mrazené smotanové krémy, materské mlieko a lahôdkarské výrobky. Z 2 907 vzoriek klinicky
chorých zvierat bol S. aureus zistený v 18,43 %. Z 33 175 vzoriek prostredia bola prítomnosť
koagulázopozitívnych stafylokokov potvrdená v 1,57% a S. aureus v 0,14 % vzoriek.
Metycilín rezistentné S.aureus neboli detekované v izolátoch zo zvierat, mäsa mlieka, vody,
klinického materiálu a potravinárskych prevádzok. Surové mlieko a výrobky zo surového
mlieka obsahovali multirezistentné koagulázopozitívne stafylokoky, dominovali stafylokoky
rezistentné voči cefoxitínu, vankomycínu, penicilínu a gentamicínu. U rezistentných kmeňov
S. aureus v povrchových vodách dominovali kmene rezistentné voči chloramfenikolu,
ampicilínu a tetracyklínu.
23. Enterococcus spp.
Rod Enterococcus obsahuje viac ako 50 druhov, ktoré patria k bežnej súčasti intestinálnej
flóry ľudí i zvierat, ale niektoré spôsobujú infekcie močového traktu, bakteriálnu
endokarditída, divertikulitídu, meningitídu a chronickú bakteriálnu prostatitídu. Tým, že
enterokoky sa vyznačujú vysokou mierou rezistenciu voči antibiotikám, sú dôležitými
nozokomiálnymi patogénmi. Vo veterinárnej medicíne tento trend ešte nie je taký výrazný
ako v humánnej medicíne, avšak rastie tendencia infekcií vývodných ciest močových,
spôsobených enterokokmi. Prítomnosť enterokokov vo vode je jedným z indikátorov
fekálneho znečistenia.
V roku 2017 bolo 302 ochorení spôsobených Enterococcus spp., z ktorých väčšina mala
nozokomiálny charakter. Najčastejšie izolovaným bol E. faecalis – 77,12 % a najčastejšou
diagnózou bola infekcia močových ciest. Vyšetrených bolo 308 vzoriek potravín, z ktorých na
Enterococcus spp. bolo pozitívnych 10,38 %. Najvyššie percento pozitívnych vzoriek –
91,7 % tvorili nepasterizované smooties. Z 19 583 vzoriek vôd bolo 5,1 % nadlimitných resp.
pozitívnych na prítomnosť enterokokov. Z prostredia bolo odobraných 28 240 vzoriek v
ktorých 2,1 % boli zaznamenané baktérie rodu Enterococcus spp., najviac pozitívnych
vzoriek tvorili detské pieskoviská. Enterokoky rezistentné voči antibiotikám boli prítomné vo
vzorkách odpadových aj povrchových vôd, surového kravského mlieka a smoothie.
Prevažovala rezistencia voči ampicilínu a vankomycínu. V prípade 46 izolátov z vôd
a surového mlieka bolo 19 multirezistentných. Nadprodukcia efluxných púmp bola
zaznamenaná u 37 izolátov a prítomnosť génu vanA u 9 izolátov enterokokov.
24. Lyssavirus
Pôvodcom ochorenia besnoty je vírus odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia.
Ochorenie postihuje všetky druhy teplokrvných zvierat a je prenosné na človeka. Vírus je
vylučovaný slinami chorého zvieraťa. Po preniknutí do organizmu sa šíri do centrálnej
nervovej sústavy, kde sa množí a vyvoláva zápal mozgu. Inkubačná doba je 1 až 3 mesiace.
Po vypuknutí besnoty u človeka je mortalita 100 %. Extrémne vnímavé na besnotu sú líšky,
z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Endemicky sa besnota stále vyskytuje u líšok
a iných divo žijúcich druhov vo východných častiach EÚ, najmä v Rumunsku a Poľsku.
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Posledný prípad ochorenia na besnotu u ľudí bol na Slovensku v roku 1990. Besnota
u zvierat bola naposledy diagnostikovaná v roku 2015. V roku 2017 bolo vyšetrených 1 975
zvierat, všetky s negatívnym výsledkom. V rámci eradikačného programu bolo položených
620 300 vakcinačných dávok na orálnu vakcináciu líšok.
