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1 Identifikácia organizácie 
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava (ďalej len „ŠVPÚ Bratislava“) je 

špecializovanou príspevkovou organizáciou na vykonávanie veterinárnej laboratórnej a 
klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) spôsobmi a 
za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o veterinárnej 
starostlivosti, v zákone o potravinách, v krmovinovom práve a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisoch v týchto oblastiach a plnenie úloh v zmysle rozhodnutí Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) 
a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“). 
 
Adresa:  Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 
 Botanická ulica, číslo 15 
 842 52  Bratislava 4 
 Telefón: 60258 111, Fax: 65427 461 
 http://www.svuba.sk, e-mail: svuba@svuba.sk 
 
Zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 
Riaditeľka ŠVPÚ:  MVDr. Alexandra Šlezárová 
vedúca skúšobného laboratória   Telefón: 60258 112, Fax: 65427 461 
a odboru hygienických disciplín:  e-mail: aslezarova@svuba.sk 
 
Vedúci odboru ekonomiky:   Ing. Pavol Solanka (do 30.4.2013) 
a financií:   Ing. Miroslav Studenič  
   (poverený od 1.5.2013) 
   Telefón: 60258 116,  Fax: 65427 461 
                    e-mail: studenic@svuba.sk 
 
Manažér kvality:                    Ing. Ľubica Štullerová 
                    Telefón: 60258 119,  Fax: 65427 461 
                    e-mail: stullerova@svuba.sk 
 
Vedúci odboru logistiky                           Patrik Garžík 
a vnútornej správy:                                    Telefón: 60258 117,   Fax: 65427 461 
                                                            e-mail: pato_garzik@svuba.sk 
 
Vedúca odboru epizootológie:  MVDr. Ľudmila Šedivá 
  Telefón: 60258 246 
  e-mail: sediva@svuba.sk 
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2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
2.1 Stručná charakteristika organizácie 

Štátny veterinárny ústav Bratislava bol zriadený Zákonom č. 235/1941 zo dňa 14. októbra 
1941 Snemom Slovenského štátu a jeho prvý názov bol Štátny diagnostický veterinárny ústav 
Bratislava. 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR rozhodnutím č. 1800/1989, zo dňa 28. februára 
1989 zriadilo zo zostávajúcej časti zrušenej štátnej rozpočtovej organizácie Ústredného 
štátneho veterinárneho ústavu so sídlom v Bratislave štátnu rozpočtovú organizáciu s názvom 
Štátny veterinárny ústav so sídlom v Bratislave. 
Rozhodnutím MP SR č. 2079/1993-100 zo dňa 21. júna 1993 bola zmenená s účinnosťou od l. 
júla l993 hospodársko-právna forma organizácie Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava z 
rozpočtovej organizácie na príspevkovú. 
Rozhodnutím MP SR č. 917/2002-920/162 zo dňa 14. mája 2002 bol zmenený názov 
organizácie zo Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava na Štátny veterinárny a potravinový 
ústav Bratislava (ďalej len „ŠVPÚ Bratislava“). 
Rozhodnutím MP SR č. 268/2002-100 zo dňa 25. januára 2002 o zrušení Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie (ďalej len „SPPI“) došlo k zlúčeniu a začleneniu 
laboratórií SPPI k laboratóriám ŠVPÚ Bratislava od 1. augusta 2002. 
V roku 1996 bolo udelené Osvedčenie o akreditácii pre prvé laboratórium v ŠVPÚ Bratislava, 
čím sa naštartoval akreditačný proces v celom ústave. Postupne sa akreditovali ďalšie 
laboratóriá a celý proces bol zavŕšený tým, že v súčasnosti, z pozície akreditácie, už celý 
ústav reprezentuje jedno laboratórium s názvom Skúšobné laboratórium ŠVPÚ Bratislava.  
Dňa 1. júna 2005 bol  na pôde ŠVPÚ Bratislava zriadený Certifikačný orgán pre certifikáciu 
pracovníkov vykonávajúcich senzorické posudzovanie poľnohospodárskych a 
potravinárskych výrobkov. Tento certifikačný orgán podlieha priamo riaditeľovi ŠVPÚ 
Bratislava. 
ŠVPÚ Bratislava vykonáva činnosti úradného veterinárneho a potravinového laboratória 
podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
a zákona  č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 
Rozhodnutím MP SR č. 1907/2007 zo dňa 11. septembra 2007 sa s účinnosťou od 1. októbra 
2007 zlúčila zanikajúca príspevková organizácia ŠVPÚ  Nitra so sídlom Akademická 3, 949 
01 Nitra, IČO: 00597511 s príspevkovou organizáciou, právnym nástupcom, ŠVPÚ Bratislava 
so sídlom Botanická 15, 842 52 Bratislava. 
Rozhodnutím č. 4819/2013-250 zo dňa 26. novembra 2013 MPRV SR zrušilo bez likvidácie 
s účinnosťou 31. decembra 2013 štátnu príspevkovú organizáciu Štátny veterinárny 
a potravinový ústav Bratislava so sídlom Botanická 15, 842 52 Bratislava, IČO: 00156434. 
Rozhodnutím č. 4855/2013-250 zo dňa 3. decembra 2013 vydalo MPRV SR s účinnosťou 1. 
januára 2014 zriaďovaciu listinu štátnej príspevkovej organizácie Štátny veterinárny 
a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, pričom ŠVPÚ 
Bratislava sa stal jeho organizačnou zložkou s názvom Veterinárny a potravinový ústav 
v Bratislave (ďalej len „VPÚ v Bratislave“), bez právnej subjektivity. 
 

2.2 Predmet činnosti ŠVPÚ Bratislava 
 

Predmetom činnosti ŠVPÚ Bratislava je vykonávanie veterinárnej laboratórnej a klinickej 
diagnostiky a skúšania potravín, krmív a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu na území 
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SR spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
o veterinárnej starostlivosti, v zákone o potravinách, v krmivovom práve a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisoch v týchto oblastiach a plnenie úloh v zmysle rozhodnutí 
MPRV SR a ŠVPS SR. 
Vo svojich činnostiach ŠVPÚ Bratislava   
 vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek 

potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu a ich zložiek na zdravotnú a 
hygienickú bezchybnosť a biologickú hodnotu, ako aj ich identifikáciu, falšovanie a 
autenticitu potravín z hľadiska ich bezpečnosti, kvality a dodržania požiadaviek 
ustanovených príslušnými zákonmi, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi, 

 vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek krmív 
a kŕmnych komponentov biologického pôvodu na zdravotnú bezchybnosť a výživnú 
hodnotu,  

 vykonáva analýzy cudzorodých látok v potravinách, krmivách, surovinách a zložkách 
používaných na ich výrobu, 

 plní úlohy na úseku veterinárnej starostlivosti o zdravie zvierat formou diagnostiky 
pôvodcov chorôb a hynutia zvierat a diagnostiky zoonóz a ich monitorovania, 

 spolupracuje pri vypracovávaní preventívnych programov pre jednotlivé druhy zvierat 
podľa požiadaviek ŠVPS SR, 

 objasňuje príčiny produkčných a reprodukčných porúch,  
 vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek pitných 

a povrchových vôd, 
 vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek 

biologického/klinického a toxikologického materiálu,  
 vykonáva ekologickú diagnostiku na ochranu životného prostredia, 
 poskytuje odbornú konzultačnú a poradenskú službu, vypracováva odborné 

stanoviská, štúdie a expertízy, 
 vykonáva vyšetrenia  tabaku a tabakových výrobkov, 
 vykonáva kontrolu obsahu rádioaktívnych látok v surovinách a potravinách 

rastlinného a živočíšneho pôvodu, v krmivách a kŕmnych komponentoch pre 
hospodárske zvieratá a vzoriek z lesného a vodného hospodárstva, 

 monitoruje prítomnosť hormonálnych látok a látok s hormonálnym účinkom a ich 
rezíduí nielen u živých zvierat, ale aj u zvierat určených pre výživu obyvateľstva 
a v surovinách a produktoch určených pre výživu zvierat, 

 spolupracuje pri registrácii liečiv, pri príprave antigénov a vakcín pre potrebnú 
diagnostickú činnosť, ako aj pre komerčné účely, 

 predkladá výsledky laboratórnych diagnóz, skúšania, analýz a testov úradných vzoriek 
príslušným orgánom veterinárnej a  potravinovej správy a MPRV SR,  

 vykonáva certifikáciu osôb v oblasti senzorického posudzovania potravinárskych 
a poľnohospodárskych výrobkov v oblastiach akreditácie: 
a) potravinárske a poľnohospodárske výrobky,      
b) vína, 

 poskytuje služby laboratórnej diagnostiky na skúšanie, analýzy a testovanie vzoriek 
iných ako úradných, 

 spolupracuje v rámci schválenej národnej referencie s príslušnými referenčnými 
laboratóriami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) ako aj s laboratóriami v rámci SR, 
najmä na zabezpečenie:  
a) školenia a preškoľovania zamestnancov s cieľom získať a zvyšovať odbornú 

spôsobilosť, 
b) účasti na pravidelných porovnávacích testoch spôsobilosti na úrovni EÚ, 
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c) národné referenčné laboratóriá (ďalej len „NRL“) plnia požiadavky referenčných 
laboratórií EÚ pokiaľ ide o laboratórnu diagnostiku; v prípade, že ide o skúšanie, 
analýzy alebo testy, ktoré sa nevykonávajú v SR, zabezpečia odoslanie vzoriek do 
príslušného referenčného laboratória v rámci EÚ, 

 zavádza a validuje nové laboratórne metódy v laboratórnej diagnostike kompatibilne 
s medzinárodnými požiadavkami, spolupracuje s vedecko-výskumnými a výrobnými 
pracoviskami na území SR a v zahraničí pri príprave, riešení a realizácií vývojových, 
výskumných a realizačných projektov a grantov, 

 organizuje odborné školenia, kurzy, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity pre všetky 
skupiny užívateľov výstupov organizácie (MPRV SR, iné ústredné orgány štátnej 
správy, ŠVPS SR a organizácie ňou riadené, chovateľov spoločenských 
a hospodárskych zvierat, prvovýrobcov, spracovateľov, výrobcov a predajcov potravín 
a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, tabaku a tabakových výrobkov, krmív 
a iných produktov, iné skupiny zákazníkov), ako aj pre odborných zamestnancov 
ústavu, študentov univerzít a stredných škôl, 

 podieľa sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov 
a iných odborných pracovníkov z oblasti laboratórnej diagnostiky, 

 podieľa sa na výskumnej činnosti v spolupráci s inými právnymi subjektami na území 
SR a v zahraničí, 

 v zmysle platných zákonov a iných predpisov hospodári podľa svojho rozpočtu 
nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, v ktorom je zahrnutý aj príspevok od 
zriaďovateľa, 

 sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených 
v Štátnej pokladnici. 

 
Strednodobý výhľad organizácie: 
 

VPÚ v Bratislave bude aj v roku 2014 prednostne vykonávať všetky činnosti úradného 
veterinárneho laboratória podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov a zákona  č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 
V roku 2014 bude pokračovať v posilňovaní činností NRL. 
 
 NRL pre rezíduá pesticídov (pokrýva 4 oblasti: pre živočíšne komodity a komodity 

s vysokým obsahom tuku, pre obilie a krmivá, pre ovocie a zeleninu, tzv. 
„multireziduálne“ metódy a pre tzv. „single residue“ metódy) je súčasťou 
celoeurópskej siete laboratórií na monitoring rezíduí pesticídov, ktorým venuje EÚ 
stále zvýšenú pozornosť. Dôkazom toho sú každoročné nariadenia na výkon 
povinného celoeurópskeho monitoringu v predpísaných komoditách a rozsahu, ktorý 
sa sústavne rozširuje tak, aby zodpovedal neustále narastajúcej ponuke prípravkov na 
ochranu rastlín. Všetky výsledky sa každoročne zasielajú na Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“), ktorý z nich pripravuje komplexnú správu za 
celú EÚ a predkladá ju do Bruselu. V roku 2013 NRL pre diagnostiku rezíduí 
pesticídov zaviedlo sledovanie ďalších 13 druhov rezíduí pesticídov a ich metabolitov. 
Podľa plánu a v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 400/2014 z 22. 
apríla 2014 o koordinovanom viacročnom programe Únie na roky 2015, 2016 a 2017 s 
cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť 
vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a na nich a v zmysle Pracovného dokumentu o pesticídoch, pri ktorých sa má 
zvážiť ich zaradenie do programu národných kontrol SANCO 12745/2013, bude 
musieť v roku 2014 zaviesť stanovenie 28 nových druhov pesticídov vrátane 
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metabolitov v živočíšnych aj v rastlinných komoditách. Niektoré z nich si vyžadujú 
samostatné metódy analýzy, čo je veľmi problematické pri súčasnom technicky 
zastaranom vybavení NRL. Aktivity budú zamerané aj na zníženie limitu kvantifikácie 
pri analytoch, v ktorých sa zmenil v priebehu minulých rokov maximálny reziduálny 
limit. Ďalšou úlohou je kontrolovať dovozy z tretích krajín, pri vstupe do EÚ cez 
územie SR podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa 
vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o 
zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho 
pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES. 

 NRL salmonelóz a NRL chorôb hydiny sa aj v roku 2014 zapojí do celoslovenského 
monitorovania salmonel formou Národných kontrolných programov, ktorých zoznam 
je uverejnený vo Vestníku MPRV SR z 27. februára 2014, ročník XLVI, čiastka 5 
a to: 
- Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch 

kury domácej (Gallus gallus) v SR v roku 2014, 
- Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury 

domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v SR v roku 
2014, 

- Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v SR 
v roku 2014, 

- Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury 
domácej (Gallus gallus) v SR v roku 2014. 

Tieto laboratóriá budú naďalej pokračovať v sústreďovaní a udržiavaní kmeňov 
salmonel a v kompletnom monitorovaní antimikrobiálnej rezistencie salmonel ako aj 
zisťovanie ich citlivosti. 

 NRL pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 (hormóny a látky s hormonálnym účinkom) 
zameria svoju činnosť na pokračovanie validácie konfirmačných metód na stanovenie 
gestagénov a kortikosteroidov metódou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou 
detekciou (ďalej len „LC-MS/MS“), v krmive a srsti zvierat. Tieto dve matrice totižto 
reprezentujú na jednej strane prvotný vstup týchto látok do organizmu a na strane 
druhej dostatočne reprezentatívnu matricu, v ktorej sa tieto látky ešte dajú zachytiť pre 
svoj pomalý metabolizmus. Taktiež bude pracovať na validácii metódy na stanovenie 
beta-agonistov v srsti hovädzieho dobytka. 

 NRL pre nesteroidné protizápalové lieky a niektoré zakázané látky 
(nitroimidazoly) bude rozširovať ich spektrum, pretože najmä posledné potravinové 
kauzy – zistenie fenylbutazonu a oxyfenbutazonu v konskom mäse a ipronidazolu 
v hydinovom chove – preukázali možnosť ich výskytu v potravinách, aj napriek tomu, 
že ich použitie pre zvieratá určené pre výživu obyvateľstva nie je povolené.  

 Prioritu dostáva taktiež činnosť v oblasti NRL tuberkulózy (M. bovis), 
paratuberkulózy a iných mykobakterióz, najmä po exaktnom dôkaze prenosu 
mykobaktérií zo zvierat na človeka, napriek tomu, že pokiaľ ide o zdravie zvierat je 
SR krajina prostá tuberkulózy. NRL sa zapojí aj v roku 2014 do porovnávacích 
skúšok, organizovaných Európskym referenčným laboratóriom (ďalej len „EURL“), 
ktoré začalo v spolupráci s NRL EÚ pracovať na zjednotení metódy pre dôkaz 
mykobaktérií v biologických materiáloch. 

 Značný rozvoj nastal v činnosti NRL pre monitoring obsahu cudzej vody 
v hydinovom mäse, najmä v súvislosti s falšovaním potravín. EURL v uplynulom 
roku pracovala na štúdii, v rámci ktorej sa vyšetrovali vysoké počty vzoriek na obsah 
cudzej vody, pričom sa testovala aj nová metóda chladenia hydiny. Získané výsledky 
sa zhodnocujú a na ich základe budú postavené aj nové úlohy nielen EURL, ale 
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v nadväznosti aj NRL. V roku 2014 zorganizuje toto NRL medzilaboratórny test na 
stanovenie obsahu vody v hydine, čím overí aj kvalitu vykonávaných skúšok 
v laboratóriách schválených pre úradnú kontrolu potravín. Tohto testu sa zúčastňujú aj 
laboratóriá z Českej republiky. 

 NRL pre parazity (najmä Trichinela, Echinococcus a Anisakis) bude naďalej 
pokračovať v školení pracovníkov, ktorí vykonávajú  vyšetrovanie vzoriek z jatočných 
ošípaných na Trichinela spp. a zorganizuje test na jej detekciu, aby bola zabezpečená 
spoľahlivá diagnostika na bitúnkoch. Taktiež bude pokračovať nielen v monitoringu 
trichinelózy, ale najmä echinokózy u psovitých a mačkovitých šeliem, kde bola 
zaznamenaná vysoká pozitivita a nové lokality výskytu, najmä na území západného 
Slovenska. 

 V oblasti mlieka a mliečnych výrobkov ako ťažko nahraditeľných potravín hrá 
nezastupiteľné miesto činnosť NRL pre mlieko a mliečne výrobky nielen v oblasti 
falšovania, ale i nutričných parametrov. Okrem prípravy kalibračných a sekundárnych 
referenčných materiálov sa toto NRL zameriava najmä na zavádzanie metód 
v súvislosti s uplatnením nariadenia č. 273/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné 
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1255/1999 týkajúce sa metód analýzy 
a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sa týka laboratórnych metód 
na vyšetrenie mlieka a mliečnych výrobkov. V roku 2013 bola validovaná metóda na 
stanovenie srvátkových proteínov v sušenom kravskom mlieku. V roku 2014 budeme 
pokračovať v prepracovaní tejto metódy a aj metód na iných princípoch, ktoré budeme 
môcť využívať pri falšovaní mlieka a mliečnych výrobkov.  
Nezastupiteľnou činnosťou tohto NRL je školenie pracovníkov prvovýroby, 
prepravných firiem a spracovateľov mlieka pre odber vzoriek mlieka ručne aj 
autosamplermi a organizácia porovnávacích testov pre organizácie, ktoré sa zaoberajú 
vyšetrovaním či už surového alebo spracovaného mlieka. 

 Napriek kritickej zastaranosti polovodičového gamaspektrometra a scintilačného 
kvapalinového betaspektrometra, ktoré sú nosnými prístrojmi Referenčného 
laboratória rádiometrie a rádiológie (ďalej len „RLRR“) sa podarilo čiastočne 
stabilizovať toto zariadenie zaradením niektorých starších modulov do zostavy 
prístroja. Napriek tomu, že ŠVPÚ Bratislava aj v predchádzajúcich rokoch žiadal od 
zriaďovateľa finančné prostriedky na modernizáciu prístrojovej techniky v RLRR aj 
napriek havárii japonskej jadrovej elektrárne, neboli mu pridelené potrebné finančné 
prostriedky. Na základe vyššie uvedeného preto aj pre rok 2014 z toho vyplýva 
potreba modernizácie aspoň dvoch meracích trás gamaspektrometra a vytvorenie 
minimálneho organizačného a materiálneho zabezpečenia činnosti laboratória.  

 Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a v mäsových 
výrobkoch sa zaoberá kontrolou kvality mäsových výrobkov v súvislosti so 
správnosťou deklarácie zloženia, čo je dôležité pre spotrebiteľa aj zo zdravotného 
hľadiska. V súvislosti s poznatkom, že do mäsových výrobkov sa čoraz častejšie 
pridávajú rôzne náhrady mäsových bielkovín aj v roku 2014 bude laboratórium 
pracovať na zavádzaní nových metód na ich diagnostiku. Významným problémom je 
sústavné používanie mechanicky separovaného mäsa (ďalej len „MSM“) v mäsových 
výrobkoch a jeho deklarácia v zložení výrobku. Z tohto dôvodu sa pre diagnostiku 
MSM vo výrobkoch okrem metódy na stanovenie vápnika zaviedla aj podporná 
mikroskopicko-histologická a chemická metóda stanovenia kostných častíc 
v mäsových výrobkoch. Obe metódy boli v roku 2013 akreditované. 

 Z dôvodu postupného prehodnocovania bezpečnosti a rizika jednotlivých aditívnych 
látok prostredníctvom EFSA je potrebné neustále monitorovať ich obsah v 
potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a v nápojoch. Takisto sú 
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prehodnocované údaje týkajúce sa bezpečnosti potravín pri vzájomnej kombinácii 
pridaných aditívnych látok, napr. kombinácia sladidiel a konzervačných látok a pod.. 
VPÚ v Bratislave aj v roku 2014 bude zavádzať, validovať a následne akreditovať 
ďalšie diagnostické metódy podľa požiadaviek a odporúčaní EÚ.  

 Sledovanie výskytu mykotoxínov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a v 
krmivách je nevyhnutné z dôvodu ich mimoriadnej karcinogenity. Mykotoxíny sú 
najjedovatejšie prírodne sa vyskytujúce látky, ktoré spôsobujú okrem zdravotného 
rizika aj vysoké ekonomické straty. Z tohto dôvodu sú neustále doplňované a 
prehodnocované ich maximálne povolené limity, a taktiež pridávané nové komodity. 
ŠVPÚ Bratislava v roku 2013 analyzovalo všetky druhy mykotoxínov v rámci platnej 
EÚ legislatívy. V roku 2014 bude VPÚ v Bratislave pokračovať vo validácii metódy 
na stanovenie mykotoxínov v tzv. jednom „rune“, čím by bolo možné analýzy nielen 
urýchliť,  ale aj zefektívniť. 

