
 

AFRICKÝ 

MOR 

OŠÍPANÝCH 

Africký mor ošípaných (AMO) 
je vysoko nákazlivá choroba 
domácich a divých ošípaných. 
Nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre ľudské zdravie ale je 
zničujúca pre hospodárstvo. 
Neexistuje proti nej žiadna vakcína. 

Dopravné a 

kontrolné 

orgány 

Môže sa šíriť z jednej oblasti 
alebo krajiny do inej 
prostredníctvom ľudí, ktorí 
prenášajú nakazené ošípané 
alebo kontaminované výrobky 
z bravčového mäsa alebo 
oblečenie. 

Zabráňte šíreniu 

choroby. 
Neprehliadnite 

smrteľnú 

chorobu 

ošípaných 

ZVÝŠTE SVOJU BDELOSŤ 

Buďte neustále informovaní 
 o krajinách v súčasnosti 
  postihnutých AMO. 

Skontrolujte cestujúcich prichádzajúcich z 
krajín postihnutých AMO, ktorí prenášajú 
    akékoľvek zvieratá alebo živočíšne 
                 výrobky. 

    Pošlite všetky príslušné 
výrobky na primeranú likvidáciu. 

Pre viac informácií: 
www.oie.int/asf 



 

AFRICKÝ 

MOR 

OŠÍPANÝCH 

Africký mor ošípaných (AMO) 
je vysoko nákazlivá choroba 
domácich a divých ošípaných. 
Neexistuje proti nej žiadna vakcína. 
Nepredstavuje ohrozenie pre 
ľudské zdravie ale môže viesť k 
ťažkým ekonomickým stratám. 
Prijmite prísne preventívne opatrenia na 
svojej farme. 

Komerčné chovy 

ošípaných 

Nebuďte 

prenášačom 

smrteľnej 
choroby 

ošípaných. 

Chráňte svoje farmy a farmy 

Vašich susedov. 

REŠPEKTUJTE VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Ohláste každý podozrivý 
prípad (mŕtvy alebo živý) 
 veterinárnym službám. 

Zabezpečte, aby boli všetci Vaši 
   pracovníci a návštevníci 
  oboznámení s pravidlami 
   biologickej bezpečnosti. 

  Očistite a vydezinfikujte 
všetok materiál a zariadenie, 
  ktoré vstupuje dnu a von. 

  Zabráňte priamemu alebo 
   nepriamemu kontaktu s 
diviakmi. Zaveďte karanténne 
opatrenia pre nové ošípané na 
           farme. 

   Nekŕmte svoje 
      ošípané 
  nespracovanými 
   pomyjami ani 
kuchynským odpadom 
 obsahujúcim mäso. 

Pre viac informácií: 
www.oie.int/asf 



AFRICKÝ 

MOR 

OŠÍPANÝCH 
 

 

 

Africký mor ošípaných (AMO) 

je vysoko nákazlivá choroba 

domácich a divých ošípaných. 

Nepredstavuje nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie ale je 

zničujúca pre hospodárstvo. 

Neexistuje proti nej žiadna 

vakcína. 

Ako poľovníci máte možnosť 

včasného zistenia prípadov a 

zodpovednosť primerane 

konať. 

 

 

 

Nešírte chorobu. 

Poľovníci 
Nebuďte 
prenášačmi 
smrteľnej 
choroby 
ošípaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠPEKTUJTE VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 

 

 

 

 

 

 

Čistite a dezinfikujte svoje 

vybavenie na pracovisku. 

 

 

 

 

 

 
Zastrelené diviaky vypitvávajte na 

miestach poľovného revíru, 

určených na opracovanie tiel. 

 

 

 

 

 

Pred opustením revíru 

vyčistite a vydezinfikujte svoje 

lovecké trofeje. 

 

 

 

 

 
Nenechávajte 

diviakom potravu. 

 

 

 

 

 

Nenavštevujte farmy, 

pokiaľ to nie je 

nevyhnutné. 

 

 

 

 

 
Neponúkajte domáce výrobky 

zo svojich poľovačiek ani nimi 

nekŕmte zvieratá. 

 
 
 
 

• Nahláste každého 
mŕtveho alebo chorého 
diviaka veterinárnym 
orgánom. 

• Rešpektujte každý zákaz 
poľovania nariadený 
zodpovednými orgánmi. 

• Ak ste v pravidelnom kontakte s 
domácimi ošípanými, nepoľujte na 
diviaky. 

 

 

 

Pre viac informácií: 
www.oie.int/asf 

 

 

 

http://www.oie.int/asf


AFRICKÝ 

MOR 

OŠÍPANÝCH 

 
Africký mor ošípaných (AMO) 

je vysoko nákazlivá choroba 

domácich a divých ošípaných. 

Neexistuje proti nej žiadna 

vakcína. 

Nepredstavuje ohrozenie pre 

ľudské zdravie ale môže viesť k 

ťažkým ekonomickým stratám 

vo Vašej výrobe. 

 
Prijmite prísne bezpečnostné 

opatrenia na svojich farmách 

a trhoch, aby ste ochránili 

svoje ošípané a ošípané 

Vašich susedov. 

 

Nešírte chorobu. 