25. Vírus chrípky
Chrípka patrí medzi najstaršie infekčné ochorenia ľudí a zvierat, chrípkové vírusy typu B
a C infikujú výhradne ľudí. Najnebezpečnejšie sú chrípkové vírusy typu A, ktoré infikujú
ľudí, niekoľko druhov cicavcov a širokú škálu vtáctva. Pre HPAIV – higly pathogenic avian
influenza je charakteristický rýchly nástup a ťažký priebeh ochorenia. Infikované vtáky
vylučujú vírus nazálnym sekrétom, slinami a trusom. HAPAIV H5 spôsobuje ochorenia
hydiny a divých vtákov, kým HAPAIV H7 iba hydiny.
V roku 2016 bolo hlásených 190 047 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení.
Z 36 prípadov SARI skončilo úmrtím 7 prípadov. Kmene vírusu chrípky boli izolované v 363
prípadoch, v etiológii tvoril vírus chrípky typu A 82,1 % zo všetkých laboratórne potvrdených
prípadov. VÚ Zvolen v roku 2017 sérologicky vyšetril 1 993 vzoriek krvi zo 111 chovov
hydiny bez pozitívnych nálezov. Metódou detekcie vírusu vtáčej chrípky bolo vyšetrených
522 vzoriek pochádzajúcich od voľne žijúcich vtákov a 320 vzoriek domácej hydiny.
Pozitívne diagnostikovaných bolo 87 vzoriek od voľne žijúcich vtákov a 26 vzoriek od
domácej hydiny.
26. Vírus kliešťovej encefalitídy
Kliešťová encefalitída je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Flaviviridae,
postihujúca človeka a teplokrvné zvieratá. Vyznačuje sa fenoménom prírodnej ohniskovosti,
pričom rezervoárové zvieratá sú najmä hlodavce a hmyzožravce. Vektorom sú rôzne druhy
kliešťov, avšak ochorenie sa môže prenášať aj alimentárnou cestou, najmä tepelne
neopracovaným mliekom a výrobkami. Klinický priebeh ochorenia je zvyčajne dvojfázový.
Prvá fáza pripomína chrípku. Pre druhú fázu sú typické príznaky postihnutia centrálnej
nervovej sústavy. V ťažkých prípadoch sa dostaví kóma a následne smrť.
V roku 2017 bolo na Slovensku 75 ochorení, čo je pokles o 42 % voči 5-ročnému
priemeru. Chorobnosť bola, okrem Bratislavského kraja, hlásená zo všetkých krajov,
s maximom v Banskobystrickom a Košickom. Po konzumácií kozieho mlieka a ovčích syrov
boli dve menšie rodinné epidémie. V roku 2017 bolo vyšetrených 375 vzoriek kravského,
kozieho i ovčieho mlieka bez pozitívnych nálezov. Protilátky boli vyšetrené v 307 vzorkách
krvného séra oviec, kôz, hovädzieho dobytka a koní, z ktorých 11,76 % hovädzieho dobytka,
11,72 % kôz, 11,57 % oviec a 8,33 % koní bolo pozitívnych. Na prítomnosť vírusu TBEV
bolo vyšetrených (RT PCR) 6 natívnych vzoriek krvi bez pozitívnych nálezov.
27. Západonílsky vírus – WNV
Rezervoárom vírusu sú divožijúce vtáky. Ľudia a kone sú vnímaví hostitelia. Pôvodcu
ochorenia prenášajú rôzne druhy komárov. Inkubačná doba je 2 – 14 dní, prejavuje sa náhlym
nástupom horúčky, bolesťami hlavy, hrdla, pohybového aparátu, únavou, vyrážkami na trupe
a končatinách. V roku 2016 bolo z deviatich štátov EÚ hlásených 240 ochorení ľudí. Najvyšší
počet hlásení pochádzal z Rumunska až 93 prípadov, z Talianska 81 prípadov a Maďarska 48
prípadov. Až 27 % ochorení bolo neuroinvazívnych a zaznamenaných bolo i 28 úmrtí
Ochorenia u ľudí na Slovensku doteraz hlásené neboli. V roku 2017 bolo na prítomnosť
WNV protilátok vyšetrených 358 vzoriek sér koní a vtákov, z ktorých 6,42 % bolo
pozitívnych. Špecifické protilátky boli zaznamenané u troch koní (2,38 % pozitívnych) a 20
vtákov (8,62 % pozitívnych).