 V roku 2013 bola akreditovaná metóda HPLC na stanovenie solanínu, ktorý vzniká 
ako endogénna cudzorodá látka v zemiakoch. V roku 2014 bude potrebné pracovať na 
zavedení metódy na stanovenie námeľových alkaloidov. Výbor EÚ pre kontaminanty 
uviedol, že vzhľadom k tomu, že príprava štandardov je veľmi problematická 
a náročná, budú sa na ich diagnostiku zatiaľ využívať predovšetkým skríningové 
mikroskopické metódy. 

 Ďalšou problematikou, ktorou sa ústav zaoberá, a ktorú naďalej plánuje rozširovať, je 
oblasť molekulárnej biológie a metódy založené na princípe polymerázovej reťazovej 
reakcie (ďalej len „PCR“). V súčasnosti diagnostikuje geneticky modifikované 
organizmy: ryžu, kukuricu, sóju. Má vypracovanú metódu PCR na diagnostiku 
mykobaktérií, salmonel a trichinel. V súvislosti s kauzou „konské mäso“ bolo 
zavedené jeho stanovenie touto metódou. Metódy na princípe PCR sú veľmi 
progresívne, pretože je možné stanoviť nielen DNA rôznych druhov zvierat, ale aj 
iných biologických materiálov. Problémom je prístrojové vybavenie, ktoré má ústav. 
Je už zastarané a boli by potrebné finančné prostriedky na jeho obnovenie. 

 Referenčné laboratórium pre toxoplazmózu sa bude naďalej venovať tejto 
problematike, pretože v porovnaní s rokom 2012 percento pozitívnych vzoriek stúplo 
z 9 na 16 %. Okrem mačiek bola zaznamenaná zvýšená pozitivita aj u psov (z 21 % na 
30 %). Známa skutočnosť o vyššej citlivosti kôz na infekčný agens Toxaplazma gondii 
bola potvrdená aj v roku 2013, kde dosiahnutá 64 % prevalencia (v roku 2013 bola 28 
%) bola najvyššia zo všetkých sledovaných kategórií zvierat. Vzhľadom k tomu, že 
v tomto prípade sa jedná o zooantroponózu bude sa aj v roku 2014 venovať tejto 
problematike zvýšená pozornosť. Z epizootologického hľadiska je potrebné zamerať 
sa taktiež na bezpečnosť používania surového kozieho mlieka na ľudský konzum 
a poučiť farmárov o možnosti prenosu infekčného agens na populáciu. 

 Aj v roku 2014 bude VPÚ v Bratislave, ako jediné laboratórium v Slovenskej 
republike pokračovať vo vykonávaní analýz tabaku a tabakových výrobkov na 
obsah škodlivých látok, ktoré sú predmetom sledovania v rámci Národného akčného 
plánu na kontrolu tabaku na roky 2012-2014. 

 Vzhľadom na veľký objem získaných štatistických údajov VPÚ v Bratislave, tak ako 
v minulosti, tak aj v roku 2014 poskytne pre potreby EFSA údaje o výskyte 
pesticídov, aditívnych látok a kontaminantov v potravinách.  
 

VPÚ v Bratislave sa aj v roku 2014 bude snažiť o zabezpečenie kvalitnej laboratórnej 
diagnostiky v rozsahu celej svojej pôsobnosti. 
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3 Charakteristika kontraktu organizácie s ústredným 
orgánom a jeho plnenie v súvislosti s úlohami štátneho 
dozoru a kontroly 

 
MPRV SR uzavrelo so ŠVPÚ Bratislava Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 

2013 uzavretý medzi MPRV SR a ŠVPÚ Bratislava číslo 332/2012-520/MPRV SR (ďalej len 
„kontrakt“) v celkovej výške 1 322 713 € (vrátane dodatkov) s nasledovným členením: 

1. Veterinárna prevencia a ochrana so zameraním na oblasť zdravia zvierat a ochranu 
štátneho územia v rozsahu metodických pokynov ŠVPS SR v celkovej výške  
284 357 €. Finančné prostriedky boli delené do nasledovných častí: 
a. Národný program kontroly rezíduí v sume 125 210 €. Poskytnuté finančné 

prostriedky sa použili na analýzy hormonálnych látok a látok s hormonálnym 
účinkom, nitroimidazolov, karbamátov a pyretroidov a nesteroidných 
protizápalových liečiv. Počty a smer vyšetrení u jednotlivých druhov 
hospodárskych zvierat sa riadili podľa metodického pokynu a tvorili taktiež 
samostatnú prílohu kontraktu. 

b. Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia v sume 97 061 € bol 
zameraný na vyšetrenia nákaz hospodárskych zvierat, najmä brucelózy a leukózy 
a na bakteriologické a sérologické vyšetrenia abortov. Vzhľadom k počtu vyšetrení 
ŠVPÚ Bratislava požiadal o zvýšenie tejto časti kontraktu o 5 300 €, presunom 
z položky Potravinový dozor. 

c. Odstupné, odchodné a odvody v sume 62 086 € – táto časť bola upravená 
dodatkom na základe požiadavky ŠVPÚ Bratislava a súvisela so znižovaním počtu 
pracovných miest. 

2. Potravinový dozor v celkovej výške 853 006 € so zameraním na vyšetrovanie vzoriek 
v rámci úradnej kontroly potravín podľa metodických pokynov ŠVPS SR platných pre 
rok 2013. Finančné prostriedky boli delené do nasledovných častí: 
 vyšetrovanie potravín a surovín živočíšneho pôvodu v sume 322 310 € so 

zameraním na mikrobiologické a kvalitatívne ukazovatele mäsových a mliečnych 
výrobkov a zakázané látky v potravinách, 

 vyšetrovanie potravín a surovín rastlinného pôvodu v sume 279 068 € so 
zameraním najmä na kontaminujúce a aditívne látky a autenticitu, 

 viacročný kontrolný program pre rezíduá pesticídov v živočíšnych a rastlinných 
komoditách v celkovej sume 185 128 €, 

 zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek v celkovej sume 66 500 €. 
3. Diagnostika a skúšanie potravín v celkovej sume 185 350 €, ktorá bola určená na: 
 Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií. Táto časť kontraktu 

bola zvýšená o 59 000 €. MPRV SR poskytlo ŠVPÚ Bratislava jednak 
mimoriadne finančné prostriedky na opravu prístroja na vyšetrovanie cigariet 
(9 000 €), ktoré je jediným zariadením v SR, a taktiež v súvislosti 
s pripravovanými reorganizačnými zmenami mu poskytlo finančné prostriedky vo 
výške 50 000 € na zabezpečenie miezd za mesiac december, ktoré museli byť 
vyplatené do konca rok 2013. 

 
Bežný transfer na rok 2013 bol vyčerpaný v súlade so stanovenými úlohami. 
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4 Činnosť organizácie a jej náklady 
 

ŠVPÚ Bratislava zabezpečuje veterinárnu laboratórnu diagnostiku v intenciách 
požiadaviek ŠVPS SR a príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej 
len „RVPS“), a to: 

 
RVPS Bratislava 
RVPS Senec 
RVPS Trnava 
RVPS Galanta 
RVPS Dunajská Streda 
RVPS Senica 
RVPS Nitra 
RVPS Šaľa 
RVPS Levice 
RVPS Nové Zámky 
RVPS Topoľčany 
RVPS Komárno 
RVPS Trenčín 
RVPS Nové Mesto nad Váhom 
 
Pre všetky RVPS, na území SR poskytuje servis v špecializovaných činnostiach ako je: 
 vyšetrenia rezíduí pesticídov, 
 vyšetrenie rezíduí nitroimidazolov, 
 vyšetrenie rezíduí nesteroidných protizápalových liečiv, 
 vyšetrenie na rezíduá 3-MCPD, 
 vyšetrenia nitrózoamínov, 
 vyšetrenia tabakových výrobkov, 
 autenticita medu a liehu, 
 kontrola obsahu rádioaktívnych látok v potravinách, krmivách, surovinách a polotovaroch 

poľnohospodárskej výroby, 
 vyšetrenia hormonálnych látok, 
 vyšetrenia na tuberkulózu. 
 
ŠVPÚ Bratislava poskytuje veterinárne diagnostické služby aj pre súkromných veterinárnych 
lekárov v rozsahu ich požiadaviek rozširovaním diagnostiky ochorení u drobných 
a spoločenských zvierat.  
ŠVPÚ Bratislava poskytuje veterinárne diagnostické služby aj podnikateľským subjektom 
formou analýz potrebných pre výstupnú kontrolu, hlavne zdravotnej bezchybnosti potravín, 
krmív i kontroly zdravia zvierat. 
ŠVPÚ Bratislava prostredníctvom svojich NRL a referenčných laboratórií poskytuje služby 
pre ostatné štátne veterinárne a potravinové ústavy a štátny veterinárny ústav, pričom tieto 
jeho laboratóriá sú úzko prepojené na príslušné referenčné laboratóriá EÚ, viac v kapitole 10 
„Činnosť národných referenčných laboratórií a referenčných laboratórií“. 
 

Náklady organizácie sú uvedené v kapitole 5. 
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Činnosť organizácie v oblasti akreditácie 
Skúšobné laboratórium ŠVPÚ Bratislava je akreditované podľa požiadaviek ISO/IEC 

17025:2005, pre nasledovnú oblasť akreditácie: 
 senzorické, mikrobiologické, hydrobiologické, chemické, molekulárno-biologické 

skúšky a skúšky rádioaktivity v: 
potravinách, krmivách a kŕmnych komponentoch živočíšneho a rastlinného pôvodu,  
vo vode a v zložkách životného prostredia, tabaku a tabakových výrobkoch, 

 sérologické, virologické, parazitologické, mykologické, bakteriologické, patologicko-
anatomické, molekulárno-biologické a toxikologické skúšky biologických materiálov 
a diagnostikovanie príčin ochorení a úhynu zvierat,  

 vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa fixného a flexibilného rozsahu akreditácie.  
 

Fixný rozsah akreditácie bol v roku 2013 rozšírený o 6 skúšok a 11 analytov. 
Flexibilný rozsah akreditácie bol v roku 2013 rozšírený o 8 skúšok a 41 analytov. To 
znamená, že v súčasnosti v rámci flexibilného rozsahu je akreditovaných 753 parametrov -  
analytov a 8 princípov metód. Vo fixnom rozsahu je akreditovaných 46 princípov so 406 
analytmi. 
Slovenská národná akreditačná služba (ďalej len „SNAS“) dňa 7.6.2013 vykonala 
mimoriadny audit súvisiaci s presťahovaním NRL pre mlieko a mliečne výrobky z Nitry do 
Lužianok. V termíne od 10.6.2013 do 17.6.2013 SNAS vykonal audit súvisiaci s dohľadom a 
rozšírením akreditácie Skúšobného laboratória ŠVPÚ Bratislava.  
 

Certifikačný orgán (ďalej len „CO“) pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické 
posudzovanie je akreditovaný podľa požiadaviek ISO/IEC 17024:2003 „Všeobecné 
požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb“. V roku 2013 CO implementoval do 
svojej dokumentácie a činnosti požiadavky novej normy ISO/IEC 17024:2013. 
Reakreditačné a svedecké posúdenie CO vykonal SNAS 15.1.2013 a 16.1.2013.  
Oblasť akreditácie Certikačného orgánu je nasledovná: 
 certifikácia osôb pre senzorické skúšky potravinárskych a poľnohospodárskych 

výrobkov, 
 certifikácia osôb pre senzorické skúšky vína.  

 
V roku 2013 vydal CO: 
 140 Certifikátov spôsobilosti pre senzorické posudzovanie potravinárskych 

a poľnohospodárskych výrobkov, 
 52 Certifikátov spôsobilosti pre senzorické posudzovanie vín.  

 
Priame náklady na akreditačné služby SNAS v roku 2013 sú uvedené v tabuľke číslo 1: 
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Tab. 1: Náklady na akreditačné služby  
 
Služba: Náklady v € vrátane DPH Termín vykonania 
Reakreditačné posúdenie 
Certifikačného orgánu 3843,60 16.1.2013 

Svedecké posúdenie 
Certifikačného orgánu 633,60 15.1.2013 

Mimoriadny dohľad – 
sťahovanie NRLM Lužianky 871,20 7.6.2013 

Rozšírenie akreditácie 
skúšobného laboratória 2210,40 14.6.2013 – 17.6.2013 

Dohľad skúšobného 
laboratória 5385,60 10.6.2013 – 13.6.2013 

Aktív SNAS  270,00 19.6.2013 – 20.6.2013 
Spolu 13 214,40  
 
 

Ciele kvality na rok 2014 
Oddelenie detekcie cudzorodých látok 
 Zvalidovať metódu na stanovenie beta-agonistov v srsti hovädzieho dobytka 
 Zvalidovať konfirmačnú metódu na stanovenie gestagénov LC-MS/MS 
 Zvalidovať konfirmačnú metódu na stanovenie kortikosteroidov LC-MS/MS 
 Zvalidovať analyt dexametazon v krmive – ELISA 
 Rozšíriť počet analytov, zvalidovať novú matricu (mäso), stanoviť azofarbivá 

metódou LC-MS/MS 
 Rozšíriť metódu na stanovenie pesticídov v živočíšnych komoditách (GC/MS) 

o ďalšie analyty 
 Zaviesť metódu Determination of casein and whey protein contents of milk and 

milk products – electrophoretic (DIN 10472) 
 

Oddelenie chromatografie 
 Vytvoriť databázu pesticídov sledovaných na ŠVPÚ Bratislava v programe 

Access – pokračovanie z minulého roka 
 Zaviesť nové pesticídy do multireziduálnych metód podľa požiadaviek Európskej 

komisie 
 Dokončiť validáciu pre ethephon 
 Zaviesť metódu na stanovenie chlorečnanov/chloristanov pre ovocie, zeleninu 

a mliečne výrobky 
 

Oddelenie chémie a toxikológie 
 Stanoviť aflatoxín, ochratoxín a zearalenon v jednej analýze metódou HPLC 
 Revalidovať a prepracovať metódy na stanovenie syntetických farbív metódou 

HPLC 
 

Oddelenie fyzikálnochemických analýz 
 Permanentne revidovať dokumentáciu súvisiacu s akreditáciou 
 Vykonať validácie skúšok na analýzu tabaku a tabakových výrobkov po 

ukončení generálnej opravy prístroja 
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Oddelenie hygieny potravín 
 Zabezpečiť 1 krát ročne monitoring ovzdušia všetkých laboratórnych priestorov 

ústavu pomocou zariadenia MAS – 100Eco v zmysle vyhlášky MZ SR č. 
259/2008, z 18.júna 2008, o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 
ubytovacie zariadenia 

 Odskúšať metódu na dôkaz patogénnych a podmienečne patogénnych 
mikroorganizmov podľa STN 56 0100 čl. 95 

 Doplniť podklady pre zavedenie konfirmácie niektorých druhov baktérií rodu 
Lactobacillus spp. 

 Metódou najpravdepodobnejšieho počtu stanovenia koliformných baktérií overiť 
kvalitu mlieka 

 Doplniť štatistický zoznam - výsledky a výpočty množstva mäsa v mäsových 
výrobkoch, vyšetrovaných na oddelení od nadobudnutia platnosti výnosu MP SR 
a MZ SR z 18.augusta 2005 č. 1895/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu SR upravujúca mäsové výrobky  

 Doplniť štatistický zoznam - hodnoty sójových bielkovín v mäsových výrobkoch 
za rok 2013 - 2014 

 Odskúšať metódu kvantitatívneho stanovenia etyl-esteru kyseliny beta-apo-8´-
karoténovej v masle 

 
Oddelenie senzorickej analýzy 
 Zaviesť interné vzdelávanie o senzorickom hodnotení jednotlivých komodít 
 

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie  
 Implementovať požiadavky novej normy STN EN ISO/IEC 17024:2013 do 

činnosti CO  
 Aktualizovať Smernicu systému kontroly a revízie skúšania pre zabezpečenie 

objektivity, právoplatnosti, dôveryhodnosti, spoľahlivosti, dodržiavania 
bezpečnosti, spravodlivosti a realizácie každej skúšky 

 Prepracovať ŠPP CS 01 a 02 podľa ISO 8586:2012 
 Zapracovať preskúšavanie chýb vína do ŠPP CS 04  
 Zverejniť na webovom sídle informácie požadované novou normou STN EN 

ISO/IEC 17024:2013 
 Informovať zákazníkov o termínoch konania skúšok aj na webovom sídle ústavu 
 

Oddelenie sérologie, virológie a molekulárnej biológie 
 Verifikovať ELISA metódu na stanovenie sóje v potravinách - výrobca  

R-Biopharm 
 Verifikovať ELISA metódu na stanovenie kravského mlieka v ovčom a kozom 

syre a v ovčom a kozom mlieku 
 

Oddelenie mikrobiológie, parazitológie a mykológie  
 Prezentovať činnosť NRL salmonelóz na pracovnej porade EURL Salmonella 

v Amsterdame 
 Pokračovať v monitoringu salmonel v chovoch hydiny na Slovensku 
 Vykonať monitoring salmonel z jatočných tiel brojlerov a výkrmových moriek    
 Pokračovať v diagnostike Candida spp. testom Auxacolor 
 Pokračovať v monitoringu výskytu dirofilariózy na Slovensku 
 Prezentovať práce NRL na workshope organizovanom EURL v Ríme 
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Oddelenie patologickej morfológie, diagnostiky besnoty a klinickej biochémie 
 Popri depistáži výskytu paratuberkulózy u voľne žijúcich zvierat, v spolupráci s 

laboratóriom parazitológie sa spolupodielať aj na depistáži parazitóz. 
 

Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky 
 Dokončenie prípravy kalibračných vzoriek pre prístroje na stanovenie zloženia 

mlieka pre mliekarenský priemysel, prvovýrobu a centrálne laboratóriá na 
Slovensku 

 
Útvar riadenia kvality 
 Zabezpečiť bezproblémový priebeh všetkých auditov SNAS súvisiacich 

s dohľadom Skúšobného laboratória ŠVPÚ Bratislava a CO pre certifikáciu osôb 
vykonávajúcich senzorické posudzovanie  

 Zaktualizovať všetky formuláre v súvislosti so zmenou právnej subjektivity 
 Dopracovať politiky VPÚ v Bratislave podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 

17024:2013 a STN EN ISO/IEC 17025:2005 
 Zaktualizovať Prevádzkový poriadok pre prácu s biologickými faktormi a 

Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi 
 

Oddelenie rádiometrie a rádiológie  
 Pripraviť motivačnú prednášku „Kritické komodity lesného ekosystému 

z hľadiska rádioaktívnej kontaminácie“ na školenie veterinárnych inšpektorov 
v rámci Národného programu vzdelávacích aktivít na rok 2014 v odbore hygieny 
krmív, ekológie a veterinárnej farmácie  

 Zabezpečiť zakúpenie modulov na minimálne jednu meraciu trasu 
gamaspektrometra slúžiacu na referenčné a verifikačné merania a príslušné 
postupy zapracovať do štandardných pracovných postupov 
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Publikačná činnosť pracovníkov ŠVPÚ Bratislava 
 ŠKARKOVÁ, A., GAŠPAR, G., SÁSIK, M. Zoonoses Monitoring Trends and sources 

of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstufs, animals and feedingstufs 
Slovakia 2012, EFSA 2013. 

 ŠKARKOVÁ, A., GAŠPAR, G., Surveillance salmonel, prehľad výskytu zo zvierat, 
potravín a krmív podklady pre MPRV SR. In: Správa o zoonózach a pôvodcoch 
zoonóz a alimentárnych nákaz v SR za rok 2011, ISBN 978-80-970552-9-5, s. 13 - 29. 
2013. 

 SÁSIK, M., Rezistencia Salmonella spp., voči antimikrobiálnym látkam. In: Správa o 
zoonózach a pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákaz v SR za rok 2012, ISBN 978-
80-970552-9-5. s.30 - 35. 2013. 

 ŠKARKOVÁ, A., GAŠPAR, G., LORKO, M. Výskyt salmonel u hydiny v Slovenskej 
republike v roku 2012, Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, 2013, 
XXXVIII: 5-6 s. 269 - 270. 

 GACÍKOVÁ, E. Surveillance leptospiróz v SR za rok 2012. Slovenský veterinársky 
časopis 5-6/2013. 

 BARBOROVÁ, P., JANČOVIČOVÁ, J., ZAJÁC, P., VIETORIS, V.: Perception of 
basic tastes and threshold sensitivity during testing of selected judges In: 
Potravinárstvo, 2013, ISSN 13370960, vol. 7, no. 1, p. 12-17. 

 GOLIAN, Jozef - ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef. Kontrola pasterizácie mlieka s 
využitím aktivity alkalickej fosfatázy. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, 2013. 103 s. ISBN 978-80-552-0967-8. 

 ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef - GOLIAN, Jozef - BELEJ, Ľubomír. Hygiena 
distribúcie a predaja potravín. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 
2013. 127 s. ISBN 978-80-552-0970-8. 

 ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - GOLIAN, Jozef - BELEJ, Ľubomír. Správna 
hygienická prax v potravinárstve. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, 2013. 122 s. ISBN 978-80-552-0989-0. 

 BARBOROVÁ, Petra - JANČOVIČOVÁ, Jana - ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef - 
VIETORIS, Vladimír. Perception of basic tastes and threshold sensitivity during 
testing of selected judges. In Potravinárstvo Online. ISSN 1337-0960, 2013, vol. 7, no. 
1, s. 12-17. Dostupné na internete: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php 
/potravinarstvo/article/download/259/pdf. 

 GOLIAN, Jozef - ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - BABIČKA, Luboš. Sprievodca 
svetom potravín: rady spotrebiteľom, na čo si dať pozor pri nakupovaní a manipulácií 
s potravinami. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 140 s. 
ISBN 978-80-552-0986-9. 

 ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - VIETORIS, Vladimír - ČURLEJ, Jozef - 
BOBKOVÁ, Alica. Control of effectivity of selected disinfectants in vario. In Food 
safety and quality control scientifice conference. 1st ed. 1 CD-ROM (67 s.). ISBN 
978-5-9904439-1-4. Food safety and quality control scientifice conference. Moskva: 
Sergeev, I.A., 2013, s. 9-15. 

 ŠLEZÁROVÁ, A. - BEŇOVÁ, E. - ZAJÁC, Peter - ŽIDEK, Radoslav - 
SLÁDEČKOVÁ, J. - ŠUGOVÁ, D. - GERMUŠKA, Róbert. Falšovanie "slovenskej 
bryndze" - metódy stanovenia: Falsification of "slovenska bryndza" cheese - methods 
of analysis. In Hygiena alimentorum. 1. vyd. 361 s. ISBN 978-80-8077-334-2. 
Hygiena alimentorum. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2013, 
s. 80-82. 
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 ČURLEJ, Jozef - ZAJÁC, Peter - ŠNIRC, Marek. Mlieko a mliečne produkty 
identifikované v systéme RASFF za obdobie rokov 2007-2011: Cases of milk and 
milk products captured by RASFF network for a period 2007-2011. In Hygiena 
alimentorum. 1. vyd. 361 s. ISBN 978-80-8077-334-2. Hygiena alimentorum. Košice: 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2013, s. 152-154. 

 GOLIAN, Jozef - VIETORIS, Vladimír - ZAJÁC, Peter - BELEJ, Ľubomír - 
NAGYOVÁ, Ľudmila - TOMAN, Róbert - KOZELOVÁ, Dagmar. Letná škola 
Bezpečnosti potravín. Nitra: [s.n.], 2013. 18 s. 

 MIŠŠÍK, Juraj. Dlhodobé zmeny v možnostiach prechodu rádioaktívneho cézia do 
vybraných potravinových produktov; Doktorandská dizertačná práca, školiteľ Ján 
Tomáš, Katedra chémie FBP SPU v Nitre: 2013, 126 s. 

 STANOVIČ, R. - ÁRVAY,J. - VOLLMANNOVÁ, A - SLÁVIK, M. - MIŠŠÍK, J. 
The content of heavy metals in pastures from middle Spiš area .In: Journal of 
Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. ISSN 1338-5178. Vol. 2, special 
issue 1 (2013), s. 2016-2024. 

 

Aktívna prednášková činnosť a účasť na workshopoch 
Pracovníci ústavu v roku 2013 vykonali nasledovné externé prednášky a aktívne sa 

zúčastnili na:  
 EURL training – Detection and identification of hormonal growth promoter: an 

instrumental approach, RIKILT, Wageningen, Holandsko (24.-28. jún 2013), 
Ivičičová A. 

 16th Workshop of the NRLs for Milk and Milk Products, Paríž, Francúzsko (3.-
4.október 2013) Ivičičová A. 

 EURL annual meeting and workshop, Rikilt, Wageningen, Holandsko(27.11.-
29.11.2013) Ivičičová A. 

 Training on the QuPPe method provided by the EURL-SRM, Fellbach, Germany (5-6. 
marec 2013), Tóthová Zuzana 

 4th Joint Workshop of the European Union Reference Laboratories for Residues of 
Pesticides held in Almeria, Španielsko (23.-25. október 2013), Tóthová Zuzana, 
Pigošová Petronela 

 VI. Vedecká Konferencia, Mladí vedci-bezpečnosť potravinového reťazca, Bratislava 
(7.-8.11.2013), Pigošová Petronela, Briza Ľubomíra 

 Výsledky pesticídov v r. 2012, porada inšpektorov RVPS ku kontrole rezíduí 
pesticídov v roku 2013, Ďurčanská J., január 2013, Bratislava, Banská Bystrica, 
Prešov 

 EFSA Networking group for pesticide monitoring, pravidelné stretnutie odborníkov 
EFSA, Ďurčanská J., marec 2013, november 2013, Parma, Taliansko 

 Výskyt mykotoxínov v potravinách a krmivách - nasávacia oblasť ŠVPÚ Bratislava 
(2011-2013) , seminár mladých vedeckých pracovníkov EFSA, Bartalosová I, Vojsová 
Y., november 2013, Bratislava 

 Hygiena Alimentorum XXXIV 8.-10.máj 2013 Šlezárová A., Beňová, E., Zajác P., 
Židek R., Sládečková J., Šugocá D., Germuška R., Falšovanie "slovenskej bryndze" - 
metódy stanovenia 

 Hodnotenie kvality mliečnych výrobkov (Ing.Kučeráková S., MVDr.Španělová D.) 
 Mikrobiologická kontrola kvality v potravinárskom priemysle 17.-18. september 2013 

Listeria a potraviny (Ing.Kučeráková S.) 
 Hodnotenie zmyslovými orgánmi, odborné školenie Senzorické hodnotenie 

pekárskych výrobkov a surovín, Jančovičová J., jún 2013, Bratislava 
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 Percepcia kandidátov počas procesu certifikácie v oblasti senzorického posudzovania 
7. medzinárodná konferencia Kvalita a bezpečnosť potravín, Jančovičová J., október 
2013, Štrbské Pleso 

 Analýzy vín v ŠVPÚ Bratislava, VI. vedecká konferencia Stretnutie mladých 
vedeckých pracovníkov v potravinárstve, Jančovičová J., november 2013, Bratislava 

 Chlamydióza, interný seminár ŠVPÚ v Bratislave, Gacíková, E. 
 Borrelióza psov - variabilita v syntéze protilátok IgG a IgM, medzinárodný kongres: 

Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat,  Gacíková, E., október 
2013, Bratislava 

 Výskyt salmonel v chovoch hydiny v Slovenskej republike v roku 2012, odborný 
seminár, Gašpar G., Škarková A., marec, Nitra 

 Výskyt salmonel u hydiny Gallus Gallus v Slovenskej republike v rokoch 2008 – 
2012, odborný seminár Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat,  
Škarková A., Gašpar G., Sásik M., Lorko M., október, Bratislava 

 Súčasný stav trichinelózy v Slovenskej republike, Zoonózy – spoločná ochrana 
zdravia ľudí a zdravia zvierat, Beladičová V., október 2013, Bratislava 

 Správa o činnosti NRL v Slovenskej repulike, 8.th Workshop of National Reference 
Laboratories for parasites, Beladičová V., máj 2013, Rím 

 Mikrobiologické skúšanie vzoriek mlieka a mliečnych výrobkov, Národné referenčné 
laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky, Workshop pre pracovníkov 
mliekarenského priemyslu, MVDr. Zubrická, Ing. Zajác, 9.10.2013, Nitra  

 BARBOROVÁ, Petra - JANČOVIČOVÁ, Jana - ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef - 
VIETORIS, Vladimír. Perception of basic tastes and threshold sensitivity during 
testing of selected judges. In Potravinárstvo Online. ISSN 1337-0960, 2013, vol. 7, no. 
1,s. 12-17. Dostupné na internete: <http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php 
/potravinarstvo/article/download/259/pdf> 

 ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - VIETORIS, Vladimír - ČURLEJ, Jozef - 
BOBKOVÁ, Alica. Control of effectivity of selected disinfectants in vario. In Food 
safety and quality control scientifice conference. 1st ed. 1 CD-ROM (67 s.). ISBN 
978-5-9904439-1-4. Food safety and quality control scientifice conference. Moskva: 
Sergeev, I.A., 2013, s. 9-15. 

 ČURLEJ, Jozef - ZAJÁC, Peter - ŠNIRC, Marek. Mlieko a mliečne produkty 
identifikované v systéme RASFF za obdobie rokov 2007-2011 : Cases of milk and 
milk products captured by RASFF network for a period 2007-2011. In Hygiena 
alimentorum. 1. vyd. 361 s. ISBN 978-80-8077-334-2. Hygiena alimentorum. Košice : 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2013, s. 152-154. 

 GOLIAN, Jozef - VIETORIS, Vladimír - ZAJÁC, Peter - BELEJ, Ľubomír - 
NAGYOVÁ, Ľudmila - TOMAN, Róbert - KOZELOVÁ, Dagmar. Letná škola 
Bezpečnosti potravín. Nitra : [s.n.], 2013. 18 s.  

 IV. Workshop European Union Reference Laboratory for Bovine tuberculosis, 
Štefánik P., november 2013, Madrid, Španielsko 

 

18 



Spolupráca s ostatnými organizáciami a poradenská činnosť 
 ŠVPS SR, RVPS - odborné poradenstvo pri zostavovaní metodických pokynov 
 ŠVPS SR, Ing. Matušová - spolupráca pri príprave plánu na rok 2014, vyhodnotenia a 

príprave podkladov pre EFSA 
 Inspekta, Chemickotechnologická fakulta STU, Firma Encinger, Poľnohospodárska 

platobná agentúra SR, chovatelia zvierat a výrobcovia kŕmnych zmesí, producenti vína 
 Pracovníci oddelenia hygieny potravín poskytovali poradenskú službu formou 

konzultácií osobne aj telefonicky s výrobcami, dovozcami, distribútormi, inšpektormi 
veterinárnej a potravinovej služby. V súvislosti s metódou na stanovenie obsahu vody 
v hydinovom mäse oddelenie spolupracovalo so Štátnym veterinárnym ústavom 
Jihlava, Národní referenční laboratoř pre monitoring cudzej vody v hydine, Ing. H. 
Čurdová a so Štátnym veterinárnym ústavom Olomouc, RNDr. M. Koláčková. 

 ŠVPS SR - VINUM SUPERBUM 2013, Ing. J. Jančovičová - spolupráca pri 
zabezpečení celoslovenskej súťaže vín 

 Slovenské združenie výrobcov piva a sladu - Slovenská pivná korunka 2013, Ing. J. 
Jančovičová - spolupráca pri zabezpečení celoslovenskej súťaže pív originálnych 
slovenských značiek 

 Chemickotechnologická fakulta STU, Doc. Staruch - spolupráca pri absolventskej 
práci, diagnostika alergénov v potravinách, poskytnutie praxe pre študentov fakulty 

 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Ústav epidemiológie, Doc. Guričová , Dr. 
Jareková - spolupráca pri tvorbe surveillance tularémie a leptospirózy za rok 2012 

 MPRV SR - surveillance tularémie za rok 2012 a príprava podkladov pre Správu o 
zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v SR za rok 2012 

 Národné referenčné centrum pre salmonelózy Úradu verejného zdravotníctva, 
Bratislava - MUDr. D. Gavačová, - naďalej pokračuje spolupráca pri monitorovaní a 
zisťovaní ciest šírenia sa salmonel, najmä multirezistentných, ďalej pri vyhľadávaní a 
objasňovaní zdrojov epidémií, vrátane využitia metód genetickej identifikácie.  

 Katedra molekulárnej biológie Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského, 
Bratislava – RNDr. H. Drahovská spolupráca pri genetickej identifikácii salmonel a 
ich vlastností 

 Štátny veterinárny ústav, Praha – MVDr. I. Bernardyová, MVDr. T. Černý, spolupráca 
pri výmene skúseností vykonávaných činností na národnej úrovni 

 Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava, PharmDr. Ľ. Majtánová - spolupráca 
pri fagotypizácii Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium  

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – spolupráca pri diagnostike neosporózy 
u psov 

 Komora veterinárnych lekárov SR – spolupráca pri poskytovaní informácií a 
prednášok 

 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava - problematika stanovenia zložiek v 
školskom mlieku 

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zabezpečenie odbornej praxe pre 
študentov 

 Sektor prvovýroby mlieka - školiaca činnosť. 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Vplyv rôznych faktorov na laktáciu a 

koncentráciu mliečnych zložiek u prasacieho mlieka 
 WERT s.r.o. Trnava, Ing. Pražský - spolupráca pri porovnávaní metodík  
 RVPS SR - spolupráca pri monitoringu pôvodcov tuberkulózy a paratuberkulózy u 

voľne žijúcej polovnej zveri v SR 
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 Referenčné laboratórium pre humánnu tuberkulózu - HPL spol. s r.o. Nitra, MVDr. 
Helena Zajacová - odborné konzultácie k spoločnej problematike, spolupráca pri 
dodávke kultivačných médií 

 SVÚ Praha - NRL pre diagnostiku a epizootologiu tuberkulózy, paratuberkulózy 
a ostatných mykobakterióz, MVDr. Ilona Parmová - odborné konzultácie 
k používaným diagnostickým postupom 

 Univerzita veterinárneho lekárstv a farmácie v Košiciach – poskytovanie odbornej 
praxe pre študentov univerzity 

 

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky 
V rámci systematickej kontroly kvality práce sa v roku 2013 akreditované skúšobné 

laboratóriá ŠVPÚ Bratislava zúčastnili 71 medzilaboratórnych testov s 315 analytmi, resp. 
parametrami, organizovaných FAPAS, FEPAS, GeMMA, EURL, ÚKZÚZ Brno a inými 
organizáciami, s výbornými výsledkami. 
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5 Rozpočet organizácie 
Ekonomický rozbor – rok 2013 

Dňa 31.12.2012 bol uzatvorený „Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2013 
uzavretý medzi MPRV SR a ŠVPÚ Bratislava číslo 332/2012-520/MPRV SR“. Na základe 
tohto kontraktu boli pre ŠVPÚ Bratislava stanovené záväzné úlohy a limity uvedené 
v tabuľke číslo 2: 
 
Tab. 2: Záväzné úlohy a limity 
P.č. Názov účelovej činnosti Doba  riešenia Výška bežného transferu v € 
1 Potravinový dozor I. - XII.2013 858 306 
2 Veterinárna prevencia a ochrana I. - XII.2013 216 971 
3 Diagnostika a skúšanie potravín I. - XII.2013 126 350 
 Spolu  1 201 627 

 
Jedna úprava kontraktu na rok 2013 bola vykonaná dodatkami nasledovne: 
 
Tab. 3: Záväzné úlohy a limity vykonané dodatkami 
P.č. Názov účelovej činnosti Doba  riešenia Výška bežného transferu v € 
1 Potravinový dozor I. - XII.2013 853 006 
2 Veterinárna prevencia a ochrana I. - XII.2013 284 357 

3 Diagnostika a skúšanie potravín I. - XII.2013 185 350 
 Spolu  1 322 713 

 
Tieto prostriedky boli určené na obdobie celého roka 2013 vrátane Detašovaného skúšobného 
laboratória v Nitre. 
Z uvedeného vyplýva, že transfer účelových činností sa oproti predchádzajúcemu roku 2012 
zvýšil o 121086 € (nárast o 10,1 %).  
Skutočné finančné plnenie programov a úloh vykazované jednotlivým RVPS SR vo forme 
tzv. „odpočtov“ v porovnaní s plánom (v €) je uvedené v tabuľke číslo 4. 

 
Tab. 4: Plnenie plánu rozpočtových prostriedkov na programy (v €) 

Program Plán Skutočnosť Rozdiel 

Potravinový dozor 853 006 853 006 - 
Veterinárna prevencia a ochrana 284 357 284 357 - 
Diagnostika a skúšanie potravín            185 350 185 350 - 
Celkom 1 322 713 1 322 713 - 
 
Z uvedeného vyplýva, že úlohy jednotlivých programov boli splnené. 
 
 
Plnenie finančného plánu k 31.12.2013 

Celkovú úroveň hospodárenia, výšku výkonov, nákladov podľa položiek a dosiahnutý 
hospodársky výsledok v roku 2013, zisk vo výške 763,92 €, dokumentuje tabuľka číslo 5. 
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Tab. 5: Celková úroveň hospodárenia 

Výkony (v tis. €) 2 013 2 012 2013 – 2012 Index 2013/2012 
Tržby z predaja služieb 949 961 -12 0,98 
Úroky a kurzové zisky     
Iné ostatné výnosy 822 123 +699 6,68 
Prevádzkové dotácie 1 323 1 304 +19 1,01 
Výkony celkom 3 094 2 388 +706 1,29 
Spotreba materiálu 350 435 -85 0,80 
Spotreba energie 108 173 -65 0,62 
Opravy a udržovanie 51 53 -2 0,96 
Cestovné 33 13 +20 2,53 
Náklady na reprezentačné  -  - 
Ostatné služby 160 192 -32 0,83 
Mzdové náklady 976 1 009 -33 0,97 
Zákonné sociálne poistenie 346 352 -6 0,98 
Prídel do sociálneho fondu 57 60 -3 0,95 
Dane a poplatky 12 16 -4 0,75 
Odpis nevymožiteľných pohľadávok 5 8 -3 0,62 
Ostatné finančné náklady 27 6 +21 4,50 
Ostatné prevádzkové výdavky 12 47 -35 0,25 
Odpisy DNHM 956 355 +601 2,69 
Náklady celkom 3 093 2 715 +378 1,14 
Z i s k (+) S t r a t a ( - ) +1 -327 +328 
 
 
Výkony 

Celkové výkony - príjmy zaúčtované v roku 2013 dosiahli výšku 3 094 tis. €. V porovnaní 
s rokom 2012 je to nárast o 706 tis. €. V tejto sume sú zahrnuté aj príjmy detašovaného 
skúšobného laboratória v Nitre.  Výšku výkonov a nákladov výrazne ovplyvnila zostatková 
hodnota nehnuteľnosti v Nitre bezodplatne odovzdaná v zmysle legislatívy. 
Plnenie výkonov - príjmov podľa položiek (v tis. €) je v uvedené v tabuľke číslo 6. 
 
Tab. 6: Plnenie výkonov - príjmov podľa položiek (v tis. €) 

Tržby z predaja služieb 949 
Úroky + Kurzový zisk 0 
Ostatné výnosy 822 
Prevádzkové dotácie - bežný transfer 1 323 
Výkony - príjmy celkom: 3 094 
 

Tržby z predaja služieb na jedného pracovníka (vrátane odpočtov) z priemerného 
prepočítaného stavu 110 za rok 2013 dosiahli výšku 8 627 €, (vrátane transferov do výkonov 
to bolo 20 654 €). 
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Náklady 
Celkové náklady ŠVPÚ Bratislava predstavovali v roku 2013 výšku 3 093 tis. €. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2012, kedy dosiahli výšku 2 715 tis. € vzrástli o 378 
tis. €. V týchto nákladov sú zahrnuté aj náklady detašovaného skúšobného laboratória v Nitre 
a odpis bezodplatne odovzdanej budovy. 
Štruktúra nákladov podľa zoskupenia položiek rozpočtovej skladby za celý ústav je uvedená 
(v tis. eur) v tabuľke číslo 7. 
 
