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Vtáčia chrípka 
 
Základné informácie 

• Vtáčia chrípka typu H5N1 je choroba, ktorá v súčasnosti postihuje 
vtáctvo v niekoľkých častiach sveta. Pokiaľ ide o EÚ, v súčasnom 
stave väčšinu postihnutého vtáctva predstavujú voľne žijúce vodné 
vtáky ako labute a kačice.  

• Pri víruse H5N1, ktorý spôsobuje toto ochorenie zvierat, nedochádza 
k ľahkému prenosu z vtákov na ľudí.  

• Ľudia, ktorí boli nakazení vírusom v iných častiach sveta, boli 
v blízkom kontakte so živým alebo s mŕtvym nakazeným vtáctvom, 
pričom v zásade išlo o domácu hydinu. 

• Keďže epidémia zasahuje divé vtáctvo, môžeme očakávať, že 
v nasledujúcich mesiacoch bude naďalej postihovať rôzne regióny 
EÚ, takže sa budeme musieť naučiť žiť s periodicky sa vyskytujúcimi 
prípadmi ochorenia u vtáctva.  

• Ochorenie sa vo výnimočných prípadoch môže preniesť z vtákov 
na iné druhy zvierat, napríklad na mačky. Ak sa v oblastiach výskytu 
nakazeného vtáctva prijmú bežné preventívne opatrenia, nedôjde 
k významnému nárastu rizika pre ľudí. 

• V EÚ sa uplatňujú veľmi prísne veterinárne opatrenia. Ich cieľom je 
zabrániť rozšíreniu vírusu z voľne žijúceho vtáctva na hydinu 
a zastaviť každé prepuknutie ochorenia u hydiny. 

• V oblastiach výskytu nakazeného vtáctva sa zriadili dočasné zóny 
ochrany a dozoru. V týchto zónach je obmedzený pohyb živých 
zvierat, hydina je držaná vo vnútorných uzatvorených priestoroch 
a pozorne sledovaná a dôsledne sa uplatňujú dezinfekčné opatrenia.  

• Takisto sa uplatňujú veľmi špecifické opatrenia na ochranu domácej 
hydiny a na zamedzenie vstupu nakazeného vtáctva 
do potravinového reťazca.  

• V každom prípade sa dôkladným prevarením mäsa a vajec všetky 
vírusy ničia.  

• Riziko nakazenia verejnosti vírusom H5N1 zo živých zvierat alebo 
z hydinových výrobkov je veľmi nízke a nie je potrebné meniť 
stravovacie návyky alebo cestovateľské plány. 



Konzumácia hydinových výrobkov 

• Hydinové výrobky, ako mäso alebo vajcia, ktoré kúpite v obchodoch 
v EÚ, sú bezpečné pre konzumáciu, keďže sa uplatňujú prísne 
opatrenia na úseku bezpečnosti potravín a veterinárne opatrenia 
s cieľom zamedziť vstupu mäsa a vajec z nezdravých zvierat 
do potravinového reťazca.  

• Obchodovanie so zónami ochrany a dozoru v rámci EÚ (oblasti 
výskytu nakazeného vtáctva) sa povoľuje len na základe prísnych 
veterinárnych kontrol a dovoz z postihnutých tretích krajín je 
zakázaný.  

• V prípade prepuknutia ochorenia v poľnohospodárskom podniku 
na chov hydiny sa celý kŕdeľ okamžite vyradí a odstráni. Mäso 
a vajcia z hydiny vyprodukované v takýchto poľnohospodárskych 
podnikoch sa takisto zlikvidujú.  

• Ak by aj mäso alebo vajcia predávané v EÚ obsahovali vírus (čo je 
však veľmi nepravdepodobné), dôkladným prevarením dôjde 
k zničeniu vírusu, takže dobre uvarené mäso a vajcia nepredstavujú 
žiadne riziko.  

• Mäso z očkovanej hydiny nie je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože 
vírus obsiahnutý v očkovacej látke je neaktívny a nemôže sa množiť.  

Rizikové skupiny 

• Ľudia, ktorí chovajú vtáky ako kurčatá, kačice a husi v blízkosti 
svojho obydlia, nemusia podliehať prehnaným obavám, mali by si 
však byť vedomí rizík. Predovšetkým by mali: 

o dodržiavať pokyny miestnych veterinárnych orgánov, najmä 
v súvislosti s povinnosťou kŕmiť a napájať hydinu 
vo vnútorných uzatvorených priestoroch a v ohrozených 
oblastiach ju aj v nich držať;  

o oznamovať orgánom výskyt nezvyčajne vysokého počtu 
mŕtveho voľne žijúceho vtáctva alebo úhyn nezvyčajne 
vysokého počtu vlastného vtáctva; v tomto prípade by sa ľudia 
mali vyvarovať kontaktu s mŕtvym alebo nakazeným 
vtáctvom; 

o držať vtáctvo mimo svojho obydlia a dodržiavať pravidlá 
správnej hygieny (predovšetkým si po kontakte s vtáctvom 
alebo jeho exkrementami umývať ruky mydlom);   

o zakázať deťom hrať sa s vtáctvom a viesť ich k tomu, aby 
oznámili dospelej osobe výskyt chorého alebo mŕtveho 
vtáctva; 

o zabezpečiť, aby deti ovládali pravidlá základnej hygieny; 



o vyvarovať sa usmrcovaniu alebo konzumácii chorého alebo 
umierajúceho vtáctva, keďže to prináša väčšie riziko; 