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28. Dengue vírus
Dengue virus, prenášaný komármi, je pôvodcom hemoragickej horúčky. V roku 1970
bola horúčka Dengue endemická iba v 9 krajinách mimo Európy. V Európe sa vyskytovala
iba ako následok cestovateľských aktivít, avšak v septembri 2012 bol vírus z Južnej Ameriky
zavlečený na ostrov Madeira, kde ochorelo viac ako 2 168 ľudí a v roku 2014 bolo 6
autochtónnych prípadov ochorenia vo Francúzsku. Choroba začína náhlou horúčkou 41°C,
zimnicou, vyčerpanosťou, bolesťami hlavy, končatín, kĺbov a svalov, nízkym pulzom
a horkou, kovovou chuťou v ústach. Hemoragická forma horúčky môže vykazovať až 30 %
letalitu.
V roku 2017 boli na Slovensku 2 importované ochorenia po pobyte v Egypte.
29. Hantaan vírus
Hantavírusy sú zoonotické vírusy spôsobujúce u ľudí v Eurázii hemoragickú horúčku
s renálnym syndrómom. K nákaze zvyčajne dochádza vdýchnutím prachu kontaminovaného
výlučkami infikovaných hlodavcov. Ročne je na ECDC hlásených 2 500 až 4 500 ochorení,
v závislosti od environmentálnych podmienok ovplyvňujúcich populácie hlodavcov. Horúčka
s renálnym zlyhaním sa prejaví intenzívnymi bolesťami hlavy, chrbta, horúčkou, petechiou,
krvácaním z nosa a ďasien, poklesom tlaku krvi, oligúriou, šokovým stavom s akútnym
zlyhaním obličiek.
V roku 2017 bolo na Slovensku hlásených 53 ochorení na hemoragickú horúčku
s renálnym syndromom, čo je 7,6-násobný vzostup v porovnaní s rokom 2016. Ochorenia boli
hlásené zo všetkých krajov, ale až 64 % ochorení pochádzalo z východného Slovenska.
Importované bolo jedno ochorenie z Tanzánie a hlásené bolo i jedno úmrtie z okresu
Dunajská Streda.
30. Norwalk vírus
Norwalk vírus (NoV), známy aj ako „winter vomiting virus“, je nazvaný po meste
Norwalk v USA, kde v roku 1968 bola medzi deťmi základnej školy prvá epidémia virálnej
gastroenteritídy. NoV je malý, ale vysoko nákazlivý vírus, ktorého jediným rezervoárom je
človek. Prenos je fekálno-orálnou cestou, kontaminovanými potravinami a nápojmi.
Inkubačná doba je 12 až 72 hodín, ochorenie sa prejavujúce silnou vodnatou hnačkou,
zvracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha a zvýšenou teplotou, trvá 1 až 3 dni. Ku
kontaminácii potravín dochádza počas celého produkčného a výrobného procesu.
Počet hlásených vírusových črevných infekcií spôsobených NoV v roku 2017 na
Slovensku výrazne poklesol z 3 858 prípadov v roku 2016 na 1 434 prípadov.
Zaznamenaných bolo 17 väčších epidémií a 13 menších výskytov. Na prítomnosť vírusu NoV
neboli vyšetrené žiadne potraviny.
31. Rotavírus
Rotavírus je veľmi stabilný a za vhodných podmienok schopný rýchlo sa množiť. Na
vzduchu a na kontaminovaných povrchoch môže prežiť aj niekoľko dní. Vírus sa prenáša
fekálno-orálnym spôsobom, konzumáciou kontaminovanej potravy, vody a kontaminovanými
predmetmi. Inkubačná doba je 1 až 3 dni. Medzi prvé príznaky patrí horúčka, zvracanie
a bolesti brucha. Po 1 až 3 dňoch rotavírusy napádajú sliznicu tenkého čreva a dostavuje sa
hnačka, ktorá zvyčajne trvá 5 až 8 dní. Ochorením sú ohrozené najmä deti do piatich rokov.