Tab. 7: Štruktúra nákladov podľa zoskupenia položiek rozpočtovej skladby (v tis. eur)  

Náklady 2013 
Spotreba materiálu 350 
Spotreba energie 108 
Opravy a udržovanie 51 
Cestovné 33 
Ostatné služby 160 
Mzdové náklady 976 
Zákonné sociálne poistenie 346 
Prídel do sociálneho fondu 57 
Dane a poplatky 12 
Ostatné prevádzkové výdavky 12 
Odpis nevymožiteľných pohľadávok 5 
Ostatné finančné náklady 27 
Odpisy DNHM 956 
Náklady celkom 3 093 
 

 
Hospodársky výsledok 
Porovnaním celkových nákladov roku 2013, ktoré dosiahli výšku 3 093 tis. € s celkovými 
výnosmi vo výške 3 094 tis. € je konečným hospodárskym výsledkom ŠVPÚ Bratislava zisk vo 
výške 1 tis.€ (presne 763,92 €). 
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Tab. 8: Majetok (v €) 

Účet Názov 2013 2012 Index 2013/2012  
013 Software 444 740 0,60 
018 DDNM    
021 Stavby 447 792 1 328 719 0,34 
022 Stroje 129 572 192 701 0,67 
023 Dopravné prostriedky 53 247 0  
028 Drobný DHM    
029 Ostatný DHM    
031 Pozemky 271 200 430 396 0,63 
Spolu   902 255 1 952 556 0,46 
 
Tab. 9: Pohľadávky a záväzky (v €) 

 
Tab. 10: Zásoby (v €) 

 
 

Účet Názov 2013 (k 31.12.) 2012 (k 31.12.) Index 2013/2012  
311 Pohľadávky 80 320 86 487 0,93 
321 Záväzky 273 181 135 551 2,01 

Účet Názov 2013 (k 31.12.) 2012 (k 31.12.) Index 2013/2012 
112 Materiál na sklade 29 782 10 102 2,95 
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6 Personálne zabezpečenie 
 

6.1 Vedúci pracovníci (Vedenie ústavu) 
 
Riaditeľka ŠVPÚ,  
vedúca skúšobného laboratória  
a odboru hygienických disciplín:  MVDr. Alexandra Šlezárová 
  
Vedúci odboru ekonomiky a financií:   Ing. Pavol Solanka (do 30.4.2013) 
        Ing. Miroslav Studenič 
        (poverený od 1.5.2013) 
 
Manažér kvality:      Ing. Ľubica Štullerová 
 
Metrológ:       Ing. Oľga Kovárová 
 
Vedúca odboru epizootológie:    MVDr. Ľudmila Šedivá 
 
Vedúci odboru logistiky a vnútornej správy:   Patrik Garžík 
 
Vedúci oddelení: 
MVDr. Pavol Štefánik vedúci oddelenia patologickej morfológie, diagnostiky besnoty  
           a klinickej biochémie 
MVDr. Alena Škarková vedúca oddelenia mikrobiológie, parazitológie a mykológie  
MVDr. Ľudmila Šedivá vedúca oddelenia serológie, virológie a molekulárnej biológie 
Ing. Jarmila Sládečková vedúca oddelenia detekcie cudzorodých látok 
Ing. Silvia Kučeráková vedúca oddelenia hygieny potravín 
Ing. Yveta Vojsová   vedúca oddelenia chémie a toxikológie  
Ing. Jarmila Budajová vedúca oddelenia fyzikálno-chemických analýz 
RNDr. Jarmila Ďurčanská vedúca oddelenia chromatografie 
Ing. Jana Jančovičová vedúca oddelenia senzorickej analýzy a Certifikačného orgánu  
 
Detašované skúšobné laboratórium: 
MVDr. Stanislava Zubrická vedúca NRL pre mlieko a mliečne výrobky 
RNDr. Juraj Miššík vedúci oddelenia rádiometrie a rádiológie 
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6.2 Organizačná štruktúra ŠVPÚ Bratislava 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Organizačné členenie ŠVPÚ Bratislava 
 
1. Riaditeľstvo      5  (4 VŠ + 1 SŠ) 
 kancelária a sekretariát riaditeľa 
 útvar riadenia kvality 
 útvar vonkajších vzťahov 
 útvar informatiky a centrálnej evidencie 

2. Odbor ekonomiky a financií    5  (1 VŠ + 4 SŠ) 
 úsek finančného účtovníctva 
 úsek personalistiky a mzdového účtovníctva 
 úsek rozpočtu, správy majetku štátu a investícií 

3.  Odbor logistiky a vnútornej správy   9  (4 SŠ + 5 ZŠ) 
 úsek hospodárskej správy 
 úsek prevádzky centrálneho skladu 

4.  Certifikačný orgán     2  (2 VŠ) 
5.  Odbor epizootológie     23  (13 VŠ + 10 SŠ) 
 oddelenie patologickej morfológie, diagnostiky besnoty a klinickej biochémie 
 oddelenie mikrobiológie, parazitológie a mykológie 
 oddelenie sérologie, virológie a molekulárnej biológie 

6.  Odbor hygienických disciplín    50 (23 VŠ + 25 SŠ + 2 ZŠ) 
 oddelenie senzorickej analýzy 
 oddelenie hygieny potravín 
 oddelenie fyzikálno-chemických analýz 
 oddelenie detekcie cudzorodých látok 
 oddelenie chémie a toxikológie  
 oddelenie chromatografie 

7.  Detašované skúšobné laboratórium Nitra  9  (5 VŠ + 4 SŠ) 
• oddelenie rádiometrie  a radiológie 
• NRLM 

 
Celkom:       103 (48 VŠ + 48 SŠ + 7 ZŠ) 
 
Legenda:   
ZŠ – pracovník so základným vzdelaním 
SŠ – pracovník so stredoškolským vzdelaním 
VŠ – pracovník s vysokoškolským vzdelaním 

 
 
Štruktúra a počet zamestnancov 

 

Tab. 11: Počet zamestnancov 

  Skutočný počet zamestnancov 
Názov organizácie 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2013 prepočítaný stav 
ŠVPÚ Bratislava 124 118 120 103 
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Tab. 12: Kvalifikačné zloženie zamestnancov 

Celkový 
počet 
prac. 

Vysokoškolsky 
vzdelaní 

Vysokoškolsky 
vzdelaní 

Stredoškolsky 
vzdelaní 

Stredoškolsky 
vzdelaní 

Pomocný 
personál 

Pomocný 
personál 

Veterinárni lekári Iní laboranti iní vodiči Iní 

103 17 31 35 13 1 6 
 
 

6.4 Zvyšovanie a udržiavanie odbornosti 
 

Zvyšovanie a udržiavanie odbornosti pracovníkov ŠVPÚ bolo zabezpečované na viacerých 
úrovniach: 
 interné semináre - tematické okruhy boli zvolené zo základného okruhu 

problematiky laboratórií – aktuálna odborná problematika, systém kvality (akreditácia, 
metrológia, školenia interných audítorov) – viac ročné plány interného vzdelávania, 
účasť na odborných konferenciách, prednáškach, školeniach, kurzoch a seminároch 
poriadaných inými organizáciami – viac: Externé vzdelávanie pracovníkov, 

 stážový pobyt na obdobných pracoviskách: MVDr. Daniela Kvietková, SVÚ Praha - 
NRL pre diagnostiku a epizootológiu tuberkulózy, paratuberkulózy a ostatných 
mykobakterióz, 22. - 24.4.2013. 
 

ŠVPÚ Bratislava realizuje v praxi jednu z požiadaviek normy na akreditáciu skúšobných 
laboratórií STN EN ISO/IEC 17025:2005 – hodnotenie efektívnosti vzdelávania 
pracovníkov, a to nasledovným spôsobom - o každom externom školení podáva pracovník 
informácie na pravidelných interných seminároch, s dôrazom na zhodnotenie prínosu 
vzdelávacej aktivity pre samotného pracovníka a ústav a okrem toho na „preskúmaní 
manažmentom“, ktoré sa vykonáva začiatkom každého roka, vedúci oddelení zhodnotia celý 
proces vzdelávania pracovníkov svojho oddelenia, najmä so zreteľom na efektívnosť 
vynaložených prostriedkov, ako aj svoje požiadavky na zabezpečovanie ďalšieho odborného 
rastu svojich pracovníkov v nasledujúcom roku. Na základe toho manažér kvality vypracuje 
plán ďalšieho vzdelávania.  
 
Plán interného vzdelávania pracovníkov na rok 2014 

 
Január 
 Pokračovanie cyklu školení: Práca s textovým editorom Word, „Formálna úprava 

výročných správ organizácie“: Štullerová, Ľ., Kovárová, O.  
 Zásady práce v mikrobiologickom laboratóriu podľa platných STN EN ISO noriem: 

Zubrická, S. 
Február 
 Školenie pre pracovníkov OCH, ODCL a externých pracovníkov (regionálne úrady 

verejného zdravotníctva) na novú revíziu dokumentu Sanco 12571/2013: Ďurčanská, 
J. 

 Preškolenie o certifikačných schémach  CO pre certifikáciu  osôb vykonávajúcich  
senzorické posudzovanie (pre pracovníkov CO povinné): Jančovičová, J. 

Marec 
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 Príprava na audit - Systém kvality a metrológia v SL podľa STN EN ISO/IEC 
17 025:2005: Štullerová, Ľ., Kovárová, O. (povinná účasť všetkých pracovníkov 
vykonávajúcich akreditovanú činnosť - prvá polovica pracovníkov)  

 Faktory ovplyvňujúce teplotu tuhnutia mlieka: Zajác, P. 
Apríl 
 Percepcia kandidátov počas procesu certifikácie v oblasti senzorického posudzovania 

vína: Jančovičová, J., Paulusová, J., 
 Príprava na audit - Systém kvality a metrológia v SL podľa STN EN ISO/IEC 

17 025:2005 (povinná účasť všetkých pracovníkov vykonávajúcich akreditovanú 
činnosť - druhá polovica pracovníkov): Štullerová, Ľ., Kovárová, O. 

Máj 
 Množstvo mäsa v mäsových výrobkoch: Orlická, M. 
 Rastliny v medicíne: Pastieriková, T. 

Jún 
 Výskyt kyseliny mravčej v kyslej kapuste: Stachová, J. 
 Výsledky cielenej kontroly sušienok na alergény: Šedivá, Ľ., Gajdošová, A. 

September 
 Vplyv jednotlivých konzervačných činidiel na skúšanie vzoriek mlieka: Zajác, P. 
 Hrozí nám tropická choroba West Nile Fever?: Gajdošová, A., Šedivá, Ľ. 

Október 
 Výskyt salmonel u hydiny v SR v roku 2013: Škarková, A., Gašpar, G., 
 Preškolenie interných audítorov na normu ISO 19011:2011 (povinné pre interných 

audítorov): Štullerová, Ľ., Kovárová, O. 
November 
 Konfirmácia hormonálnych látok: Ivičičová, A. 
 Faktory ovplyvňujúce zvýšenie počtu somatických buniek v surovom kravskom 

mlieku: Zubrická, S. 
December 
 Percepcia kandidátov počas procesu certifikácie v oblasti senzorického posudzovania 

potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov: Paulusová, J., Jančovičová, J. 
 Manipulácia so vzorkami: Šlezárová, A., Šedivá, Ľ.  

 

Ku každému semináru budú aktuálne pripojené informácie zamestnancov z externých 
vzdelávacích aktivít – workshopov, konferencií, školení, seminárov a služobných ciest. 

 

Externé vzdelávanie pracovníkov v roku 2013 
 Vyhodnotenie činnosti NRL za rok 2012, plán práce NRL na rok 2013 a konkretizácia 

jednotlivých činností, ŠVPS SR, Ing. Sládečková, RNDr. Ivičičová, Ing. Pigošová, 
Ing. Špániková, 23.1.2013, Bratislava 

 Rezíduá pesticídov, platná legislatíva, NPKR v potravinách pre rok 2013, ŠVPS SR, 
Ing. Sládečková, RNDr. Ivičičová, Ing. Tóthová, Ing. Pigošová, 29.1.2013, Bratislava 

 Seminár firmy Hermes LabSystem - analytická sekcia, Ing. Sládečková, Ing. Pigošová, 
Ing. Tóthová, RNDr. Ivičičová, 20.5.2013, Bratislava 

 Rozsah chemických analýz v rámci NPKR a úradnej kontroly pre rok 2014, pokyn pre 
odber vzoriek v rámci úradnej kontroly potravín - rastlinné a živočíšne komodity na 
rok 2014, ŠVPS SR, Ing.Sládečková, 21.10.2013, Žilina 
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 Svet analytickej chromatografie a novinky v oblasti chromarografie a chémie, firma 
Merck Millipore, RNDr. Ivičičová, E. Ácsová, Ing. Tóthová, Ing. Briza, A. Sojáková 
13.11.2013, Bratislava 

 Seminár firmy Pragolab, A už mám prístroj...a čo ďalej?, Ing. Šugová, Ing. Pigošová, 
18.11.2013, Nitra 

 Seminár firmy Waters, Ing. Tóthová, Ing. Pigošová, Ing. Briza, 20.6.2013, Bratislava 
 Joint EURL/NRL/OfL Workshop for Pesticide Residues in Food - RNDr. Ďurčanská, 

Ing. Tóthová, Ing. Pigošová, 24.-25.10.2013, Almeria 
 Expert Group meeting on Pesticide monitoring, RNDr. Ďurčanská, 4.10.2013, Brusel 
 Firemný seminár Agilent, Ing.Bartalosová, Ing.Stachová, Ing.Martinkovičová, október 

2013, Bratislava 
 Firemný seminár Merck, Ing. Stachová, Ing.Bartalosová, Ing. Martinkovičová, máj 

2013, Bratislava 
 Firemný seminár Chromservis, Ing.Vojsová, máj 2013, Bratislava 
 Firemný seminár Metler Toledo, na tému „Správne meranie pH a vodivosti“ 

Ing.Vojsová, Ing. Budajová a Ing. Bobuš, november 2013, Bratislava 
 Mycotoxin Forum European Commission, Ing.Vojsová, september 2013, Brusel 
 Firemný seminár Shimadzu, Ing. Bartalosová, november 2013, Mýto pod Ďumbierom 
 Seminár mladých vedeckých pracovníkov EFSA, Bartalosová I., Vojsová Y., 

november 2013, Bratislava 
 Budajová, Ing. Bobuš, MVDr. Pastieriková, Ing. Paulusová, p. Miklošová - prednáška 

fy Hanna Instruments na tému „Prístroje na analýzu vôd – monitorovanie kvality vôd", 
16.10.2013 

 Národný program vzdelávania v odbore hygienických produktov živočíšneho pôvodu 
– 20.2.2013, Košice (MVDr. Šlezárová A., Ing. Kučeráková S.) 

 Bezpečnosť potravín a spotrebiteľ - 4.4.2013, ŠVPS SR (Ing. Kučeráková S., MVDr. 
Kazarková Ľ., MVDr. Španělová D., Ing. Budajová J., Ing. Jančovičová J., p. 
Fischerová, p. Miklošová a p. Selecká ), organizované Národným kontaktným bodom 
EFSA 

 Vedecké hodnotenie mikrobiálneho rizika – 9.4.2013, MPRV SR Bratislava (Ing. 
Kučeráková S.) 

 Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych produktov – 8.-10.5.2013, Hygiena 
Alimentorum XXXIV, 8.-10. mája 2013, Štrbské Pleso (MVDr. Šlezárová A., Ing. 
Kučeráková S., Ing Zajác P.) 

 Mikrobiologický kurz 2013 – 19.09.2013 (Ing. Kučeráková S., MVDr. Kazarková Ľ., 
MVDr. Španělová D.,) 

 Rozsah chemických analýz v rámci NPKR a úradnej kontroly potravín pre rok 2014, 
pokyn pre odber vzoriek v rámci úradnej kontroly potravín – rastlinné a živočíšne 
komodity na rok 2014 – 21.10.2013, Žilina 

 Biel Vinália, odborná degustácia hroznových vín, Ing. Jančovičová, 21.2.2013, Veľký 
Biel 

 Limbašský čepák 2013, odborná degustácia hroznových vín, Ing. Jančovičová, 
7.3.2013, Limbach 

 Vienále Topoľčianky 2013, odborná degustácia hroznových vín, Ing. Jančovičová, 
26.3.2013, Topoľčianky 

 Gustus Juvenilis 2013, odborná degustácia hroznových vín, Ing. Jančovičová, 
11.4.2013, Nitrianske Hrnčiarovce 

 Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb ISO/IEC 
17024:2012, prednáška SNAS, Ing. Jančovičová, 20.5.2013, Bratislava 

30 



 MUVINA 2013, odborná degustácia hroznových vín, Ing. Jančovičová, 13.-14.6.2013, 
Prešov 

 Hermes Labsystems: Lifesciences sekcia, seminár, MVDr. Strišková, 30.5.2013, 
Bratislava 

 Life Technologies: Digitálné PCR a iné novinky, seminár, MVDr. Strišková, 5.6.2013, 
Bratislava 

 Cielené vzdelávanie vybraných expertov v oblasti bezpečnosti potravín a výživy, 
školenie, MVDr. Strišková, 15.5.2013, Bratislava 

 Hermes Labsystems: Lifesciences sekcia, seminár, MVDr. Strišková, 17.10.2013, 
Bratislava 

 Roche: Automatická purifikácia a izolácia nukleových kyselín, MVDr. Strišková, 
21.10.2013, Bratislava 

 Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2011 v praxi, nadstavbový seminár určený 
pre interných audítorov, Slovenský metrologický ústav, Ing. Štullerová, Ing. 
Kovárová, 5.4.2013, Bratislava 

 ISO/IEC 17024:2013 Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu 
osôb, SNAS, Ing. Štullerová, Ing. Jančovičová, 20.5.2013, Bratislava 

 Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17024:2013, SMÚ, Ing. Štullerová, 11.10.2013, 
Bratislava 

 Seminár Dokumentové riešenia od skenu po skartáciu organizovaný spoločnosťou 
Konica Minolta, Ing. Štullerová, Ing. Kovárová, 11.11.2013, Bratislava 

 X. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Bezpečnosť a kontrola potravín. 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Kongresové centrum SAV Smolenice. 
21.- 22.marca 2013, Stanislava Zubrická, Peter Zajác, Erika Balážová, Iveta Fehér-
Pindešová, Gabriela Habrmanová, Alexandra Šlezárová  

 VII. Medzinárodná konferencia Kvalita a bezpečnosť potravín, MASM Žilina, Štrbské 
Pleso, 10.-11.11.2013, Peter Zajác, Stanislava Zubrická 

 Odborný mikrobiologický seminár: „Aplikácia chromogénnych pôd a metódy PCR v 
laboratórnej praxi“. Slovenská poľnohospodárska  univerzita v Nitre, Katedra 
bezpečnosti  a hygieny potravín, 12.6.2013, Stanislava Zubrická, Peter Zajác, Erika 
Balážová, Iveta Fehér-Pindešová, Gabriela Habrmanová 

 Seminár „Aktuálne trendy legislatívy, metrológie, štandardizácie a informatizácie v 
potravinárstve“ 19.11.2013, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín. Stanislava 
Zubrická, Peter Zajác, Erika Balážová, Iveta Fehér-Pindešová, Gabriela Habrmanová 
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7 Ciele a prehľad plnenia  
 

ŠVPS SR vypracovala „Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa regiónov SR“. 
Súčasťou týchto záväzných ukazovateľov je i laboratórna diagnostika v oblasti: 
 veterinárna prevencia a ochrana, 
 laboratórna diagnostika na úseku epizootológie, 
 kontrola orálnej vakcinácie proti besnote, 
 kontrola chovov hydiny na salmonelu, 
 monitoring poľovnej zveri a rýb (ďalej len „MLZ“), 
 národný program kontroly rezíduí v živočíšnych surovinách a krmivách, 
 národný program kontroly rezíduí pesticídov v rastlinných a živočíšnych komoditách, 
 úradná kontrola potravín, 
 rádiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovaroov a produktov 

vyrobených na Slovensku. 
Ciele uvedené v „Rozpise záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa regiónov SR“ 
vypracované ŠVPS SR, splnil ŠVPÚ Bratislava v celom rozsahu. 
 