• Iní ľudia, ktorí prichádzajú do pravidelného kontaktu s hydinou 
(napr. poľnohospodárski pracovníci, veterinári) alebo s voľne žijúcim 
vtáctvom (napr. poľovníci, pozorovatelia vtáctva) by si takisto mali 
byť vedomí rizík a vykonať preventívne opatrenia.  

• Európske centrum prevencie a kontroly chorôb vypracovalo 
podrobné usmernenie o ochrane ľudí vystavených riziku a ľudí 
žijúcich v oblastiach výskytu nakazeného vtáctva alebo cestujúcich 
do takýchto oblastí. Poradenstvo v prípade akýchkoľvek otázok 
poskytujú vnútroštátne orgány.  

Ostatná verejnosť 

• Je veľmi nepravdepodobné, že by sa ostatná verejnosť dostala 
do kontaktu s nakazeným vtáctvom.  

• Postačia tieto preventívne opatrenia: 

o nedotýkajte sa chorého alebo mŕtveho vtáctva alebo hydiny 
a informujte miestne veterinárne orgány o výskyte 
podozrivého počtu mŕtveho alebo chorého vtáctva;  

o dodržiavajte obvyklé pravidlá správnej hygieny, t. j. 
po kontakte s vtáctvom alebo jeho trusom si umyte ruky 
mydlom. 

• V prípade prepuknutia vysoko patogénnej vtáčej chrípky u vtáctva 
v oblasti, kde žijete: 

o môžu vaše vnútroštátne orgány nariadiť dočasné obmedzenia 
premiestňovania hydiny a zakázať prístup ľudí do určitých 
miest;  je dôležité, aby ste dodržiavali tieto pokyny, pretože 
ich cieľom je zastaviť šírenie vírusu; 

o v týchto oblastiach by sa domáce mačky mali držať 
vo vnútorných uzatvorených priestoroch, aby sa predišlo ich 
kontaktu s nakazeným voľne žijúcim vtáctvom alebo jeho 
trusom. Zároveň sa tým má predísť tomu, aby neprenášali 
vírus labkami a nedošlo k nákaze ich samotných.  

Cestovanie 

• Cestovanie do krajín mimo EÚ alebo oblastí v rámci EÚ, v ktorých 
bola zistená vtáčia chrípka, predstavuje malé alebo žiadne riziko, ak 
sa vyhnete návštevám poľnohospodárskych podnikov na chov 
hydiny alebo trhom s vtáctvom a budete dodržiavať uvedené 
preventívne opatrenia obsiahnuté v usmernení Európskeho centra 
prevencie a kontroly chorôb. 

 
 



 
Pandémia ľudskej chrípky 

 
• Nevieme, kedy nastane ďalšia pandémia (t. j. rozsiahla a závažná 

celosvetová epidémia nového vírusu ľudskej chrípky) alebo ktorý 
vírus ju spôsobí.  Jedným z možných scenárov by mohol byť vývoj 
alebo mutácia vírusu vtáčej chrípky H5N1 do formy ľudskej chrípky. 

• V súčasnosti sa vírus spôsobujúci vtáčiu chrípku (H5N1) neprenáša 
ľahko z človeka na človeka.  

• V dvadsiatom storočí sa vyskytli tri pandémie, a to v rokoch 1918 –
 1920, 1957 a 1968.  Odborníci upozorňujú na to, že ďalšia 
pandémia môže nastať kedykoľvek. EÚ a vlády jej členských štátov, 
Svetová zdravotnícka organizácia a iné orgány OSN sa preto 
pripravujú na túto eventualitu. 

• Očkovanie proti sezónnej chrípke neochráni ľudí pred možným 
novým (doteraz neznámym) vírusom, ktorý spôsobí pandémiu, 
pretože každá očkovacia látka proti chrípke sa vyvíja vzhľadom 
na konkrétny vírus.  

• EÚ a vnútroštátne orgány verejnej moci vypracovali pohotovostné 
plány pre prípad pandémie ľudskej chrípky, aby boli schopní veľmi 
rýchlo reagovať na zdravotné dôsledky. V týchto plánoch sa 
predpokladajú také opatrenia ako poradenstvo v oblasti zdravia 
verejnosti (včasná izolácia, nosenie ochranných masiek), 
zabezpečenie antivirotík, vývoj vakcín, núdzové opatrenia v rámci 
systémov zdravotnej starostlivosti, medzinárodná koordinácia, atď. 