V Európe sa ochorenie najčastejšie vyskytuje v jesennom a zimnom období.
V roku 2017 bolo na Slovensku 5 014 prípadov rotavírusovej črevnej infekcie, čo
predstavuje medziročný vzostup o 43,4 %. Rotavírusy spôsobili 118 epidémií, z toho 18
väčších. Importovaných prípadov bolo 22, najviac z Chorvátska. Úmrtie zaznamenané nebolo.
Rotavírusy v potravinách a vode vyšetrované
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32. Vírus hepatitídy A – HAV
HAV je odolný voči vysokým teplotám, kyslým a zásaditým látkam. Človek je hlavným
rezervoárom infekcie, ktorá sa šíri fekálno-orálnou cestou, alebo kontaminovanou vodou
a potravinami. Zvýšené riziko predstavujú plody mora a zelenina hnojená organickými
hnojivami. HAV je pôvodcom akútneho zápalového ochorenia pečene, hepatitídy (VHA).
V období rokov 2012 – 2016 bolo potvrdených od 12 500 do14 100 prípadov hepatitídy
A v 30 krajinách EÚ/EFTA. Najviac prípadov bolo hlásených v Rumunsku a Bulharsku. Až
89% ochorení bolo hlásených ako domácich. Od decembra 2017 do februára 2018 bolo
v Dánsku hlásených 27 prípadov ochorení na hepatitídu A. Zdrojom nákazy bola púpava
z Iránu, ktorú predávala obchodná sieť Rema1000.
V roku 2017 na Slovensku ochorelo na VHA 673 osôb, čo je pokles o 44 % oproti roku
2016. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch. Ochorenia sa vyskytovali sporadicky, ale i
vo forme rodinných a lokálnych epidémií v celkovom počte 12, potraviny neboli stanovené
ako možný faktor prenosu. Na prítomnosť HAV v roku 2017 nebola vyšetrená žiadna vzorka
potravín.
33. Vírus hepatitídy E – HEV
HEV je odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia a rezistentný voči chlóru
v koncentráciách, ktoré sa používajú pre prípravu pitnej vody. Zo štyroch genotypov HEV
majú dva genotypy (gt-3, gt-4) zoonotický potenciál. Vírusová hepatitída typu E je infekčné
ochorenie pečene, ktoré sa šíri fekálno-orálnou cestou, kontaminovanou vodou, potravinami,
ale aj transfúziou. Inkubačná doba sa pohybuje od 14 do 70 dní. Akútny priebeh je podobný
klinickému obrazu vírusovej hepatitídy A, len symptómy hepatitídy E sú výraznejšie, priebeh
ochorenia ťažší a zlyhanie pečene je častejšie. Najčastejšou cestou prenosu HEV je
konzumácia surového, alebo nedostatočne tepelne upraveného bravčového mäsa, diviačieho
mäsa, pečene a výrobkov z nich. V krajinách EU/EEA za posledných desať rokov stúpol
počet ochorení desaťnásobne, ochorelo 21 000 ľudí a 28 zomrelo.
V roku 2017 ochorelo na VHE 56 osôb, čo je vzostup o 33,3 % oproti roku 2016. Najviac
ochorení bolo v Banskobystrickom a Košickom kraji. Importované nákazy boli 2, po jednom
prípade z Izraela a Etiópie. Na prítomnosť HEV v roku 2017 nebola vyšetrená žiadna vzorka
potravín, vody a zvierat.
34. Priony
Prionový proteín je súčasťou bunkovej membrány živočíchov. Zmenou štruktúry
fyziologického proteínu dochádza k premene na patologickú formu – prion, ktorý vyvoláva
ochorenia ľudí a zvierat. Prion je vysoko rezistentný na fyzikálne a chemické dekontaminačné
postupy a má tendenciu agregovať sa v bunkových aj v medzibunkových priestoroch, pričom
podľa miesta výskytu v mozgovom tkanive zapríčiňuje rôzne klinické prejavy ochorenia.