V rámci laboratórnej diagnostiky boli na rok 2013 prijaté nasledovné ciele: 
 
Oddelenie sérologie, virológie a molekulárnej biológie 
 Zvalidovať metódu na typizáciu salmonel na základe  flagelárnych génov 
 Pripraviť 1 prednášku pre interné semináre v roku 2013 
 Odskúšať ELISA metódu na detekciu vaječného bielka vo víne 

 
Oddelenie mikrobiológie, parazitológie a mykológie 
 Prezentovať činnosť NRL salmonelóz na pracovnej porade EURL Salmonella v Saint 

Malo 
 Pokračovať v monitoringu salmonel v chovoch hydiny na Slovensku 
 Pokračovať v diagnostike MVDr. Strišková Candida spp. testom Auxacolor 
 Pokračovať v monitoringu výskytu dirofilariózy na Slovensku 
 Prezentácia práce NRL na workshope organizovanom EURL v Ríme 
 Zorganizovať poradu parazitológov SR 

 
Oddelenie patologickej morfológie, diagnostiky besnoty a klinickej biochémie 
 Vybaviť zriadenie špecializovaného zberného miesta VŽP 1 (vedľajšie živočíšne 

produkty) na ŠVPÚ Bratislava 
 

Oddelenie chromatografie 
 Zvalidovať zavedené pesticídy v minoritných komoditách podľa plánu ŠVPS na rok 

2013 
 Vytvoriť databázu pesticídov sledovaných na ŠVPÚ v programe Acces – 

pokračovanie z roka 2012 
 Zaviesť nové pesticídy do multireziduálnych metód podľa požiadaviek EK 
 Dokončiť validáciu pre glyphosate pre ovocie - zeleninu 

 
Oddelenie chémie a toxikológie 
 Stanoviť dusičnany v krmivách metódou HPLC 
 Paralelne stanoviť vybrané mykotoxíny  v jednej analýze metódou HPLC 
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Oddelenie hygieny potravín 
 Zabezpečiť 1 krát ročne monitoring ovzdušia všetkých laboratórnych priestorov 

ústavu pomocou zariadenia MAS-100Eco v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 MZ 
SR z 18.júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostedie budov 
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 

 Zaviesť metódu na dôkaz patogénnych baktérií rodu Yersinia  
 Zaviesť metódu na dôkaz baktérií rodu Shigella 
 Spracovať podklady pre zavedenie konfirmácie druhov baktérií rodu Lactobacillus 

a Streptococcus 
 Doplniť štatistický zoznam (katalóg) z výsledkov a výpočtov množstva mäsa 

v mäsových výrobkoch vyšetrovaných na oddelení od nadobudnutia platnosti Výnosu 
1985/2004-100 pre mäsové výrobky 

 Doplniť štatistický zoznam (katalóg) hodnôt nemäsových bielkovín (sójových, 
mliečnych a iných) monitorovaných v mäsových výrobkoch za rok 2012 - 2013 

 Zorganizovať medzilaboratórny test na stanovenie čistých svalových bielkovín 
v rámci ústavov ŠVPÚ 

 Zorganizovať medzilaboratórny test na stanovenie obsahu vody v hydine 
 
Oddelenie detekcie cudzorodých látok 
 Zvalidovať metódu na stanovenie beta-agonistov v srsti hovädzieho dobytka 
 Pridať nový analyt (isoxsuprine) v metóde na stanovenie beta-agonistov LC-MS/MS 

vo všetkých matriciach (moč, pečeň, krmivo, srsť) 
 Zvalidovať konfirmačnú metódu na stanovenie gestagénov LC-MS/MS 
 Zvalidovať konfirmačnú metódu na stanovenie kortikosteroidov LC-MS/MS 
 Zvalidovať analyt dexametazon v krmive – ELISA 
 Rozšíriť počet analytov v metóde na stanovenie NSAIDs – LC-MS/MS 
 Revalidovať metódu, rozšírenie počtu analytov, validácia novej matrice (mäso) – 

stanovenie azofarbív metódou LC-MS/MS 
 Rozšíriť metódu na stanovenie pesticídov v živočíšnych komoditách (GC/MS) 

o ďalšie analyty 
 
Oddelenie fyzikálnochemických analýz 
 Permanentne revidovať dokumentácie súvisiace s akreditáciou 
 Porovnať OIV metódy vo víne s STN  
 Preskúmať možnosti overovať výsledky senzorického hodnotenia vín (v prípade 

nevyhovujúcich vzoriek) analytickými metódami 
 
Oddelenie senzorickej analýzy 
 Zaviesť interné vzdelávanie o senzorickom hodnotení jednotlivých komodít 

 
Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 
 Zapracovať opodstatnené pripomienky z dotazníkov spokojnosti zákazníka do 

štandardných pracovných postupov CO  
 Zapracovať preskúšavanie chýb vína do ŠPP CS 04  
 Zapracovať do ŠPP CS 01 a 02 skúšku na preskúšanie hmatového zmyslu 
 Zaktualizovať webové sídlo minimálne štvrťročne 
 Informovať zákazníkov o termínoch konania skúšok aj na webovom sídle ústavu 
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Útvar riadenia kvality 
 Zabezpečiť bezproblémový priebeh všetkých auditov SNAS súvisiacich s dohľadom 

Skúšobných laboratórií a reakreditácie Co pre certifikáciu osôb vykonávajúcich 
senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov  

 Pripraviť formuláre na hodnotenie dodávateľov  
 

Pri „preskúmaní manažmentom“ (požiadavka normy STN EN ISO/IEC 17025 na 
akreditované subjekty) sa okrem iných bodov skontrolovalo plnenie týchto cieľov. Bolo 
skonštatované, že v plnení zostalo šesť cieľov. Ostatné ciele kvality boli splnené. 
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8 Hodnotenie a analýza vývoja organizácie 
 

ŠVPÚ Bratislava je organizácia s bohatou históriou, počas ktorej prechádzal rôznymi 
organizačnými zmenami.  
Všetky tieto organizačné zmeny mali za následok tú skutočnosť, že ŠVPÚ Bratislava musel 
zo svojich zdrojov zabezpečiť rekonštrukciu priestorov, prijať do personálneho stavu 
zamestnancov zrušených organizácií a vykonať presun laboratórnych kapacít.  
Ďalšou závažnou skutočnosťou v činnosti ústavu je každoročné znižovanie príspevku na 
odbornú činnosť, pričom je potrebné konštatovať, že rozsah poskytovaných vyšetrení sa 
neznižuje, ale v dôsledku nariadení EÚ a zmien v zákonoch sa ich počet neustále zvyšuje. 
Objavujú sa aj nové druhy chemických látok, ktoré je potrebné sledovať, pretože majú 
výrazný vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a krmív a zdravie zvierat. Z uvedeného 
vyplýva potreba sústavného zavádzania nových laboratórnych metód a nákupu potrebného 
prístrojového vybavenia. Každú novú laboratórnu metódu je potrebné validovať a následne 
akreditovať, čo odčerpáva značné finančné prostriedky. Na ilustráciu uvádzame, že len priame 
náklady na audit SNAS v roku 2013 predstavovali sumu 13 214 € (8 467 € pre skúšobné 
laboratórium, 4 477 € pre CO a 270 € za aktív SNAS). 
V období od 05.11. – 09.12.2013 bol Správou finančnej kontroly vykonaný audit zameraný na 
overenie splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov z predchádzajúceho 
auditu. Napriek snahe plniť opatrenia z predchádzajúceho auditu boli ešte zistené nedostatky 
formálneho chrakteru, ktorých odstránenie má byť uskutočnené do 10. mája 2014. 
Z vykonaného auditu plnenia kontroly opatrení neboli organizácii udelené žiadne sankcie. 
Počas roka 2013 ŠVPÚ Bratislava ešte platilo formou splátkového kalendára mesačne  
1 242 €, ako pokutu za bývalé ŠVPÚ Nitra, kde boli nesprávne použité finančné prostriedky.  
ŠVPÚ Bratislava bolo správcom troch laboratórnych budov, dvoch v Bratislave a jednej 
v Nitre (bývalý ŠVPÚ Nitra). Obe budovy v Bratislave si vyžadujú nevyhnutnú údržbu, 
pretože na budovách zatekajú strechy, čo ovplyvňuje vznik plesní a zatekanie do vnútorného 
prostredia. To môže mať negatívny vplyv na zdravie pracovníkov. Napriek tomu, že ŠVPÚ 
Bratislava žiadal finančné prostriedky na ich opravu, tieto  mu neboli poskytnuté. Laboratórnu 
budovu v Nitre nebolo možné využiť na plnú prevádzku, preto bola požiadaná Slovenská 
poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre o presťahovanie NRL pre mlieko a mliečne 
výrobky do spoločného pracoviska s RLRR, za ktoré platí ŠVPÚ Bratislava prenájom a 
energie. Toto mu nebolo umožnené, takže NRL našlo vhodné priestory v podniku 
Plemenárske služby SR, š.p. v Lužiankach, kam bolo laboratórium v priebehu marca 2013 
presťahované. Do prebudovania a zakreditovania ponúknutých priestorov boli investované 
ďalšie finančné prostriedky.  
Budova v Nitre bola ponúknutá ako prebytočný majetok so zámerom predaja. Finančné 
prostriedky mali byť použité na opravu budov v Bratislave a najmä na zakúpenie nového 
prístrojového vybavenia (plynového a kvapalinového chromatografu s trojitým kvadrupólom, 
ktorými by sa rozšírila možnosť stanovenia pesticídov, hormónov a veterinárnych liečiv, 
obnovu prístrojov pre rádiológiu a rádiometriu, ktoré neboli inovované od roku 1986 
a zakúpenie základných prístrojov pre NRLM, ktoré majú už viac ako dvadsať rokov).  
O budovu však prejavila záujem SPU v Nitre bezodplatným prevodom cestou zmeny v 
zákone. Preto v zmysle § 54d zákona č. 145/2013 Z. z. o pozemkových úpravách zo dňa 21. 
mája 2013, prešiel majetok štátu v správe ŠVPÚ Bratislava dňom 1. júla 2013 do vlastníctva 
SPU v Nitre. Zvyšná časť areálu prešla Zmluvou o prevode správy so súhlasom zriaďovateľa 
do správy RVPS v Nitre. 
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V roku 2013 boli vykonané personálne zmeny, z ústavu vlastným rozhodnutím odišli traja 
pracovníci a ku koncu roka bol ukončený pracovný pomer dohodou s ďalšími deviatimi 
pracovníkmi. Na odstupné a odchodné nám poskytol finančné prostriedky zriaďovateľ. 
V roku 2013 zriaďovateľ poskytol ŠVPÚ Bratislava finančné prostriedky na opravu 
zariadenia na vyšetrovanie cigariet. 
V súvislosti s reorganizačnými zmenami od 1.1.2014 zriaďovateľ ŠVPÚ Bratislava poskytol 
taktiež finančné prostriedky na vyúčtovanie miezd, ktoré podľa jeho rozhodnutia, museli byť 
za mesiac december vyplatené mimoriadne do konca decembra 2013. 
Do výsledkov hospodárenia veľmi negatívne zasahujú aj odpisy hnuteľného a nehnuteľného 
majetku. Vzhľadom na mimoriadnu zložitosť a vysokú technickú úroveň sú mnohé zariadenia 
aj veľmi drahé a ich cena sa premieta do nákladov práve vo forme odpisov. 
Súhrn všetkých týchto okolností výrazne ovplyvnil činnosť ŠVPÚ Bratislava, atmosféru na 
pracoviskách, ako aj výsledky hospodárenia. 
ŠVPÚ Bratislava je najstarším diagnostickým ústavom na Slovensku. Počas celej svojej 
existencie prešiel dlhým vývojom od riešenia a vyšetrovania nákaz zvierat a problematiku 
potravín živočíšneho pôvodu a krmív pre hospodárske zvieratá až po, dnes už prevládajúce, 
skúšky celého spektra potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu náročnými 
chemickými metódami. Ústav má v súčasnosti akreditovaných viac ako tisíc parametrov 
v rôznych komoditách. Má skvelý potenciál vo vyzretých a skúsených odborníkoch, čo však 
v blízkej budúcnosti môže byť nevýhodou, pretože vekový priemer je 53 rokov a nemá 
dostatok financií na prijímanie mladých ľudí, ktorí by túto činnosť vykonávali naďalej. Rôzne 
potravinové kauzy posledných období nasvedčujú, že laboratórnu diagnostiku je potrebné 
zintenzívniť. 
 
Hodnotenie prínosu organizácie pre občanov a štátnu správu v uplynulom roku 
 

Výsledky objektívnych analýz využíva nielen MPRV SR a orgány ŠVPS SR pre svoju 
kontrolnú činnosť, ale aj Policajný zbor SR a Colná správa SR pri riešení prípadov spojených 
s poškodením majetku štátu alebo obyvateľov SR.  
CO pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravín a vína je 
v súčasnosti jediným takýmto orgánom v pôsobnosti organizácií ŠVPS SR. Na základe 
vykonaných skúšok vystavil v minulom roku 192 certifikátov (140 pre potraviny a 52 pre 
víno). Tieto skúšky sa vykonávajú nielen pre pracovníkov štátnej správy, ale záujem majú aj 
stredné potravinárske školy a súkromné firmy, najmä výrobcovia potravín, veľké obchodné 
firmy a producenti vína.  
NRL pre mlieko a mliečne výrobky vyškolilo v roku 2013 celkom 58 pracovníkov 
prvovýroby, prepravných firiem a spracovateľov mlieka pre odber vzoriek mlieka ručne aj 
autosamplermi. 
V roku 2013 sa pracovníci ŠVPÚ Bratislava aktívne podieľali na organizácii súťaže 
slovenských vinárov „Vinum Superbum“, na ktorej sa bolo posúdených 763 vzoriek vína zo 
164 vinárstiev. Vína hodnotilo 60 degustátorov v 10 komisiách.  
Okrem tejto akcie sa pracovníci ústavu podieľali na organizácii a technickom zabezpečení 
súťaže „Slovenská pivná korunka“, ktorej sa zúčastnili všetky tri veľké slovenské pivovary 
a 10 tzv. malých alebo reštauračných pivovarov. Celkovo sa hodnotilo 65 vzoriek piva v 7 
súťažných a 2 nesúťažných kategóriách. Vzorky piva hodnotilo 28 degustátorov v 4 
komisiách. 
ŠVPÚ Bratislava každoročne spolupracuje s Ochranou dravcov na Slovensku. Už niekoľko 
rokov sú zaznamenávané úmyselné prípady úhynu dravých, v mnohých prípadov chránených, 
vtákov. Väčšinou sa jedná o prípravu a podhodenie návnady s obsahom zakázaného pesticídu 
carbofuran neznámym páchateľom. Tento pesticíd vyšetruje len tento ústav.  
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ŠVPÚ Bratislava vypracoval pre orgány činné v trestnom konaní v roku 2013 celkovo 5 
znaleckých posudkov, ktoré sa týkali tabakových výrobkov, týrania zvierat a neoprávnenej 
manipulácie s potravinami. 
ŠVPÚ Bratislava v plnom rozsahu rešpektuje požiadavky občanov na objektívne zhodnotenie 
nimi zakúpených potravín. Častokrát sa spotrebiteľ obracia na ústav so žiadosťou o vyšetrenie 
prinesenej potraviny. V záujme nestrannosti je mu odporúčané kontaktovať príslušnú RVPS, 
ktorá zabezpečí objektívny odber predmetnej vzorky a zašle ju na vyšetrenie ako podnet. Aj 
keď spotrebiteľ s týmto postupom nie vždy súhlasí a nie je ani ochotný za vyšetrenie zaplatiť, 
je oficiálny a nestranný postup jediný spôsob na riešenie podobných prípadov.  
V roku 2013 podali občania alebo obchodné organizácie nasávacej oblasti ŠVPÚ Bratislava 
prostredníctvom RVPS na prešetrenie 317 podnetov z oblasti potravín, z čoho 62 (20 %) bolo 
opodstatnených. Podnety sa týkali rôznych druhov živočíšnych a rastlinných produktov. 
Spektrum podnetov bolo široké, od podozrení na ohrozenie zdravotnej bezpečnosti, 
senzorických zmien až po falšovanie a klamanie spotrebiteľa. Z podaných podnetov bolo 191 
(60 %) na živočíšne potraviny a 126 (40 %) na rastlinné potraviny. Pokiaľ ide 
o opodstatnenosť, tak zo živočíšnych potravín bolo opodstatnených 28 (45 %) a z rastlinných 
potravín 34 (55 %) podnetov. 
ŠVPÚ Bratislava poskytuje svoje služby tak pre chovateľov hospodárskych zvierat, ako aj pre 
producentov rastlinnej výroby. Jeho odborné skúsenosti využívajú taktiež pri otravách včiel 
a rýb, úhynoch hospodárskych i spoločenských zvierat a pod.. 
V súčasnom období, keď mesto Bratislava nemá zabezpečované neškodné odstránenie 
uhynutých zvierat, ŠVPÚ Bratislava získalo štatút zberného miesta a zabezpečuje túto 
činnosť. V roku 2013 boli poskytované tieto služby pre občanov mesta Bratislava a okolia. 
V rámci rozšírenia poskytovaných služieb je ponúkaný zvoz vzoriek a uhynutých zvierat 
z veterinárnych ambulancií. 
 
Analýza vplyvu ostatných inštitúcií na výsledky organizácie 
 

Najvýraznejší vplyv na výsledky ústavu má jej zriaďovateľ, MPRV SR, ktorý každoročne 
formou kontraktu poskytuje finančné prostriedky na podstatnú časť jeho činnosti a je aj jeho 
hlavným objednávateľom. Ďalšou organizáciou je ŠVPS SR, ktorá ústav metodicky riadi. 
V spolupráci so ŠVPS SR sa podieľa na vypracovávaní metodických pokynov pre Úradnú 
kontrolu potravín, Národný program kontroly rezíduí v živočíšnych surovinách 
a krmivách, Národný kontrolný program pre rezíduá pesticídov v rastlinných a živočíšnych 
komoditách, a taktiež na vypracovaní pokynov pre Veterinárnu prevenciu a ochranu zdravia 
zvierat, Veterinárnu prevenciu a kontrolu bezpečnosti krmív a Rádiohygienickú kontrolu 
poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku. 
Vedúci pracovníci NRL sa pravidelne zúčastňujú porád EURL, na ktorých sa prejednáva celá 
problematika referencie, prerokovávajú a zdokonaľujú sa laboratórne metódy, pracoviská sa 
pravidelne podrobujú medzilaboratórnym testom, získané poznatky sa uvádzajú do praxe 
a odovzdávajú sa štátnym laboratóriám. Závery z týchto porád slúžia aj ako podklady na 
prípravu novej legislatívy k zverenej referencii. 
Významný vplyv na jeho činnosť majú aj pravidelné misie z EÚ, ktoré preverujú funkčnosť 
a bezpečnosť systémov, kvalitu analýz a dodržiavanie európskej legislatívy. V roku 2013 bola 
v laboratóriách ŠVPÚ vykonaná kontrola misiou z EÚ na kontaminanty. 
ŠVPÚ Bratislava patrí medzi organizácie, ktoré na základe článku 36 Nariadenia EÚ č. 
178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín , spolupracujú s EFSA a v prípade potreby sústreďujú a odovzdávajú 
výsledky analýz, ktoré slúžia na celkové posúdenie rizika definovanej látky. 
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Významný vplyv na činnosť ústavu majú aj súkromné subjekty, ako napr. farmári, výrobcovia 
potravín a krmív a súkromné laboratóriá. Napriek tomu, že výrobcovia sú zodpovední za 
kvalitu a zdravotnú bezpečnosť svojho produktu a podľa platnej legislatívy si musia 
minimálne jedenkrát ročne overiť svoju výrobu, uprednostňujú súkromné laboratóriá, pretože 
sa obávajú, že v prípade nevyhovujúceho výsledku bude u nich vykonaná štátna kontrola.  
 
Analýza vzťahu medzi činnosťami organizácie a zdrojmi, ktoré využíva 
 

Z pohľadu úrovne špičkovej laboratórnej diagnostiky rozhodujúce aspekty predstavujú: 
personálne obsadenie, prístrojové a priestorové vybavenie a požiadavky na výkon kvalitnej 
diagnostiky zo strany štátnych orgánov a súkromných subjektov.  
Personálne obsadenie je v súčasnosti ešte dostačujúce ako kvantitatívne, tak kvalitatívne. Jeho 
odborné znalosti využívajú nielen orgány štátnej správy, ale aj súkromný sektor pri riešení 
rôznych podnetov v oblasti potravín a krmív, otráv hospodárskych i spoločenských zvierat 
a ohrození zdravia zvierat a obyvateľstva 
Prístrojové vybavenie sa ocitá na hranici schopnosti zabezpečenia analýz v dostatočnej 
citlivosti, najmä pokiaľ ide o rezíduá pesticídov, hormonálnych látok a rádiometrických 
vyšetrení. Väčšina bežných laboratórnych prístrojov a zariadení je už zastaraná a v chode je 
udržiavaná častými opravami, čo si vyžaduje zvýšené finančné náklady. 
Napriek týmto skutočnostiam ŠVPÚ Bratislava je stále skúšobným laboratóriom s vysokým 
štandardom. V roku 2013 bol rozsah akreditácie rozšírený o 14 skúšok a 52 analytov a jeho 
pracovníci sa zúčastnili 71 medzilaboratórnych testov na 315 analytov s výbornými 
výsledkami.    
Pretrvávajúcim nedostatkom je nedostatočné priestorové vybavenie. Ústav má síce projekčne 
zabezpečené rozšírenie priestorov na skvalitnenie činnosti, ale z dôvodu pozastavenia 
finančných prostriedkov na kapitálové výdavky, nie je možné v súčasnej dobe realizovať 
stavebné úpravy.  
 
Záver z analýz 
 

Rok 2013 bol pre ŠVPÚ Bratislava a jeho pracovníkov opäť zložitý. 
Úlohy pridelené v rámci kontraktu boli splnené, finančné prostriedky vyčerpané. ŠVPÚ 
Bratislava vyšetril v roku 2013 v oblasti zdravia zvierat 65 664 a v rámci úradnej kontroly 
potravín a krmív 10 501 vzoriek. 
Pracovníci ústavu aktívne spolupracovali pri príprave odborných konferencií a odborno-
spoločenských podujatí.  
V roku 2013 boli vykonané aj personálne zmeny, keď na základe vlastného rozhodnutia odišli 
z ústavu 3 pracovníci a v dôsledku reorganizačných zmien ďalších 9 pracovníkov. 
Napriek všetkým týmto problémom sa podarilo plánované úlohy voči zriaďovateľovi splniť. 
V roku 2014 bude potrebné pokračovať vo vnútornej reorganizácii ústavu a prispôsobiť ju 
súčasným podmienkam.   
Záverom môžeme skonštatovať, že napriek celkovej ekonomickej situácii v SR je potrebné 
neustále vyvíjať aktivitu smerom k zriaďovateľovi ohľadom pridelenia finančných 
prostriedkov na kapitálové výdavky v rámci kontraktu, aby sa zabezpečila celková 
modernizácia ústavu, jeho personálneho a prístrojového vybavenia tak, aby bola zabezpečená 
dôsledná a dôstojná ochrana zdravia obyvateľstva cez zdravé a plnohodnotné potraviny 
v súčinnosti s ochranou zdravia zvierat na epizootologickej a výživovej úrovni.  
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9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov 
 

Výstupy ŠVPÚ Bratislava – Výsledky vyšetrení (Protokoly o skúškach) sú určené 
a využívané tromi skupinami odberateľov.  
Prvú skupinu tvoria orgány ŠVPS SR na úseku zabezpečenia veterinárnej ochrany územia 
SR, na úseku veterinárnej starostlivosti a na úseku úradnej kontroly potravín a krmív. Táto 
skupina predstavuje nosnú zložku príjmov ŠVPÚ Bratislava.  
Druhú najväčšiu skupinu v počte vzoriek aj príjmov tvoria podniky zaoberajúce sa 
poľnohospodárskou prvovýrobou, ako chovy hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, 
pestovatelia krmovín, podniky zaoberajúce sa výrobou, dovozom a predajom potravín, 
výrobcovia kŕmnych zmesí.  
V tretej skupine sa nachádzajú fyzické osoby, ako súkromní veterinárni lekári a drobní 
chovatelia úžitkových a spoločenských zvierat, ale taktiež aj Policajný zbor SR a Colná 
správa SR.  
Pri tejto príležitosti je však potrebné konštatovať, že medziročný pokles pridelených 
finančných prostriedkov v rámci uzatvorených kontraktov so zriaďovateľom, t.j. MPRV SR 
ako aj fakturácie zo strany právnických a fyzických osôb, nepostačuje na rozvoj a nákup 
modernej prístrojovej laboratórnej techniky, zabezpečenie odborného vzdelávania 
odborníkov, zavádzanie nových laboratórnych metód, výkon akreditácií a reakreditácií 
SNAS-om, čo v konečnom dôsledku nemá priaznivý vplyv na konečný hospodársky výsledok 
ústavu. 
 



