
EVENT BIOSECURITY PLAN 
 
A.Detekcia rizika – kritické body 
 
1, Vstup koní do areálu 

2, Ustajnenie koní 

3, Pohyb koní a osôb po areály 

4, Výstup koní z areálu  

 

B.Prevencia a minimalizácia rizík 
 
1,Vstup do areálu – identifikácia a vyšetrenie koní   
 

• identifikácia a vyšetrenie koní pri príchode na podujatie 
sa bude vykonávať vo vonkajších priestoroch mimo areálu 

• priestor je lokalizovaný pred vstupom do areálu na bráne 
č.10 (viď mapa), kde bude zabezpečená aj strážna služba 

• identifikácia koňa zahŕňa odobratie čísla mikročipu, 
kontrola pasu, kontrola platnosti očkovania proti ďalších 
infekčným chorobám a proti chrípke, podľa platných 
pravidiel FEI a negatívneho vysledku na infekčnú anémiu 
koní, nie starší ako 6 mesiacov 

• povinný je negatívny test PCR na EHV-1,4 a konskú 
chrípku pre všetky kone transportované lietadlom 
s dátumom odberu najneskôr 96 hodín pred príchodom na 
podujatie 



• vyšetrenie koní zahŕňa odobratie telesnej teploty a 
zakladne klinické vyšetrenie        

• podľa výšky telesnej teploty a prítomnosti klinických 
príznakov sa budú kone separovať na : 
 

 zdravé ( telesná teplota 36,5 – 38,5, bez klinických príznakov 
ochorenia ) s povoleným vstupom do areálu 

 podozrivé z ochorenia ( teplota 38,5 – 39,0 a/alebo 
prítomné klinické príznaky ) budú ustajnené v karanténných 
stajniach a sledované podľa špecifického protokolu v súlade 
s FEI VRs 
 karanténné stajne sa nachádzajú vo vonkajších 

priestoroch mimo areálu, približne 2 km od vstupnej 
brány 10 

 choré ( teplota nad 39,0 a/alebo prítomné klinické príznaky ) 
so zakázaným vstupom do areálu 
 
• od majiteľa / zodpovednej osoby sa pred vstupom do areálu 

bude vyžadovať aj FEI self-certification, podľa aktuálne 
platných pravidiel FEI 

 
• parkovacie miesta sú vyhradené medzi objektami B15, B52 

a B50.2 (viď mapa) 
 
 

2, Ustajnenie koní 
 

• príprava boxov pred príchodom koní : 
 

 kone budú umiestnené v zimných stajniach (viď mapa) 
 všetky boxy budú vyčistené, vydenzifikované 

a zapečatené  



 pred príchodom koní, bude k dispozícii mapa ustajnených     
koní 
 

• ustajnenie koní : 
 
 všetky kone budú ustajnené one – way systémom 
 kone z rovnakého transportu budú ustajnené spolu 
 kone očkované proti EHV budú ustajnené v samostatnej 

stajni (pokiaľ nepochádzajú zo spoločného transportu 
s neočkovanými koňmi), viď mapa 

 pre zamedzenie kontaktu nose-to-nose odporúčame PR 
zavesiť plachty 
 

• kontrola koní v stajniach 
 vyžaduje sa meranie telesnej teploty, koná sa 2 krát 

denne a jej následné zapisovanie do tabuľky, ktorú 
budú mať jazdci/PR k dispozícii  

 

3, Pohyb koní a osôb po areály 
 
Vzhľadom na prítomnosť nesúťažiacich koní v areály a tiež na 
súbežný priebeh medzinárodných skokových pretekov, budú 
priestory celého areálu striktne rozdelené na zóny ( viď mapa) 
vyhradené zvlásť pre endurance preteky, súkromné 
ustajňovacie priestory a medzinárodné skokové preteky, ktoré 
sa v nijakom bode nekrižujú a tiež zamedzujú akémukoľvek 
kontaktu koní z jednotlivých skupín. Každá disciplína (zóna) má 
svoje samostatné vchody a východy z areálu, ustajňovacie 
priestory, priestory na jazdenie a súťaženie a tiež hygienicke 
zariadenia. 

 

 



 

 

• Opatrenia : 
 
 na všetkých dôležitých vstupoch budú umiestnené 

dezinfekčné prostriedky ( viď mapa) 
 do stajní sa umožňuje vstup iba nevyhnutnému počtu 

osôb  
 podujatie sa organizuje bez prístupu verejnosti 
 sučasné pravidlá o kontrole psov (FEI General 

Regulations, Article 109.13 ) budú kontrolované 
prisnejšie 

 počas súťaže budú zabezpečené zvýšené rozostupy 
na všetkých doležitých miestach ako sú priestory pre 
chladenie koní, veterinárnu prehliadku a odpočinkový 
priestor pre kone 

 

4, Výstup koní z areálu 
 
Mikročip alebo pas musia byť skenované pomocou FEI Horse App 
pred každým odchodom koňa z miesta konania, aby sa zabezpečila 
vysledovateľnosť v prípade výskytu ohniska. 

 

C.Eliminacia 

 
Opatrenia v prípade vypuknutia ohniska nákazy v mieste konania 
súťaže sa budú riadiť podľa pohotovostného plánu. 

 