Jednou z piatich druhov ochorení u ľudí je klasická Creutzfeldt – Jakobova choroba – CJch.
Významný je nový variant CJch, ktorý súvisí s konzumáciu mäsa a mäsových výrobkov
získaných zo zvierat postihnutých BSE (bovinnou spongioformnou encefalopatiou).
V roku 2017 bol výskyt CJch potvrdený v 14 prípadoch, čo predstavovalo návrat k výskytu
prípadov CJch z roku 2015. Najviac prípadov bolo evidovaných v Žilinskom, Nitrianskom
a Trenčianskom kraji. Najnižší vek pacienta s genetickou formou bol 54 rokov. Na BSE bolo
vyšetrených 7 516 vzoriek hovädzieho dobytka s negatívnym výsledkom. Na scrapie bolo
vyšetrených 14 184 oviec a kôz, pozitivita oviec bola 0,14 % (prevažne klasická forma
scrapie), u kôz obdobne ako v predchádzajúcich rokoch neboli zaznamenané pozitívne
prípady. Aj keď posledný pozitívny prípad BSE bol na Slovensku diagnostikovaný v roku
2010, výskyt scrapie má každým rokom stúpajúci trend.
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35. Toxoplasma gondii
Pôvodcom zoonózy toxoplazmózy je parazit Toxoplasma gondii, ktorej definitívnym
hostiteľom sú mačky a mačkovité šelmy a medzi hostiteľmi rôzne druhy stavovcov vrátane
človeka. Človek sa môže nakaziť konzumáciou surového, alebo nedostatočne tepelne
upraveného mäsa, transplacentárne, transplantáciou alebo transfúziou krvi. Až 80 % infekcií
prebieha bez klinických zmien, príznaky závisia od toho, ktoré tkanivá sú zasiahnuté. Môžu to
byť horúčky, bolesti svalov a kĺbov, hlavy, hrdla, zväčšenie lymfatických uzlín na krku,
únava, kožné zmeny, niekedy zápaly pľúc. Nebezpečná je infekcia počas gravidity, ktorá
môže spôsobiť vážne poškodenie plodu.
V roku 2017 bolo 110 ochorení na toxoplazmózu, čo je oproti roku 2016 pokles o 16 %,
avšak vrodená forma toxoplazmózy nebola zaznamenaná. Z okresu Dolný Kubín bola hlásená
rodinná epidémia, v ktorej ochoreli 2 muži a 1 žena po konzumácii surového kozieho mlieka
(sekundárna kontaminácia pri manipulácii). V priebehu októbra 2016 až marca 2018 bolo na
prítomnosť špecifických protilátok proti T. gondii vyšetrených 260 vzoriek mäsových štiav z
rôznych druhov mias slovenského pôvodu, z ktorých 23,08 % bolo pozitívnych. Pozitívne
nálezy neboli zaznamenané u hovädzieho mäsa, najvyššie pozitívne nálezy boli
v ovčom, kozom a diviačom mäse (71%, 50% a 39 %). U bravčového mäsa bolo 12,9 %
pozitívnych vzoriek, pričom bol výrazný rozdiel medzi mäsom ošípaných z veľkochovov, kde
bola 8,1 % pozitivita a mäsom ošípaných z malochovov kde pozitivita bola až 41,2 %. V roku
2017 bolo vyšetrených 894 vzoriek krvi a trusu mačiek a mačkovitých mäsožravcov
s 10,07 % pozitivitou vzoriek. Séropozitivita bola zaznamenaná v 35,4 % vzorkách krvi
rôznych zvierat a oocysty T. gondii neboli zistené v žiadnej vzorke mačacieho trusu. V roku
2017 boli najčastejšie infikované ovce (73,8 %) a kozy (64,0 %). U hovädzieho dobytka bol
oproti roku 2016 zaznamenaný pokles pozitívnych vzoriek zo 42,9 % na 15,4 %.