10 Činnosť národných referenčných laboratórií 
a referenčných laboratórií 

40 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o činnosti 
Národného referenčného laboratória pre látky skupiny A1, A3, A4, A5  

za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správu predkladá:  
RNDr. Adriana Ivičičová 



Národné referenčné laboratórium pre látky skupiny A1, A3, A4 a A5 
 
 je jediné laboratórium na území SR s takýmto zameraním: zavádza, validuje, 

akredituje skríningové a konfirmačné metódy potrebné na stanovenie zakázaných 
látok skupiny A1, A3, A4 a A5 

 úzko spolupracuje pri tvorení a zostavovaní Národného plánu kontroly rezíduí (ďalej 
len „NPKR“) so ŠVPS SR 

 poskytuje odbornú a vedeckú pomoc pre potreby ŠVPS SR 
 koordinuje odber vzoriek pre hormonálne látky v rámci NPKR, spolupracuje s 

inšpektormi z každej RVPS, vykonáva poradenskú činnosť pre inšpektorov 
poverených výkonom odberu vzoriek a zabezpečuje zvoz vzoriek z každého regiónu 
Slovenska 

 zúčastňuje sa medzinárodných porovnávacích testov, ktoré organizujú EURL v 
Holandsku, v Nemecku, prípadne ďalšie inštitúcie (FAPAS Veľká Británia, Progetto 
Trieste Taliansko) 

 spolupracuje s EURL pre látky skupiny A1, A3, A4 - RIKILT, Holandsko a pre látky 
skupiny A5 - BVL Berlín, Nemecko 

 spolupracuje s ostatnými NRL v rámci EÚ a umožňuje ich pracovníkom stážové 
pobyty na našom pracovisku 

 zúčastňuje sa porád pracovníkov jednotlivých laboratórií ŠVPÚ a inšpektorov 
z RVPS, ktoré organizuje ŠVPS SR 

 zúčastňuje sa prostredníctvom svojho zástupcu každoročného workshopu, prípadne 
iných podujatí, ktoré organizuje EURL: 

 RIKILT, EURL Training course, Ivičičová A., 24.6. až 28.6.2013, Wageningen, 
Holandsko  

 RIKILT, Workshop NRL (A1, A3, A4), Ivičičová A., 27.11. až 29.11.2013, 
Wageningen,  Holandsko 

 
Predmet referencie: 
 

Skríningové a konfirmačné vyšetrenie vzoriek pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 v živých 
zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu z regiónov SR. Laboratórium vyšetruje matrice 
rôzneho charakteru: sval, pečeň, moč, krvné sérum, perirenálny tuk, krmivo, mlieko. 
 
Používané laboratórne metódy: 
 

NRL je garantom nových laboratórnych metód a metodických postupov, pritom dodržiava 
zásady stanovené medzinárodne uznávanými predpismi. Laboratórium pracuje s 
akreditovanými skúšobnými metódami podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005, číslo osvedčenia 
S-127, vydaného SNAS-om. 
NRL pracuje s ELISA metódami pre skríningové stanovenia a s GC-MS, LC-MS/MS 
metódami pre konfirmačné stanovenia hormonálnych látok. 
V roku 2013 laboratórium zakreditovalo konfirmačnú metódu pre stanovenie steroidov 17-
α/17-ß-19-nortestosterónu, trenbolonu, metyltestosterónu a etynylestradiolu v jednej metóde 
v moči, rozšírilo metódu na stanovenie beta-agonistov o ďalší analyt – isoxsuprine - 
v matriciach moč, sval, pečeň a krmivo. 
 
 
 
 



Tab. 1: Prehľad sledovaných  hormonálnych látok a vyšetrovacích metód 
Skupina Analyt Skríning Konfirmácia 
A1 stilbény Dienestrol ELISA GC-MS 

Dietylstilbestrol 
Hexestrol 

A3 steroidy s androgénnym 
účinkom 

17-α-19-Nortestosteron ELISA GC-MS 
17-β-19-Nortestosteron 
17- β-Trenbolon 
Etynylestradiol 
Metyltestosteron 
Boldenon 
Stanozolol ELISA LC-MS/MS 

gestagény Medroxyprogesteron acetát ELISA LC-MS/MS 
Megestrol acetát 
Chlormadinon acetát 
Melengestrol acetát 
17α - acetoxy progesteron 

pohlavné hormóny 17-β-Estradiol nevykonáva 
sa 

GC-MS 
17-β-Testosteron 

A4 laktóny kyseliny 
resorcylovej 

α-Zearalanol (Zeranol) ELISA GC-MS 
β-Zearalanol (Taleranol) 
α-Zearalenol 
β-Zearalenol 
Zearalanon 
Zearalenon 

A5 beta-agonisti Clenbuterol nevykonáva 
sa 

LC-MS/MS 
Salbutamol 
Cimbuterol 
Brombuterol 
Mapenterol 
Mabuterol 
Cimaterol 
Terbutalin 
Ractopamin 
Zilpaterol 
Isoxsuprine 

B2f Ostatné farmakologicky 
aktívne látky 

Dexametazon ELISA LC-MS/MS 
v procese 

 
Tab. 2: Počet vyšetrených vzoriek 

Účel 
Počet 

vzoriek 
Skríning Konfirmácia Počet  

vyšetrení Negatívne  Pozitívne  Negatívne Pozitívne 
NPKR 375 362 13* 10 3* 560 
VPO 30 30 0 0 0 30 
PD 0 0 0 0 0 0 
Ciel. kontrola 0 0 0 0 0 0 
Došetrovanie 0 0 0 0 0 0 
Objednávka 1 1 0 0 0 5 
Suma 406 393 13 10 3 595 
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*pozitívne vzorky na látky skupiny A4 kvôli kontaminácii krmiva mykotoxínmi z rodu 
Fusarium  
 
Tab. 3: Počet vyšetrení NPKR na jednotlivé skupiny analytov 
Analyt Počet vyšetrení 
Stilbény (Dietylstilbestrol, Dienestrol, Hexestrol) 64 
Nortestosteron (17-α-19-Nortestosteron, 17-β-19-Nortestosteron ) 75 
Zeranol, Taleranol, Zearalenon, (α + β)-Zearalenol, Zearalanon 75 
Trenbolon 67 
B-agonisti (10 analytov) 108 
Acetylgestagény 18 
Boldenon 12 
Stanozolol 12 
Metyltestosteron 44 
Etynylestradiol 40 
Estradiol 10 
Testosteron 10 
Dexametazon 25 
Suma 560 
 
Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

NRL pre látky skupiny A1, A3, A4, A5, ktoré sa zaoberá analýzou vzoriek živočíšneho 
pôvodu na hormonálne látky a vzoriek krmív na stanovenie beta-agonistov je jediné v SR, 
z tohto dôvodu neorganizuje v rámci SR porovnávacie merania. 
 
Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach: 

V roku 2013 sa laboratórium nezúčastnilo žiadneho medzilaboratórneho testu pre 
hormonálne látky.  
 
Organizácia alebo spolupráca pri organizovaní porád pracovníkov z  ŠVPÚ, ktorí sa 
zaoberajú predmetnou diagnostikou: 0 
 
Počet VŠ pracovníkov: 2 

Počet odborných podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili: 4 

Počet odborných publikácií, prednášok: 0 

Počet odborných stáží, na ktorých sme sa zúčastnili na iných pracoviskách: 1 

Počet odborných stáží, ktoré sme umožnili pre iných na svojom pracovisku: 0 

Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR: odborné poradenstvo pri zostavovaní NPKR, 

vyhodnotenie vyšetrených vzoriek. 
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Správa o činnosti 
Národného referenčného laboratória pre organochlórové látky okrem PCB, 

organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné  protizápalové lieky 
a niektoré zakázané látky 

(B2c, B2e, B3a, B3b, A6 - metronidazol, ronidazol, dimetridazol) 
a 

Národného referenčného laboratória pre rezíduá pesticídov v živočíšnych 
komoditách a komoditách s vysokým obsahom tuku 

za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správu predkladá:  
MVDr. Alexandra Šlezárová 
Ing. Petronela Pigošová
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Referencie: 
Zavádzanie a validácia nových metód v referenčnej oblasti, vyšetrovanie vzoriek potravín 

a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie 
sporných prípadov, poradenská a konzultačná činnosť. 
 
Nové laboratórne metódy: 
 V roku 2013 sa pokračovalo na zavedení metódy na stanovenie polárnych pesticídov 

v živočíšnych matriciach metódou kvapalinovej chromatografie s hmotnostným 
detektorom (ďalej len „LC-MS/MS“) a to pre carbendazim, famoxadone, indoxacarb, 
prochloraz, metaflumizone, etofenprox. 

 Rozšíril sa počet analytov v metóde na stanovenie nesteroidných protizápalových 
liečiv (ďalej len „NSAIDs“) metódou LC-MS/MS o ibuprofen a metamizol. 

 
Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 
 Na základe ponuky z EURL pre živočíšne komodity a komodity s vysokým obsahom 

tuku vo Freiburgu (Nemecko) bola laboratóriám ponúknutá aj možnosť zúčastniť sa 
rovnakého testu ako NRL, pre ktoré je účasť povinná. 

 Štátnym laboratóriám bola odporúčaná účasť v medzinárodných porovnávacích 
testoch, organizovaných aj inými organizáciami, napr. FAPAS. 

 
Účasť na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích testoch: 
 V roku 2013 sa NRL zúčastnilo testu, ktorý organizovalo EURL vo Freiburgu – PT 

AO 08, ktorý bol zameraný na stanovenie pesticídov v kuracom mäse. Dosiahnuté 
výsledky sú uvedené v Tab. 1. 

 
Organizácia alebo spolupráca pri organizovaní porád pracovníkov zo ŠVPÚ, ktorí sa 
zaoberajú predmetnou problematikou: 
 NRL sa pravidelne zúčastňuje porád, organizovaných EURL (Freiburg, Berlin) 

a ŠVPS SR, 
 NRL v prípade potreby poskytuje informácie spolupracujúcim organizáciám alebo 

nadriadeným orgánom, 
 NRL každoročne konzultuje a pomáha ŠVPS SR pri organizovaní NPKR, 
 NRL poskytuje potrebné informácie ŠVPS SR, ŠVPÚ a RVPS, 
 NRL informuje o zavedení nových laboratórnych metód a nových rezíduách, 
 NRL sa pravidelne zúčastňuje koordinovaného viacročného kontrolného programu pre 

rezíduá pesticídov, 
 NRL pravidelne sleduje súvisiacu legislatívu, 
 NRL je napojené na sieť CIRCA. 
 

Počet pracovníkov: 
 Na problematike NRL v roku 2013 pracovalo 9 pracovníkov, z toho 5 vysokoškolsky 

vzdelaní pracovníci (1 veterinárny lekár a 4 chemickí inžinieri) a štyri laborantky 
s úplným stredným odborným vzdelaním. 

 
Počet účastí na odborných podujatiach: 

 Hygiena alimentorum (máj 2013, Štrbské Pleso, SR), A. Šlezárová, 
 Porada EURL – 4th Joint Workshop of European Union Reference Laboratories 

Almeria, Spain (október 2013), P. Pigošová, Z. Tóthová, 
 Semináre usporiadané firmami Hermes Labsystems, Varian, Chromservis, Pragolab, 

Merck,  



 Semináre organizované ŠVPS SR, 
 Interné semináre ŠVPÚ Bratislava. 

 
Počet odborných stáží na iných pracoviskách: 
Training of selected NRLs on the Analysis of SRM-Pesticide, Fellbach, Germany, EURL-
SRM, (marec 2013), Z. Tóthová 
Počet odborných stáží pre iných: 0 
Laboratórium je akreditované SNAS, č. osvedčenia: S-127. 
 
Tab. 1: Účasť v medzilaboratórnych testoch 
Termín testu Organizátor Pesticíd Matrica Z-score 
 
 
 
 
marec – apríl 

2013 

 
EUPT AO-08 

 –  EURL 
for Pesticides 

in Food  
of Animal Origin 

 and  
Commodities 

 with High  
Fat Content 

Freiburg 
      Germany 

oxychlordan  
 
 
 
kuracie 
mäso 

-0,5 
chlorpyrifos etyl -1,0 

cypermetrin -0,3 
lambda-cyhalotrin 0,2 

o,p DDT 0,4 
diazinon -0,7 

deltametrin -0,5 
beta-endosulfan -0,4 
endosulfan sulfat -0,3 

beta-HCH -0,8 
trans-heptachlorepoxid -0,3 

phosmet -1,0 
 
Tab. 2: Počet vyšetrených vzoriek – ŠVPÚ Bratislava 

Program Nitroimidazoly Nesteroidné protizápalové liečivá 
Negatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne 

NPKR 117 0 65 0 
Potravinový dozor 40 0 0 0 
Došetrovanie 7 0 0 0 
Spolu 164 0 65 0 
 
Tab. 3: Počet vyšetrených vzoriek v ŠVPÚ SR 

ŠVPÚ Komodita Chlórované 
pesticídy 

Organofosfátové 
pesticídy 

Karbamáty 
a pyretroidy 

Bratislava Živočíšne komodity 130 60 110 
Iné (krmivá, úhyny) 17 11 16 

Dolný 
Kubín 

Živočíšne komodity 106 16 0 
Iné (krmivá) 4 2 0 
Voda  1 0 0 

Košice Živočíšne komodity 86 9 0 
Iné (krmivá) 15 8 0 

Spolu  359 106 126 
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Správa o činnosti 
Národných referenčných laboratórií 

 pre analýzu rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine,  
pre analýzu rezíduí pesticídov v obilninách a krmovinách 
 a pre metódy stanovenia pre jednotlivé rezíduá pesticídov 

za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správu predkladá:  
RNDr. Jarmila Ďurčanská 
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Ustanovenie Skúšobného laboratória 
 

Skúšobné laboratórium (ďalej len „SL“) ŠVPÚ, oddelenie chromatografie je akreditované 
na analýzy rezíduí pesticídov (ďalej len „RP“), číslo osvedčenia – S-127. 
V máji roku 2007 bolo laboratórium oficiálne MP SR poverené ako NRL pre analýzu RP 
v ovocí a zelenine, v obilninách a krmovinách a pre metódy stanovenia pre jednotlivé RP. 
V Metodickom pokyne ŠVPS SR č. 2/2013 k národnému programu kontroly rezíduí 
pesticídov v potravinách rastlinného pôvodu na rok 2013 bolo laboratórium ŠVPÚ Bratislava 
poverené analýzou vzoriek rastlinného pôvodu odobratých v rámci potravinového dozoru 
a európskeho viacročného kontrolného programu (ďalej len „EMCP“) pre celé Slovensko ako 
NRL laboratórium pre analýzy rezíduí pesticídov v potravinách. 
 
Práca v roku 2013 
 

V roku 2013 sa v NRL analyzovalo 550 vzoriek RP v rámci potravinového dozoru, 47 
vzoriek ako kontrola importu z tretích krajín pri vstupe na územie EÚ – spolu celkovo 597 
vzoriek úradnej kontroly a 40 vzoriek rozborov na požiadanie zákazníka. V rámci úradnej 
kontroly sa vyšetrilo aj 17 vzoriek ekologického poľnohospodárstva, ktoré pochádzali zo SR 
i z dovozu. Vzorky sa analyzovali 7 rôznymi metódami – multireziduálnou metódou plynovej 
chromatografie sa analyzovalo 572 vzoriek potravinového dozoru (rutinne 175 analytov), na 
prítomnosť dithiokarbamátov sa skontrolovalo 248 vzoriek, multireziduálnou metódou 
kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou detekciou (90 analytov) sa analyzovalo 
575 vzoriek. 48 vzoriek v komoditách hrozno, paradajky, obilie, víno sa vyšetrilo na obsah 
rezíduí chlórmequatu a mepiquatu. Vyšetrenie bromidov bolo súčasťou EMCP v komoditách 
paradajky a šalát a v niekoľkých bio vzorkách, vyšetrilo sa 38 vzoriek. 205 vzoriek sa 
analyzovalo na prítomnosť RP obsahujúcich acidoskupinu, glyphosat v cereáliách 17 vzoriek 
a kvartérne amónne zlúčeniny (ďalej len „QAC“) v rôznych komoditách rastlinného pôvodu 
a v mliečnych výrobkoch. Vyšetrilo sa 32 vzoriek. V roku 2013 NRL zaviedlo vyšetrenie na 
prítomnosť rezíduí etephonu a vyšetrilo 19 vzoriek. Ako súčasť EÚ sa NRL zúčastnilo aj 
EMCP na obsah RP vo vybraných komoditách (broskyne/nektárinky, jablká, jahody, hlávková 
kapusta, pór, paradajky, šalát, raž/ovos, hroznové víno) v súlade s vykonávacím nariadením 
Komisie (EÚ) č. 788/2012 z 31. augusta 2012 týkajúceho sa koordinovaného viacročného 
kontrolného programu Únie na roky 2013, 2014 a 2015 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
maximálnych hladín RP a posúdiť vystavenie spotrebiteľov RP v potravinách rastlinného a 
živočíšneho pôvodu a na nich. Od roku 2011 pribudla v rámci rastlinných komodít ešte 
deviata komodita - spracovaná potravina. V minulom roku to bolo hroznové víno. SR má 
podľa pomerného zastúpenia obyvateľov vyšetriť minimálne 15 vzoriek z každej komodity. 
Vyšetrených bolo 136 vzoriek na všetky predpísané analyty. 
Pri analýzach RP bolo zistených 390 vzoriek (65 %), ktoré obsahovali 1 alebo viac rezíduí 
nad vyhodnocovací limit, v 11 vzorkách (1,8 %) bolo prekročené maximálne prípustné 
množstvo (ďalej len „MRL“). V 237 vzorkách (39 %) sa vyskytovalo súčasne 2 a viac rezíduí 
(multireziduálne nálezy). Pri prekročených limitoch sa ihneď podávali hlásenia na ŠVPS SR – 
Centrum rýchlej výstrahy. V roku 2013 sa zistilo porušenie aj u 3 vzoriek ekologického 
poľnohospodárstva – bola zistená prítomnosť RP, ktoré nie sú v ekologickom 
poľnohospodárstve povolené. 
V roku 2013 sa v laboratóriu v rámci multireziduálnych metód zaviedli a zvalidovali 4 nové 
pesticídy a ich metabolity, ktoré sa zaradili do rutinného vyšetrovania. Výber analytov sa 
riadil požiadavkami Európskej komisie na povinný rozsah monitoringu vzoriek v jednotlivých 
členských štátoch (vykonávacie nariadenie Komisie (EU) č. 788/2012). V roku 2013 sa 
v laboratóriu ŠVPÚ vykonávali analýzy cca 295RP a ich metabolitov. 
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Prehľadné výsledky analýz za minulý rok sú uvedené v nasledovných tabuľkách a grafoch. 
 
Tab.1: Prehľad vzoriek rastlinného pôvodu analyzovaných na ŠVPÚ Bratislava v roku 2013 
 

 Spolu SR EÚ Tretie 
krajiny ? 

Ovocie 287 45 126 113 3 
Zelenina 228 71 126 31 0 
Obilniny 32 26 6 0 0 
iné 50 14 12 15 9 
 

 
Graf 1: Rozdelenie odobraných vzoriek podľa pôvodu 
 
Tab. 2: Zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich RP a ich frekvencia 
 
Názov pesticídu Početnosť výskytu nálezov 
Chlorpyrifos  78 
Imazalil  68 
Boscalid  62 
Dithiocarbamaty   60 
Thiabendazol  38 
Acetamiprid  34 
Imidacloprid  31 
Pyraclostrobin  30 
Cyprodinil  25 
Prochloraz  25 
Tebuconazol  25 
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Graf 2: Percentuálne vyhodnotenie stanovení RP v základných komoditných skupinách za rok 
2013 

 
 

 

 
Graf 3: Percentuálne zastúpenie hodnoty nálezov voči MRL 

 

Dohľady 
V máji roku 2013 bol v NRL v rámci dohľadu laboratória vykonaný externý audit 

posudzovateľmi zo SNAS.  
 
Účasť v medzilaboratórnych testoch 

V rámci medzilaboratórnych testov organizovaných európskymi referenčnými 
laboratóriami sa NRL zúčastnilo testov, ktoré organizovalo EURL pre ovocie a zeleninu 
v Almerii (zemiaky), EURL pre obilniny a krmivá v Kodani (krmivo pre hydinu) a EURL pre 

51 



jednotlivé metódy v Stutgarte (zemiaky). Vo všetkých testoch sa laboratórium umiestnilo 
s veľmi dobrým výsledkom medzi laboratóriami kategórie A, okrem testu pre jednotlivé 
metódy, kde neuspelo v analyte glyfosát. 
 