 

 

CHOVATELIA 

OŠÍPANÝCH 

 
Nebuďte 
prenášačom 
smrteľného 
ochorenia 
ošípaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠPEKTUJTE VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 

 

 

 

 
 

Oznámte každý podozrivý 

prípad (živý alebo mŕtvy) 

veterinárnym orgánom. 

 

 

 

 
 

Zabráňte priamemu alebo 

nepriamemu kontaktu s 

diviakmi. Zaveďte karanténne 

opatrenia pre nové ošípané na 

farme. 

 

 

 

 
 

Rešpektujte hygienické 

bezpečnostné opatrenia na 

svojej farme a na trhu. 

 

 

 

 
 

Vyčistite a vydezinfikujte 

všetok materiál, ktorý si 

požičiavate s inými farmami 

alebo poľovníkmi. 

 

 

 

 
 

Nekŕmte svoje ošípané 

nespracovanými pomyjami alebo 

kuchynským odpadom 

obsahujúcim mäso. 

 

 

 

 
Zabráňte zbytočnému 

priamemu alebo 

nepriamemu kontaktu 

návštevníkov s Vašimi 

ošípanými. 

 

Ak žijete v postihnutej 

oblasti: 

• Nepremiestňujte svoje ošípané alebo 
výrobky pochádzajúce z domácich 
alebo divých ošípaných 

(domáce výrobky). 

• Neorganizujte domáce 
zakáľačky. 

• Zabezpečte, že Váš majetok a 

prítomnosť ošípaných sú 

zaregistrované veterinárnymi 

orgánmi. 

 

 

Pre viac informácií: 
www.oie.int/asf 

 

 

 

http://www.oie.int/asf


           

 
 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH 
Nebuďte prenášačom  
smrteľnej choroby ošípaných 

 

 

Africký mor ošípaných 
(AMO) nie je hrozbou pre 
ľudí, ale zabíja domáce a divé 

ošípané. Neexistuje proti 

nemu žiadna vakcína. 

 
Vírus je vysoko odolný 
v okolitom prostredí a vo 
výrobkoch z 
bravčového mäsa. 
Neopatrnosť môže 
spôsobiť šírenie 
choroby. 

 
Rešpektujte všeobecné 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 

 
 

Ohláste každý podozrivý 

prípad (živý alebo mŕtvy) 
veterinárnym službám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHOVATELIA 

OŠÍPANÝCH 
Prijmite opatrenia na 

ochranu Vašich ošípaných 
a ošípaných Vašich 

susedov pred rizikom 
AMO vo Vašich chovoch a 

na trhu. 

 

 

 

 

 

 

 
 
KOMERČNÉ FARMY 

OŠÍPANÝCH 
Posilnite opatrenia biologickej bezpečnosti na svojej 

farme. 

 

 

 

 
 

POĽOVNÍCI 

Počas poľovačiek, najmä v 
oblastiach s rizikom výskytu 
AMO, nezabudnite pred 
opustením poľovného revíru 
Vašu výbavu 
vydezinfikovať. 

 

 

 

 

 

 

Neprenášajte ošípané alebo 

výrobky z bravčového 

mäsa. 

Ak ich prenášate, oznámte 

to príslušným orgánom. 

 
CESTUJÚCI 

Neprenášajte vírus AMO 
prepravovaním ošípaných alebo 
prenášaním výrobkov z 
bravčového mäsa. 

 

 

 

 

 

Ak pracujete na farme 
alebo navštevujete 
farmy, rešpektujte 

opatrenia biologickej 
bezpečnosti. 

 
 

DOPRAVNÉ A KONTROLNÉ 
ORGÁNY 

(letiská, prístavy, vlakové stanice, diaľnice) 

Poznajte krajiny, ktoré sú postihnuté AMO a systematicky 
kontrolujte cestujúcich, ktorí prenášajú zvieratá alebo 

živočíšne produkty, najmä ošípané alebo výrobky z 
bravčového mäsa. 

 

Nenavštevujte farmy 
ošípaných v postihnutých 

oblastiach. 

 
www.oie.int/asf 

 

http://www.oie.int/asf


 

AFRICKÝ 

MOR 

OŠÍPANÝCH 

Africký mor ošípaných (AMO) 
je vysoko nákazlivá choroba 
domácich a divých ošípaných. 
Nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre ľudské zdravie ale je 
zničujúca pre hospodárstvo. 
Neexistuje proti nej žiadna vakcína. 

Cestujúci 

Nebuďte 

prenášačmi 
smrteľnej 
choroby 

ošípaných 

Cestujete v rámci 
krajiny alebo mimo 
krajiny? Autom, 
autobusom, vlakom, 
lietadlom, loďou? 

Nešírte chorobu. 

MUSÍTE PRIJAŤ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Neprenášajte ošípané alebo výrobky z 
          bravčového mäsa. 
Ak ich prenášate, ohláste to dopravným 
              orgánom. 

Nenavštevujte farmy, 
  pokiaľ to nie je 
   nevyhnutné. 

 Ak ste v pravidelnom kontakte s 
domácimi ošípanými, nepoľujte na 
           diviaky. 

Pre viac informácií: 
www.oie.int/asf 