36. Plasmodium spp.
Plasmódia sú parazity spôsobujúce maláriu, vektorom prenosu sú komáre rodu
Anopheles, z ktorých 6 druhov žije na Slovensku. V roku 1963 bola malária na Slovensku
vyhlásená za zlikvidovanú a vyskytujú sa iba importované ochorenia. Príliv imigrantov
značne zvyšuje riziko opätovného rozšírenia sa ochorenia v krajinách EÚ, najmä v jarnom
a letnom období, kedy je i vyššia aktivita vektorov. Malária u emigrantov z endemických
oblastí je často asymptomatická, čo tiež prispieva k možnej reintrodukcii, ako bolo
pozorované v Grécku už v rokoch 2009 – 2013. Ochorenie sa prejavuje opakovanými
záchvatmi zimnice. Najťažšie klinické formy spôsobuje Plasmodium falciparum pečeňovým
a obličkovým zlyhaním, encefalopatiou, mozgovým edémom a kómou.
Kým v roku 2016 bolo hlásených 5 importovaných ochorení na maláriu bolo v roku 2017
zaznamenané iba 1 ochorenie u muža po pobyte v libérijskej džungli.
37. Babesia spp.
Kokcídie rodu Babesia sú jednobunkové intracelulárne parazity napádajúce erytrocyty
a bunky retikuloendotelového systému cicavcov a vtákov. Vektorom prenosu sú všetky štádia
kliešťa Ixodes ricinus. Inkubačná doba je 1 – 6 týždňov od prisatia nakazeného kliešťa.
Prejavy ochorenia sú podobné malárii bez symptómu periodickosti. Ochorenie sa prejavuje
malátnosťou, únavou, zimnicou, bolesťami hlavy, vysokými teplotami, anémiou, anorexiou,
nočným potením, stratou na hmotnosti, hematúriou.
V roku 2017 nebola hlásená babezióza u ľudí. Zo 17 vyšetrených vzoriek krvi zvierat, bolo
23,5 % pozitívnych. Prítomnosť Babesia spp. v roku 2017 bola potvrdená v 6,3 % poolov
kliešťov Ixodes ricinus zozbieraných z vegetácie.
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38. Echinococcus spp.
Echinokokóza je ochorenie vyvolané pásomnicami z rodu Echinococcus. Cystickú
echinokokózu vyvoláva pásomnica E. granulosus parazitujúca najmä u psovitých šeliem
a alveolárnu echinokokózu vyvoláva E. multilocularis parazitujúca u líšok hrdzavých a iných
mäsožravcov. Prenos na človeka sa uskutočňuje kontaktom s nakazenými zvieratami, alebo
kontaminovanou potravou. Nakoľko líška je hlavným definitívnym hostiteľom, človek sa
môže nakaziť aj pri zbieraní znečistených lesných plodov. Z krajín EÚ bola najvyšia
chorobnosť v Bulharsku, Litve a Lotyšsku.
V roku 2017 bolo na Slovensku hlásených 7 ochorení, čo je o 3 ochorenia viac ako v roku
2016. Ochorenia boli hlásené zo Žilinského, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Na
prítomnosť E. multilocularis bolo vyšetrených 244 líšok. Percento pozitívnych nálezov,
v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi rokmi, kleslo z 23,8 % na 10,7 %, avšak potvrdila sa
tendencia šírenia sa parazita do juhozápadných oblastí Slovenska. Na veterinárnych ústavoch
a na bitúnkoch bolo vyšetrených 621 300 zvierat, pozitívne nálezy boli u 8 ošípaných.
39. Taenia spp.
Tenióza je parazitárne ochorenie spôsobené pásomnicami, ktoré parazitujú v čreve
stavovcov vrátane človeka. Človek sa nakazí kontaminovanou potravou najmä konzumáciou
surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa, alebo kontaminovanou vodou. Larvy
parazita môžu prechádzať cez črevnú stenu a infikovať ostatné orgány a tkanivá. Niektoré
typy môžu postihovať aj mozog a spôsobovať kŕče, zvýšenie intrakraniálneho tlaku,
zvracanie, bolesti hlavy, poruchy zraku a psychické poruchy.