Organizácia porovnávacích testov v rámci SR 

NRL neorganizovalo žiadny porovnávací test v rámci oficiálnych laboratórií, nakoľko 
v SR je len 1 ďalšie laboratórium, ktoré sa zaoberá uvedenou problematikou (pre detskú 
výživu).  
 
Porady a školenia 
 Január 2013, Bratislava, Banská Bystrica, Prešov – porada inšpektorov RVPS 

 Realizácia Metodického pokynu 2/2013 
 Pokyny k EMCP 2013 
 Novinky v legislatíve 
 Vyhodnotenie roku 2012 – prehľad vzoriek, analýz a výsledkov – 

RNDr. Ďurčanská 
 Marec 2013 - Training of selected NRLs on the Analysis of SRM-Pesticides, Felbach, 

Nemecko, Ing. Tóthová 
 Október 2013 – účasť na spoločnom workshope organizovanom všetkými EURL pre 

RP, Almeria, Španielsko – RNDr. Ďurčanská, Ing. Tóthová, Ing. Pigošová 
 Marec 2013,  október 2013 - účasť na stretnutí EFSA, Parma, týkajúca sa zasielania 

nového formátu správ na EFSA, aktualizácie katalógov a databázy - RNDr. Ďurčanská 
 Október 2013 – účasť na Expert Group meeting on Pesticide monitoring, Brusel, 

Belgicko – RNDr. Ďurčanská 
 

Súčasťou práce laboratória je aj vypracovanie podkladov k podrobnej správe o výsledkoch 
európskeho monitoringu a národného monitoringu RP v a na potravinách rastlinného pôvodu 
pre EFSA. Tohto monitoringu sa NRL zúčastňuje od roku 2004 od vstupu SR do EÚ. 
Laboratórium poskytuje podľa požiadaviek poradenskú a konzultačnú službu v oblasti 
analýzy RP. 
 
Spolupráca s inými organizáciami 
 ŠVPS SR Bratislava, Ing. Matušová – spolupráca pri príprave Národného programu 

rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného pôvodu na rok 2014, vyhodnotenia pre 
EFSA za rok 2013, príprava školení pre inšpektorov, konzultácie pri príprave rôznych 
materiálov, týkajúcich sa uvedenej oblasti 

 Konzultácie pre pracovisko analytickej chémie STU Bratislava – Ing. Hrouzková, 
PhD. 
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Správu predkladá:  
Ing. Silvia Kučeráková 
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NRL vykonáva svoju činnosť v zmysle požiadaviek pre referenčné laboratórium 
vyplývajúcich z nariadenia Komisie (EHS) č. 2891/93 z 21. októbra 1993, ktoré mení 
Nariadenie (EEC) č. 1538/91 v znení neskoršieho Nariadenia Komisie (ES) č. 814/2004 z 29. 
apríla 2004 a Nariadenia (EEC) č. 1906/90 o určitých obchodných štandardoch pre hydinové 
mäso. 
Monitoring obsahu vody v hydinovom mäse prebiehal v zmysle Nariadenia Komisie (EU) č. 
543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia 
Rady (EU) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso v znení neskorších 
predpisov (Nariadenie Komisie (EU) č. 508/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (EU) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania 
nariadenia Rady (EU) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso). 
V roku 2013 boli v rámci Slovenska zapojené do vyšetrovania obsahu vody v hydine 4 
laboratóriá z 3 ústavov :  
 ŠVPÚ Bratislava 
 ŠVPÚ Dolný Kubín a DSL Prešov 
 ŠVPÚ Košice 

 
Porady organizované EURL v roku 2013 
 

Brusel 18.1.2013 
pravidelné každoročné stretnutie zástupcov NRL na obsah vody v hydine. 
prezentácia nového typu chladenia „TopKipCombi chiller“ 
výsledky štúdie obsahu vody v hydinových prsiach a stehnách 
diskusia ohľadom spôsobu homogenizácie vzoriek v súvislosti so stanovením vody 
v hydine 

 
Poznaň 3. – 4. 10.2013 

prehliadka a prezentácia farmy na chov husí, množenie rodičovských kŕdľov husí, farmy na 
chov husí na mäso, bitúnku na porážku husí. Činnosť centrálneho laboratória Poznaň 
a prezentácia činnosti NRL na obsah vody v hydine, prezentácia metódy na stanovenie 
prídavku želatíny bravčového alebo hovädzieho pôvodu do hydinového mäsa (LC-MS/MS). 
možnosť detekcie pridaných fosfátov v mäse a v hydinových výrobkoch bez prídavku MSM, 
bez proteínového mäsa a drobov. 
  
Porady organizované NRL v roku 2013 
 

23.5.2013 – ŠVÚ Zvolen – informácie o výsledkoch štúdie obsahu fyziologickej vody 
v kuracích prsiach a kuracích stehnách v súvislosti s hodnotami a limitmi stanovenými v roku 
1993. 
  
Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti organizovaných EURL 
 

EURL pre obsah vody v hydinovom mäse neorganizovalo v roku 2013 medzilaboratórny 
test spôsobilosti medzi jednotlivými NRL v členských štátoch EÚ. 
 
Organizácia medzilaboratórnych testov spôsobilosti v rámci SR podľa požiadaviek 
EURL 
 

Účasť na medzilaboratórnej štúdii  LGC Setting standards in analytical science – LGC7154   
v auguste 2013. 

54 



Porovnávacia štúdia na kvalitatívne ukazovatele v mäsových výrobkoch. Testu sa zúčastnilo 
24 laboratórií. Výsledky jednotlivých laboratórií boli zosumarizované  v grafickom 
vyhodnotení pre každý analytický znak zvlášť. Číslo nášho laboratória je Lab05. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Vyhodnotenie stanovenia vlhkosti 

 

 

 
Graf 2: Vyhodnotenie stanovenia dusíku 
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NRL zorganizovalo v októbri 2013 medzilaboratórny porovnávací test na MM medzi 
jednotlivými laboratóriami ŠVPÚ. Vyhodnotenie jednotlivých analytov je uvedené v tabuľke 
č.1 - 4. 
 

Tab.1: Obsah vody v mäsovej konzerve č.1 

Parameter Laboratórium Výsledok 
(g/100 g) 

Pridelená hodnota     
(g/100g) Z-skóre 

Obsah vody 

Bratislava 59,19 59,17 0,0 
Dolný Kubín 59,11 -0,1 

Prešov 59,29 0,2 
Košice 59,10 -0,1 

 

Tab. 2: Obsah celkových bielkovín v mäsovej konzerve č.1 

Parameter Laboratórium Výsledok 
(g/100 g) 

Pridelená hodnota     
(g/100g) Z-skóre 

Celkové 
bielkoviny 

Bratislava 14,45 14,28 0,5 
Dolný Kubín 14,11 -0,4 

Prešov 14,27 0,0 
Košice 14,28 0,0 

 

Tab.3: Obsah vody v mäsovej konzerve č.2 

Parameter Laboratórium Výsledok 
(g/100 g) 

Pridelená hodnota     
(g/100g) Z-skóre 

Obsah vody 

Bratislava 59,94 59,89 0,1 
Dolný Kubín 59,84 -0,1 

Prešov 60,04 0,2 
Košice 59,74 -0,2 

 

Tab.4: Obsah celkových bielkovín v mäsovej konzerve č.2 

Parameter Laboratórium Výsledok 
(g/100 g) 

Pridelená hodnota     
(g/100g) Z-skóre 

Celkové 
bielkoviny 

Bratislava 14,25 14,31 -0,2 
Dolný Kubín 14,14 -0,5 

Prešov 14,32 0,0 
Košice 14,54 0,6 

 

 

Priebežný monitoring na stanovenie obsahu vody v hydinovom mäse prebiehal počas celého 
roku 2013 formou úradnej kontroly. Vzorky boli analyzované metódami v zmysle platnej 
národnej a európskej legislatívy.  
 
Celkový počet vyšetrených vzoriek na všetkých pracoviskách v SR v roku 2013: 52 
Počet vzoriek vyšetrených v NRL: 28 
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Počet vzoriek vyhovujúcich:  51 
Počet nevyhovujúcich:    1 
 
Tab. 5: Celkový počet vyšetrených vzoriek na obsah vody v roku 2013, úradná kontrola 
 

Laboratórium 
počet 

vyšetrených 
vzoriek/trupy 

počet 
nevyhovujúcich 
vzoriek/trupy 

počet 
vyšetrených 
vzoriek/diely 

počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek/diely 
Bratislava 6 0 22 1 
Dolný Kubín 0 0 7 0 
Prešov 0 0 5 0 
Košice 6 0 6 0 
SPOLU 12 0 40 1 
 
Vyhodnotenie obsahu vody a bielkovín v jednotlivých druhoch hydinových dielov 
vyšetrených v roku 2013, ich pôvod a spôsoby chladenia  sú uvedené v tabuľkách č.6 – 10. 
 
Tab. 6: Obsah vody a bielkovín v kuracích prsiach 
 
Laboratórium Voda % Bielkoviny % Chladenie Pôvod 

Bratislava 74,98 – 75,01 22,22 – 22,85 A SR 
 75,18 – 76,02 21,83 – 21,88 A ČR, PL, RO, 

NL 
Dolný Kubín 74,25 – 76,01 22,28 – 23,39 A PL 

Košice 75,56 – 77,40 22,93 – 23,31 IM SR 
 74,55 – 74,88 22,32 – 23,70 IM PL 

Prešov 74,20 26,10 A PL 
 
Tab. 7: Obsah vody a bielkovín v kuracích stehnách, štvrtiach 
 
Laboratórium Voda % Bielkoviny % Chladenie Pôvod 

Bratislava 64,88 – 71,23 16,30 – 17,33 A SR 
 62,28 – 68,83 13,74 – 17,05 A PL, ČR, DE 

Dolný Kubín 69,38 17,10 A SR 
 63,41 15,24 - PL 

Prešov 64,30 15,90 A PL 
Košice - - - - 

 
Tab. 8: Obsah vody a bielkovín v morčacích prsiach 
 
Laboratórium Voda % Bielkoviny % Chladenie Pôvod 

Bratislava 73,71 24,59 - HU 
Dolný Kubín 73,92 23,54 - HU 
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Tab. 9: Obsah vody v morčacích stehnách, limit 3,95 
 
Laboratórium Voda % Bielkoviny % Chladenie Pôvod 

Prešov 66,80 17,20 A SR 
 
Tab.10: Obsah vody a bielkovín v kuracích prsiach s kosťou a kožou 
Laboratórium Voda % Bielkoviny % Chladenie Pôvod 

Prešov 72,40 21,20 IM SR 
Činnosť NRL v roku 2013 

 organizácia MPT na MM so zameraním sa na overenie správnosti stanovenia 
parametrov používaných pri stanovení obsahu vody v hydine v zmysle ISO 1442 
a ISO 937 

 spracovanie a vyhodnotenie výsledkov MPT tesu  
 spracovanie príspevkov ohľadom problematiky cudzej vody v hydine 

odprezentovaných na stretnutí zástupcov NRL v Poľsku október 2013 
 priebežné spracovanie zberných údajov vyšetrených vzoriek hydiny v rámci SR 

v programe ISAMM 
 

Plán činnosti NRL na rok 2014 

 V spolupráci so ŠVPS SR naplánuje cielenú kontrolu na obsah vody v mrazených 
hydinových prsiach a hydinových prsiach šťavnatých, s čím súvisí aj odsledovanie 
zloženia v súvislosti s pridávaním látok zadržiavacich vodu (sója, laktóza, fosfáty) 

 Medzilaboratórny test na obsah vody v hydinovom mäse v spolupráci s SVU Jihlava 
a SVU Olomouc 

 Poskytnutie informácií z mítingu pravidelne organizovaného EURL v Bruseli 
 Odborná a konzultačná činnosť v rámci danej problematiky 
 Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov vyšetrených vzoriek v rámci SR do systému 

ISAMM 
 
Počet VŠ vykonávajúcich činnosť NRL: 1 
 
Spolupráca s inými organizáciami 

 Státní veterinární ústav Jihlava, ČR, Národní referenční laboratoř pro 
mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobku v hydině, 
Ing. H. Čurdová – spolupráca pri metóde stanovenia obsahu vody v hydinovom mäse 

 Státní veterinární ústav Olomouc, ČR, RNDr. M. Koláčková – spolupráca pri metóde 
stanovenia obsahu vody v hydinovom mäse 

 Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 
Katedra potravinárskej technológie, Ing. L. Staruch – spolupráca pri spracovávaní 
rešerší ohľadom produkcie a technológie spracovania hydinového mäsa na Slovensku 

 
Národné referenčné laboratórium pre monitoring obsahu vody v hydinovom mäse je 
akreditované SNAS podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005, Osvedčenie o 
akreditácii č. S - 127. Laboratórium poskytuje na požiadanie odbornú a konzultačnú 
činnosť. 
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Správu predkladá:  
MVDr. Stanislava Zubrická  
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Účasť na poradách organizovaných Európskym referenčným laboratóriom pre mlieko 
a mliečne výrobky (ďalej len „EURL MMP“) 

V dňoch 3.- 4. 10. 2013, sa konal 16th workshop of the NRLs for Milk and Milk Products 
“Pasteurization tracers”, národných referenčných laboratórií pre mlieko a mliečne výrobky 
„Pasterizácia – a jej vystopovanie“, EURL MMP, French Agency for Food, Environmental 
and Occupational Health Safety – Maisons-Alfort Laboratory for Food Safety.  
Workshopu sa zúčastnila RNDr. Adriana Ivičičová. 

 
Účasť v medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti 
 Stanovenie počtu somatických buniek mikroskopickou referenčnou metódou – 

organizátor EURL MMP. 
Medzilaboratórne skúšky spôsobilosti: 
 Stanovenie počtu somatických buniek prístrojovou metódou Fossomatic. 
 Stanovenie množstva tuku prístrojom Milkoscan FT120. 
 Stanovenie množstva bielkovín prístrojom Milkoscan FT120.  
Medzilaboratórne porovnávania: 
 Stanovenie rezíduí inhibičných látok.  
 Stanovenie množstva tuku v bryndzi gravimetrickou metódou. 
 Stanovenie množstva tuku v tvarohu gravimetrickou metódou. 
 Stanovenie počtu koliformných baktérií metódou najpravdepodobnejšieho počtu.  

 
Organizácia medzilaboratórnych skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych 
porovnávaní v roku 2013 pre laboratóriá v SR 

Pre sektor mliekarenského priemyslu na Slovensku sme zorganizovali 3 medzilaboratórne 
skúšky spôsobilosti a 2 medzilaboratórne porovnávania. 

Medzilaboratórne skúšky spôsobilosti: 
 Stanovenie počtu somatických buniek prístrojovou metódou Fossomatic. 
 Stanovenie množstva tuku prístrojom Milkoscan FT120.  
 Stanovenie množstva bielkovín prístrojom Milkoscan FT120.  
Medzilaboratórne porovnávania: 
 Stanovenie množstva tuku v bryndzi gravimetrickou metódou. 
 Stanovenie množstva tuku v tvarohu gravimetrickou metódou. 

 
Organizácia pracovných porád pre laboratóriá v Slovenskej republike 

Pracovníci NRL iniciovali pod záštitou ŠVPS SR poradu vedúcich pracovníkov z oblasti 
laboratórnej diagnostiky a prvovýroby mlieka, kde boli prerokované aktuálne problémy 
týkajúce sa aplikácie Nariadenia Komisie (ES) č. 1662/2006 zo 6. novembra 2006, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa 
ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. 
 

Informovanie a usmerňovanie v metodickej oblasti laboratórií a ostatných zložiek 
mliekarenského sektoru 

V roku 2013 boli informovalé centrálne skúšobné laboratóriá o aktuálnych usmerneniach 
EURL MMP, záveroch zo 16. workshopu NRL pre mlieko a mliečne výrobky 
a o možnostiach účasti v medzilaboratórnych porovnávaniach.   
NRL vlastní osvedčenie o akreditácii pre školiacu činnosť vzorkárov pre ručný aj 
automatizovaný odber surového kravského mlieka. Na základe toho v roku 2013 vyškolilo 58 
pracovníkov prvovýroby, prepravných firiem a spracovateľov mlieka. Po absolvovaní 
skúšobných testov boli vydané vyškoleným pracovníkom osvedčenia. 
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V roku 2013 bol zaznamenaný zvýšený nárast záujmu o konzultačnú a poradenskú službu. 
Celkovo bola realizovaná v 25 prípadoch. Týkala sa oblastí kvality surového kravského 
mlieka, ovčieho a kozieho mlieka pri dodávaní malého množstva mlieka do predajní (problém 
od zoohygieny až po odber vzorky na mikrobiologickú analýzu), sladených mliečnych 
výrobkov – tzv. školského mlieka. NRL vypracovalo stanovisko pre Pôdohospodársku 
platobnú agentúru (ďalej len „PPA“) ohľadne laboratórnych metód vhodných pre kontrolu 
kvality a bezpečnosti a dodržania množstva deklarovaných zložiek na etikete výrobku. Ďalej 
sa zaoberalo problematikou nejednotnej kalibrácie prístrojov analyzujúcich mliečne zložky v 
laboratóriách mliekarenského priemyslu. Pracovníci mliekarenského priemyslu z Kazachstanu 
boli oboznámení so systémom kontroly mlieka na Slovensku. Ďalšia oblasť poskytnutých 
konzultácií sa týkala vysvetľovania systému pri pozastavení dodávok mlieka a potrebného 
následného vyšetrenia mlieka. NRL vykonalo konzultácie pre mliekarenske podniky ohľadne 
falšovania ovčieho mlieka. Konzultácie sa vykonali aj pre poľnohospodárske družstvo 
prevádzkujúce mliečne automaty (legislatíva a preventívne opatrenia pri prevádzkovaní 
mliečnych automatov). 
NRL poskytlo odbornú prax pre dve vysokoškolské študentky Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. 
Z dôvodu záujmu o vzdelávanie z oblasti mikrobiológie pre pracovníkov mliekarenských 
laboratórií bol v roku 2013 pracovníkmi NRL zorganizovaný workshop pod názvom: 
„Mikrobiologické skúšanie vzoriek mlieka a mliečnych výrobkov“. Workshop sa konal dňa 
9.10.2013 v priestoroch laboratória NRL.  
 
Zber údajov a ich vyhodnocovanie 

NRL vykonávalo každý mesiac sumarizáciu výsledkov analýz centrálnych skúšobných 
laboratórií: MILEX Progres Bratislava a.s. a  Skúšobné laboratórium EXAMINALA, ktoré 
analyzujú kvalitatívne a bezpečnostné parametre surového kravského mlieka v Slovenskej 
republike za účelom preplácania v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi 
mliekarenskými podnikmi a prvovýrobcami mlieka. Sumárna mesačná štatistika bola 
pravidelne každý mesiac posielaná na ŠVPS SR a MPRV SR.  
 
Príprava sekundárnych referenčných materiálov 

V roku 2013 pracovníci NRL pripravili a distribuovali sekundárne referenčné materiály 
(ďalej len „SRM“) pre stanovenie počtu somatických buniek pre prístroje typu Fossomatic pre 
centrálne skúšobné laboratória a Plemenárske služby Slovenskej republiky. Príprava SRM pre 
stanovenie počtu somatických buniek je nevyhnutná na zabezpečenie jednotného systému na 
Slovensku. Referenčné vzorky boli pripravované mesačne, kalibračné vzorky boli 
pripravované štvrťročne. Množstvo vyrobených SRM v roku 2013 je uvedené v tabuľke 1. 
 
Tab. 1: Množstvo vyrobených sekundárnych referenčných materiálov v roku 2013 
 
Sekundárne referenčné materiály v surovom mlieku Množstvo SRM 
Referenčné vzorky s nízkou hodnotou počtu somatických buniek  2700 ks 
Referenčné vzorky s vysokou hodnotou počtu somatických buniek  2700 ks 
Kalibračné vzorky pre kalibráciu prístrojov na stanovenie 
somatických buniek v surovom mlieku 468 ks 

Spolu vyrobené množstvo sekundárnych referenčných materiálov  5868 ks 
 
V roku 2013 sa začalo so skúšaním kalibračných vzoriek v terénnych podmienkach 
pripravovaných pracovníkmi NRL pre stanovenie jednotlivých zložiek surového kravského 

61 



mlieka infračerveným absorpčným analyzátorom. Cieľom je snaha o zavedenie jednotného 
systému kalibrácie vzoriek na mliečne zložky. 
 
Analyzovanie vzoriek surového kravského mlieka za účelom samokontroly - prevencia 
zo strany prvovýroby  

V roku 2013 bolo vyskúšaných 1268 vzoriek surového mlieka (kravské, ovčie, kozie, 
prasacie, kobylie) a vykonaných 24 stanovení obsahu cudzieho tuku v mliečnych výrobkoch 
a mlieku (prírodných, údených a tavených syroch, bryndzi, zmrzline, tvarohoch, sušenom 
mlieku). Prehľad počtu skúšaných vzoriek podľa jednotlivých parametrov je uvedený 
v tabuľke 2. Laboratórium sa tiež podieľalo s pracovníkmi Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity na výskume vplyvov rôznych faktorov na laktáciu a koncentráciu mliečnych 
zložiek u prasacieho mlieka. Celkovo bolo vyšetrených 30 vzoriek prasacieho mlieka, 
vyšetrovanými parametrami v každej vzorke boli tuk, bielkoviny, laktóza, beztuková sušina 
a celková sušina. 
 
