
Vtáčia chrípka A(H5N8) v Slovenskej republike – výskyt 

 

Prvý pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku A(H5N8) bol zaznamenaný v 8.1.2020 

v  súkromnom chove dospelej hydiny u kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra. Druhý 

pozitívny výsledok bol zistený dňa 17.01.2020 v súkromnom úžitkovom drobnochove nosníc 

na produkciu vajec pre vlastnú spotrebu v obci Cífer v okrese Trnava. Dňa 25.1.2020 bol 

zistený 3. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku. Jedná sa o prvý výskyt u vtákov 

chovaných v zajatí v národnej zoologickej záhrade Bojnice, prítomnosť vírusu bola doposiaľ 

potvrdená u Kačice striebristej (Spatula versicolor) a Lyžičiara bieleho (Platalea leucorodia). 

Zvieratá, ktoré boli držané v skupine s uhynutými alebo vykazovali rôzne odchýlky 

normálneho správania a zdravotného stavu boli utratené. Ku dňu 26.01.2020 sa v ZOO 

nachádza 158 druhov vtáctva s celkovým počtom 493 kusov. 

ZOO Bojnice je až do zrušenia opatrení vydaných Regionálnou veterinárnou a potravinovou 

správou (RVPS) v Prievidzi uzatvorená pre verejnosť. Pravdepodobný prameň nákazy je 

voľne žijúce vtáctvo. Viac informácii o výskyte je uvedené na stránke https://www.svps.sk/  

Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) - ide o subtyp vírusu, ktorý sa šíri rýchlo chovom hydiny, 

spôsobuje u nich ochorenie viacerých vnútorných orgánov a má takmer 100 % úmrtnosť, 

často do 48 hodín. U tohto subtypu  prenos zo zvierat na ľudí nebol zaznamenaný. To však 

nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne 

dodržiavať opatrenia na minimalizovanie rizika. 

Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je nízke. Ochorenia na vtáčiu 

chrípku subtypom A(H5N8) u ľudí sa v Slovenskej republike, ani nikde vo svete doteraz 

nevyskytli. 

I napriek tomu,  že nebol zaznamenaný prenos na človeka, sú v riziku nákazy všetky osoby, 

ktoré sa dostali do kontaktu s nakazenou hydinou alebo vtákmi. Osoby, ktoré prišli do 

priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtákom alebo hydinou musia sledovať svoj 

zdravotný stav, merať si 2 x denne telesnú teplotu počas 10 dní od posledného priameho 

kontaktu s chorým alebo uhynutým vtákom alebo hydinou. V prípade vzniku akýchkoľvek 

príznakov svedčiacich pre možnú chrípku je potrebné bezodkladne kontaktovať svojho 

ošetrujúceho lekára. 

Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je 

najväčšie, keď sa hydina pohybuje vonku, má spoločný prístup k vode s divokými vtákmi, 

alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými 

vtákmi. 

Pokiaľ by došlo k nákaze ľudí, išlo by o prenos z infikovaných zvierat a to najčastejšie 

priamym kontaktom s chorými, resp. uhynutými zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej 

hygieny alebo vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat. 

Ochorenie by sa mohlo preniesť aj kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi 

(napr. povrch vajec), výlučkami z chorých zvierat a odpadmi. Miestom vstupu vírusu do 

organizmu človeka sú ústa, nos a očné spojovky. 

https://www.svps.sk/


V prevencii je u ľudí dôležité dodržiavať zásady osobnej hygieny, nechytať uhynuté zvieratá 

holými rukami. Potrebná je zvýšená ostražitosť pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri styku s 

voľne žijúcim vtáctvom. Dôležité je dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a 

ochrany chovov. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva, 

najmä náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, 

alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene 

informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.  
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