Kým v roku 2016 tenióza hlásená nebola, v roku 2017 bol jeden prípad ochorenia
z Trnavského kraja, pravdepodobne po konzumácii tepelne neupraveného mäsa. Nález
cysticerkov na bitúnkoch u ošípaných a hovädzieho dobytka je pomerne zriedkavý. V roku
2017 bolo veterinárne prehliadnutých 608 002 kusov hovädzieho dobytka a ošípaných.
Uhrovitosť bola potvrdená len u 14 kusov ošípaných, čo je o 24 prípadov menej ako v roku
2016 a o 50 prípadov menej ako v roku 2015. Cysticerkóza hovädzieho dobytka v roku 2017
hlásená nebola u žiadneho zvieraťa.
40. Toxocara spp.
Parazitický červ Toxocara spp. je pôvodcom toxokarózy, jedného z najrozšírenejších
parazitárnych ochorení psov a mačiek, so zoonóznym charakterom. Pôvodcom ochorenia sú
parazitické červy (škrkavka psia a škrkavka mačacia). Patogenita toxokár spočíva v migračnej
aktivite infekčných lariev, čo v ľudskom organizme vedie k mechanickému poškodeniu
tkanív. K infekcii človeka dochádza najčastejšie prostredníctvom pôdy, alebo kontaminovanej
surovej zeleniny. Rizikovou skupinou sú deti do 5 rokov, k nakazeniu najčastejšie dochádza
na detských ihriskách a pieskoviskách.
V roku 2017 bolo hlásených 45 ochorení, čo je o 17 ochorení viac ako v roku 2016.
Najviac ochorení za posledných 8 rokov je v Nitrianskom kraji. Najčastejšou formou prenosu
je kontakt s domácim zvieraťom a ingescia. V roku 2017 bolo na prítomnosť škrkaviek rodu
Toxocara a Toxascaris vyšetrených 3 348 vzoriek trusu a črevného obsahu definitívnych
hostiteľov. V porovnaní s rokom 2016 bol zaznamenaný výrazný pokles pozitívnych nálezov
z 12,6 % vzoriek na 8,6 % v roku 2017. Zároveň bolo percento pozitívnych nálezov najnižšie
za posledných 6 rokov.
41. Trichinella spp.
Nematódy z rodu Trichinella spôsobujú trichinelózu, závažné parazitárne ochorenie
zvierat a ľudí. Prvé príznaky sa môžu objaviť počas vývoja parazitov v čreve, druhá fáza
ochorenia začína pri prenikaní lariev do svalových vlákien, s možnosťou úmrtia hostiteľa.
Klinické príznaky trichinelózy sú úmerné počtu prijatých infekčných lariev. Najviac prípadov
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trichinelózy v rámci EÚ bolo hlásených z Bulharska a Rumunska. V prírodnom cykle
cirkuluje Trichinella spp. predovšetkým u mäsožravcov, pričom hlavným rezervoárom
parazita na Slovensku je líška hrdzavá. Endemickými oblasťami výskytu trichinelózy je
východné a stredné Slovensko. Najčastejším prameňom nákazy je diviačia zver, prípadne
domáce ošípané.
V roku 2017 bolo hlásené 1 ochorenie dospelého muža po konzumácii klobásy z diviny.
V roku 2017 bolo na Trichinella spp. vyšetrených 105 330 zvierat, s pozitívnym nálezom
u 13 divožijúcich zvierat, líšok, diviakov a dravých vtákov. U hospodárskych zvierat nie sú od
roku 2009 hlásené pozitívne nálezy. V porovnaní s predchádzajúcimi piatimi rokmi, kedy sa
prevalencia trichinelózy u líšok pohybovala v rozmedzí 8 – 11 %, v roku 2017 výrazne
poklesla na 2,84 %. Prevalencia trichinelózy u dravých vtákov bola 1,1 % a u diviakov
0,02 %. Dominantným druhom na Slovensku je T. britovi, v roku 2017 bola zaznamenaná aj
infekcia T. pseudospiralis (1 diviak, 4 dravé vtáky).
42. Anisakis spp.
Anisakis simplex patria medzi škrkavky, ktoré sa podieľajú na humánnych infekciách
spôsobených konzumáciou surových, alebo nedostatočne uvarených morských produktov.
Anisakidy len zriedkavo v ľuďoch dosahujú dospelosť a väčšinou sú spontánne vylúčené
z tráviaceho traktu do 3 týždňov od infekcie. Avšak živé i mŕtve červy A. simplex môžu
vyvolať silné alergické reakcie.
V roku 2017 nebolo zaznamenané žiadne ochorenie ľudí spôsobené škrkavkami A.
simplex. Na prítomnosť lariev bolo vyšetrených 55 vzoriek rýb a výrobkov z morských rýb
s pozitívnym nálezom v 31 vzorkách. Mŕtve larvy boli nájdené v jednej vzorke marinovaných
sleďov a ostatné pozitívne nálezy boli z konzervovaných výrobkov – treščia pečeň z oblasti
odlovu Severovýchodný Atlantik. Kým v rokoch 2014 – 2016 bolo zaznamenané len po 1
náleze mŕtvych lariev čeľade Anisakidae a v rokoch 2011 – 2013 neboli hlásené žiadne
pozitívne nálezy, v roku 2017 bolo zaznamenaných až 56,4 % pozitívnych nálezov.
43. Telazia spp.
Thelazia callipaeda, parazitický nematód je pôvodcom oftalmologického ochorenia
mäsožravcov a človeka. Parazit bol pôvodne rozšírený v juhovýchodnej Ázii, ale
v posledných rokoch je pozorovaný nárast autochtónnych prípadov infekcie v južnej
a strednej Európe. Vektorom prenosu je lesný druh drozofilnej mušky Phortica variegata,
prenos nastáva pri olizovaní očných sekrétov muškami, hostiteľ je infikovaný larvami tretieho
štádia, ktoré preniknú do spojovkového vaku a dospievajú. Prítomnosť parazita v očných
štruktúrach definitívnych hostiteľov sa prejavuje stredne závažnými až závažnými stavmi,
ktoré môžu viesť k oslepnutiu.
V rokoch 2016 a 2017 boli na území Slovenska potvrdené prvé prípady očnej thelaziózy
spôsobenej T. callipaeda u 8 psov. V roku 2017 bol zahájený epizootologický výskum
thelaziózy na Slovensku zameraný na detekciu T. callipaeda u jeho rezervoárových hostiteľov
– líšok hrdzavých. Vyšetrených bolo 523 líšok z rôznych regiónov Slovenska. T. callipaeda
bola nájdená u 6 líšok z východného Slovenska a u 1 jedinca z Trenčianskeho kraja.
44. Dirofilaria spp.
Dirofilarióza je choroba spôsobená parazitujúcimi červami, ktorých hlavnými hostiteľmi
sú psy, mačky a voľne žijúce dravce. Dospelé jedince hlístic sa najčastejšie nachádzajú
v srdcovej predsieni a komore, pľúcnych artériách a dutej žile hostiteľa, najčastejšie psa.
Medzi hostiteľmi a zároveň vektormi sú rôzne druhy komárov. Človek je nešpecifickým
hostiteľom, k jeho nakazeniu dochádza pri napadnutí infikovaným komárom. Subakútna
forma dirofilariózy je u ľudí charakterizovaná tvorbou podkožných uzlíkov, pri pľúcnej forme
infekcie sa tvoria lézie na pľúcach.
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V roku 2017 bol potvrdený 1 prípad očnej formy dirofilariózy s paralelne zaznamenanou
podkožnou migráciou u muža z Trnavského kraja. Zo 77 vyšetrených psov bola dirafilarióza
detegovaná u 23 jedincov. Po prvýkrát, od začiatku sledovania dirofilariózy u psov na
Slovensku, bol zaznamenaný vyšší výskyt druhu D.immitis v porovnaní s D.repens.
Z epizootologického hľadiska má veľký význam vypuknutie masívnej infekcie vyvolanej
druhom D. immitis v chovnej stanici v okrese Dunajská Streda.
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