Tab. 2: Prehľad počtu skúšaných vzoriek podľa jednotlivých parametrov 
 
Parameter Počet vzoriek 

Tuk 248 

Bielkoviny 248 

Laktóza 248 

Beztuková sušina 248 

Sušina 248 

Somatické bunky 857 

Celkový počet mikroorganizmov 294 

Počet koliformných baktérií 30 

Teplota tuhnutia 85 

Rezíduá inhibičných látok 70 

Titračná kyslosť podľa SOXLET-HENKELA 3 

Stanovenie obsahu cudzieho tuku  24 

 

Mliečne výrobky 
Vyšetrovanie mliečnych výrobkov prebiehalo formou úradnej kontroly aj samokontroly. 

Celkovo sa vyšetrilo 1407 vzoriek, z toho v rámci úradnej kontroly 1282 vzoriek. 5 % vzoriek 
tvorili podnety zamerané najmä na kvalitatívne zmeny. Kontrola kyslomliečnych výrobkov 
bola zameraná na stanovenie nadbytku živých charakteristických mikroorganizmov 
(Lactobacillus spp., Streptococcus spp.) a mikroorganizmov uvedených v názve alebo 
v označení (Bifidobacterium spp.). Z vyšetrených vzoriek 4,8 % nespĺňalo limity nadbytku 
živých charakteristických mikroorganizmov. Z tohto dôvodu bol podaný návrh, aby 
v spolupráci so ŠVPS SR bola naplánovaná cielená kontrola na overenie týchto limitov 
v kyslomliečnych výrobkoch na konci doby spotreby. 
V roku 2013 bola validovaná metóda na dôkaz srvátky v sušenom kravskom mlieku na 
princípe zisťovania prítomnosti kazeínmakropeptidu A metódou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie. Jedná sa o referenčnú metódu podľa Nariadenia komisie (ES) č. 273/2008 
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z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) 
č. 1255/1999 týkajúce sa metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov. 
Požiadavka na zavedenie tejto analýzy vznikla na základe narastajúcich podozrení falšovania 
mlieka a mliečnych výrobkov srvátkovými proteínmi. Na základe podnetov boli vyšetrené 2 
vzorky sušeného mlieka a dve vzorky UHT mlieka. Vo všetkých bola potvrdená prítomnosť 
srvátkových bielkovín. Z tohto dôvodu sa aj v roku 2014 bude pracovať na tejto problematike, 
pričom je potrebné sa zamerať aj na iné druhy metód, ktoré dokazujú používanie menej 
kvalitných mliečnych zložiek pri výrobe mliečnych výrobkov, resp. nahrádzanie 
plnohodnotných mliečnych zložiek menej hodnotnými. 
 
Výskumná odborná činnosť 

Na základe podnetov a skúseností laboratórium zahájilo výskum v oblasti harmonizácie 
používania konzervačných činidiel používaných v mliekarenskom priemysle. Za týmto 
účelom bolo vyskúšaných 240 vzoriek s použitím rôznych konzervačných činidiel s rôznymi 
koncentráciami. Výsledky budú použité pri vývoji kalibračných vzoriek pre infračervené 
absorpčné spektrofotometre. 
Taktiež bola vykonaná čiastková štúdia (100 vzoriek) pre odhaľovanie falšovania mlieka 
prídavkom chloridu sodného.  
 
Účasť na seminároch a konferenciách 
 X. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Bezpečnosť a kontrola potravín. 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Kongresové centrum SAV Smolenice. 
21. - 22. marca 2013, Stanislava Zubrická, Peter Zajác, Erika Balážová, Iveta Fehér-
Pindešová, Gabriela Habrmanová  

 Hygiena Alimentorum – XXXIV. Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnosť 
a kvalita mlieka a mliečnych produktov“. Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín, ŠVPS SR, Štrbské 
Pleso, 8.10.5.2013, Peter Zajác 

 VII. Medzinárodná konferencia Kvalita a bezpečnosť potravín, MASM Žilina, Štrbské 
Pleso 

 10.-11.11.2013, Peter Zajác, Stanislava Zubrická 
 Odborný mikrobiologický seminár: „Aplikácia chromogénnych pôd a metódy PCR 

v laboratórnej praxi“. Slovenská poľnohospodárska  univerzita v Nitre, Katedra 
bezpečnosti  a hygieny potravín, 12.6.2013, Stanislava Zubrická, Peter Zajác, Erika 
Balážová, Iveta Fehér-Pindešová, Gabriela Habrmanová 

 Seminár „Aktuálne trendy legislatívy, metrológie, štandardizácie a informatizácie 
v potravinárstve“ 19.11.2013, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín. Stanislava 
Zubrická, Peter Zajác, Erika Balážová, Iveta Fehér-Pindešová, Gabriela Habrmanová  

 
Kontrolná činnosť  

Okrem nepriamej kontrolnej činnosti centrálnych skúšobných laboratórií boli aj v roku 
2013 pracovníkmi NRL vykonané fyzické kontroly v centrálnych skúšobných laboratóriách 
v Žiline a Bratislave. 
 
Publikačná činnosť 
 GOLIAN, Jozef - ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef. Kontrola pasterizácie mlieka s 

využitím aktivity alkalickej fosfatázy. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, 2013. 103 s. ISBN 978-80-552-0967-8. 

 ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef - GOLIAN, Jozef - BELEJ, Ľubomír. Hygiena 
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distribúcie a predaja potravín. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 
2013. 127 s. ISBN 978-80-552-0970-8. 

 ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - GOLIAN, Jozef - BELEJ, Ľubomír. Správna 
hygienická prax v potravinárstve. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, 2013. 122 s. ISBN 978-80-552-0989-0. 

 BARBOROVÁ, Petra - JANČOVIČOVÁ, Jana - ZAJÁC, Peter - ČAPLA, Jozef - 
VIETORIS, Vladimír. Perception of basic tastes and threshold sensitivity during 
testing of selected judges. In Potravinárstvo Online. ISSN 1337-0960, 2013, vol. 7, no. 
1, s. 12-17. Dostupné na internete: <http://www.potravinarstvo.com/journal1 
/index.php /potravinarstvo/article/download/259/pdf>. 

 GOLIAN, Jozef - ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - BABIČKA, Luboš. Sprievodca 
svetom potravín: rady spotrebiteľom, na čo si dať pozor pri nakupovaní a manipulácií 
s potravinami. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 140 s. 
ISBN 978-80-552-0986-9. 

 ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - VIETORIS, Vladimír - ČURLEJ, Jozef - 
BOBKOVÁ, Alica. Control of effectivity of selected disinfectants in vario. In Food 
safety and quality control scientifice conference. 1st ed. 1 CD-ROM (67 s.). ISBN 
978-5-9904439-1-4. Food safety and quality control scientifice conference. Moskva: 
Sergeev, I.A., 2013, s. 9-15. 

 ŠLEZÁROVÁ, A. - BEŇOVÁ, E. - ZAJÁC, Peter - ŽIDEK, Radoslav - 
SLÁDEČKOVÁ, J. - ŠUGOVÁ, D. - GERMUŠKA, Róbert. Falšovanie "slovenskej 
bryndze" - metódy stanovenia: Falsification of "slovenska bryndza" cheese - methods 
of analysis. In Hygiena alimentorum. 1. vyd. 361 s. ISBN 978-80-8077-334-2. 
Hygiena alimentorum. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2013, 
s. 80-82. 

 ČURLEJ, Jozef - ZAJÁC, Peter - ŠNIRC, Marek. Mlieko a mliečne produkty 
identifikované v systéme RASFF za obdobie rokov 2007-2011: Cases of milk and 
milk products captured by RASFF network for a period 2007-2011. In Hygiena 
alimentorum. 1. vyd. 361 s. ISBN 978-80-8077-334-2. Hygiena alimentorum. Košice: 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2013, s. 152-154. 

 GOLIAN, Jozef - VIETORIS, Vladimír - ZAJÁC, Peter - BELEJ, Ľubomír - 
NAGYOVÁ, Ľudmila - TOMAN, Róbert - KOZELOVÁ, Dagmar. Letná škola 
Bezpečnosti potravín. Nitra: [s.n.], 2013. 18 s. 
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Národného referenčného laboratória salmonelóz 

a 
Národného referenčného laboratória chorôb hydiny  

(infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum  
a Mycoplasma meleagridis) 

za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správu predkladá:  
MVDr. Alena Škarková,  
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V NRL salmonelóz bolo sérologicky typizovaných 189 kmeňov salmonel (viď. Tab. 2 ). 

Zaslané izoláty salmonel pochádzali zo ŠVPÚ, DSL, ŠVÚ a súkromného laboratória v SR. 
Dominantný sérovar v tomto roku: Salmonella Infantis a Enteritidis.  
V roku 2013 pokračovalo v ŠVPÚ a ŠVÚ v SR vyšetrovanie reprodukčných chovov hydiny 
Gallus Gallus v rámci Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie 
v reprodukčných kŕdľoch kury domácej v Slovenskej republike (ďalej len „Národný 
kontrolný program“), ktorý bol pre rok 2013 prijatý na základe zákona č. 39/2007 Z. z., o 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Nariadenia č. 2160/2003/ES 
Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných 
špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín, Nariadenia vlády SR č. 
626/2004 Z. z., o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz, Nariadenia Komisie (EÚ) č. 
200/2010 z 10. marca 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES), č.2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie zameraný na zníženie prevalencie sérotypov 
Salmonella v dospelých chovných kŕdľoch Gallus Gallus a Nariadenia Komisie (ES) č. 
1177/2006 z 1. augusta 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č.2160/2003, pokiaľ ide o požiadavky na používanie špecifických metód kontroly v 
rámci národných programov kontroly salmonely u hydiny. 
Národný kontrolný program bol v roku 2013 zameraný na sledovanie Salmonella Enteritidis, 
Salmonella Typhimurium, vrátane monofázických kmeňov Salmonella Typhimurium 
s antigénnym vzorcom 1,4(5),12:i:-, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow a Salmonella 
Hadar a v prípade pozitívnych nálezov sú nariadené príslušné opatrenia v kŕdľoch (odchovné 
kŕdle reprodukčnej hydiny, dospelé reprodukčné kŕdle).  
Z 1168 vyšetrených reprodukčných kŕdľov nebol pozitívny žiadny kŕdeľ. 
V úžitkových kŕdľoch znáškových nosníc bolo v ŠVPÚ a ŠVÚ v SR vyšetrených 735 
kŕdľov, z toho bolo pozitívnych 13 (1,77 %) kŕdľov. V 6 kŕdľoch bola izolovaná S. 
Enteritidis (0,82 %), v 2 kŕdľoch S. Typhimurium a S. Infantis (0,27 %),  S. Cerro,  S. 
Newport a S. Orion v jednom kŕdli. 
Jednoznačne dominujú nálezy u brojlerov – (jednodňové kurčatá a počas odchovu pred 
vyskladnením). Z 537 vyšetrených kŕdľov jednodňových kurčiat bolo 5 kŕdľov s nálezom 
salmonel, z toho bol 1 kŕdeľ pozitívny na S. Typhimurium, S. Abony a S. enterica subsp. 
arizonae a v 2 kŕdľoch na S. Montevideo. Z 2492 vyšetrených kŕdľov počas odchovu bolo 
pozitívnych 52 kŕdľov s nálezom salmonel. Dominantným sérovarom u brojlerov bola S. 
Infantis s počtom 33 (1,32 %) pozitívnych kŕdľov, S. Enteritidis 8 (0,32 %)., S. Typhimurium 
2 (0,08 %), S. Agona 4 (0,16 %), S. Mbandaka 3 (0,12 %),  S. Kottbus a  S. Newport bola 
izolovaná v 1 kŕdli ( 0,04 % ).  
U kačíc boli spolu vyšetrené 4 kŕdle (chovné, výkrmové) bez nálezu salmonel. 
U husí boli vyšetrené 4 kŕdle (chovné, výkrmové ) bez nálezu salmonel. 
Najviac bolo vyšetrených moriek, a to 281 kŕdľov (chovné, výkrmové) s nálezom salmonel 
v 6 kŕdľoch (2,14 %).  S. Newport bola izolovaná v 4 kŕdľoch,(1,42 %), S. Enteritidis a S. 
Typhimurium bola izolovaná v1 kŕdli (0,36 %)  
Z celkového počtu vyšetrených kŕdľov na Slovensku sa v NRL chorôb hydiny v rámci 
monitoringu reprodukčných chovov Gallus Gallus vyšetrilo 1 156 kŕdľov. Jednalo sa 
o vzorky orgánov, mekónia, vaječných škrupín, trusov, bez  nálezu salmonel. 
V úžitkových chovoch nosníc bolo vyšetrených 391 kŕdľov so záchytom salmonel v 12 
kŕdľoch. V 6 kŕdľoch bola potvrdená S. Enteritidis, v 2 kŕdľoch S. Typhimurium a S. Infantis 
a v 1 kŕdli S. Cerro a  S. Newport. 
Z 1 192 vyšetrených kŕdľov brojlerov boli salmonely izolované v 25 kŕdľoch. S. Enteritidis 
bola potvrdená v 5 kŕdľoch, S. Infantis, v 17 kŕdľoch, S. Typhimurium v 2 kŕdľoch a S. 
Kottbus v 1 kŕdli. 
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V chovoch moriek bolo vyšetrených 264 kŕdľov, so záchytom salmonel v 6 kŕdľoch, z toho 
v 1 kŕdli bola izolovaná S. Enteritidis a S. Typhimurium a v 4 kŕdľoch S. Newport. 
 
Účasť na medzinárodných laboratórnych porovnávacích testoch (viď. Tab. 1)  
 
 
 
Interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella spp. in Chicken faeces. 
Study XVI - 2013 
 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 30 vzorkách, z toho 24 vzoriek 

hydinového trusu, formou testu a porovnávacej štúdie medzi 25 NRL členských krajín 
EÚ a Nórska 

 organizátor testu: EURL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 
 dátum konania testu: február - marec 2013 
 metóda: kultivácia, overovanie MSRV agaru na vyšetrovanie ďalších matríc a postupu 

podľa dodatku D normy STN ISO 6579 

Interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella spp. in Food VI - 2013 
 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 21 vzorkách, z toho 18 vzoriek mletého 

hydinového mäsa, formou testu a porovnávacej štúdie medzi 25 NRL členských krajín 
EÚ a Nórska 

 organizátor testu: EURL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 
 dátum konania testu: október – november 2013 
 metóda: kultivácia, overovanie MSRV agaru na vyšetrovanie ďalších matríc a postupu 

podľa dodatku D normy STN ISO 6579 

Interlaboratory comparison study on serotyping of Salmonella strains 2013 (XVIII) 
 zameranie testu: serotypizácia 21 kmeňov salmonel 
 organizátor testu: EURL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 
 dátum konania testu: november - december 2013 
 metóda: sérologická typizácia podľa White-Kauffman-le Minor schémy 2007 
 

Medzilaboratórne porovnávacie testy spôsobilosti pre ŠVPÚ a ŠVÚ: 
 v novembri 2013 bol organizovaný medzilaboratórny test zameraný na detekciu 

salmonel 
 

Aktivity k EURL Salmonella Bilthoven 
Účasť na porade organizovanej EURL Salmonella Bilthoven 
 termín: 30.5. 2013 St. Malo Francúzsko - pracovná porada NRL krajín EÚ 

Komunikácia s pracovníkmi EURL podľa potreby e-mailom 
Sledovanie webových sídiel EURL Salmonella, EFSA, WHO GFN, DFVF a EUCAST 
 
Pracovné porady 
 termín: 23.5.2013, Zvolen - porada zástupcovNRL na ŠVPÚ a ŠVÚ  
 termín: 30.4.2013, Bratislava - porada v súvislosti s prípravou Správy o zoonózach 

a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2012 
 termín: 21.10.2013, Žilina - porada zástupcov ŠVPÚ v súvislosti s vypĺňaním tabuliek 

pre EFSA vrátane rezistencie voči antimikrobiálnym látkam 
 

Aktivity k laboratóriám bakteriológie ŠVPÚ a ŠVÚ 
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 NRL prostredníctvom porád a priebežne podľa potreby metodicky riadi a informuje o 
aktívnej problematike a činnosti EURL 

 Na požiadanie poskytuje odbornú a konzultačnú pomoc 

Počet pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním vykonávajúcich činnosť NRL: 1,5 
pracovného úväzku 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania:  
Workshopy 
 EURL – Salmonella workshop XVIII, St. Malo, Francúzsko – MVDr. Ing. Sásik M. 

Prednášky, postery 
 Výskyt salmonel v chovoch hydiny v Slovenskej republike v roku 2012, odborný 

seminár, Gašpar G., Škarková A., marec, Nitra 
 Výskyt salmonel u hydiny Gallus Gallus v Slovenskej republike v rokoch 2008 – 

2012, odborný seminár Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat,  
Škarková A., Gašpar G., Sásik M., Lorko M., október, Bratislava 

Publikácie 
 ŠKARKOVÁ, A., GAŠPAR, G., SÁSIK, M. Zoonoses Monitoring Trends and 

sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstufs, animals and 
feedingstufs Slovakia 2012, EFSA 2013 

 ŠKARKOVÁ, A., GAŠPAR, G., Surveillance salmonel, prehľad výskytu zo zvierat, 
potravín a krmív podklady pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. In: 
Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákaz v SR za rok 2012, 
ISBN 978-80-970552-9-5, s. 13 - 29. 2013 

 SÁSIK, M., Rezistencia Salmonella spp., voči antimikrobiálnym látkam. In: Správa 
o zoonózach a pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákaz v SR za rok 2012, ISBN 978-
80-970552-9-5. s.30 - 35. 2013 

 ŠKARKOVÁ, A., GAŠPAR, G., LORKO, M. Výskyt salmonel u hydiny v Slovenskej 
republike v roku 2012, Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, 2013, 
XXXVIII: 5-6, s. 269 - 270 

Iné aktivity: 
 V roku 2004 sa začalo a sústavne pokračuje kompletné monitorovanie rezistencie 

salmonel. Do monitorovania je každoročne zahrnutý reprezentatívny výber kmeňov 
salmonel, ktoré boli izolované na všetkých ŠVPÚ a ŠVÚ na Slovensku, zo všetkých 
druhov zvierat, krmív a potravín. Všetky kmene sú sérologicky typizované alebo 
konfirmované a vybrané kmene podrobené zisťovaniu citlivosti voči 
antimikrobiálnym látkam metódou MIC. Súčasne sa zhromažďujú všetky potrebné 
údaje, ktoré sú vyžadované pri monitorovaní. Získané výsledky sú štatisticky 
spracované do tabuliek požadovaných kompetentnými orgánmi EÚ. 

 NRL salmonelóz je členom WHO GFN a v rámci toho je poverené vkladaním údajov 
za salmonely vo veterinárnej oblasti do country databanky WHO. 

Aktivity v spolupráci s inými organizáciami: 
 NRL pre salmonelózy Úradu verejného zdravotníctva, Bratislava - MUDr. D. 

Gavačová - naďalej pokračuje spolupráca pri monitorovaní a zisťovaní ciest šírenia sa 
salmonel, najmä multirezistentných, ďalej pri vyhľadávaní a objasňovaní zdrojov 
epidémií, vrátane využitia metód genetickej identifikácie 

 Katedra molekulárnej biológie Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského, 
Bratislava – RNDr. H. Drahovská spolupráca pri genetickej identifikácii salmonel a 
ich vlastností 
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 Štátny veterinárny ústav, Praha – MVDr. I. Bernardyová, MVDr. T. Černý, spolupráca 
pri výmene skúseností vykonávaných činností na národnej úrovni 

 Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava, PharmDr. Ľ. Majtánová - spolupráca 
pri fagotypizácii Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium  

NRL salmonelóz je akreditované: Osvedčenie o akreditácii č. S-127 
NRL salmonelóz a NRL chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma 
gallisepticum a Mycoplasma meleagridis)
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Tab. 1: Prehľad účastí na medzinárodných laboratórnych testoch spôsobilosti NRL 
salmonelóz a chorôb hydiny. 
 

Pracovisko Dátum Organizátor 
testu 

Typ 
vzorky Parameter Metóda 

NRL 
salmonelóz 

február – 
maerc 2013 

EURL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

Kapsule 
s rôznym 
počtom 
salmonel 

Detekcia 
salmonel 
30 vzoriek 

ISO 6579 a 
dodatok D,  
overovanie 
MSRV agaru  

NRL 
salmonelóz 

február – 
marec 2013 

EURL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

Hydinový 
trus a 
kapsule 
s rôznym 
počtom 
salmonel 

Detekcia 
salmonel 
24 vzoriek 

ISO 6579 a 
dodatok D 
overovanie 
MSRV agaru 

NRL 
salmonelóz 

Október – 
november 
2013 

EURL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

Kapsule 
s rôznym 
počtom 
salmonel 

Detekcia 
salmonel 
21 vzoriek 

ISO 6579 a 
dodatok D,  
overovanie 
MSRV agaru  

NRL 
salmonelóz 

Október – 
november 
2013 

EURL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

Hydinové
mäso a 
kapsule 
s rôznym 
počtom 
salmonel 

Detekcia 
salmonel 
18 vzoriek 

ISO 6579 a 
dodatok D 
overovanie 
MSRV agaru 

NRL 
salmonelóz 

November 
– december 
2013 

EURL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

kmeň Salmonella spp. 
21 vzoriek 

Sérologická 
a biochemická 
typizácia  
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Tab. 2: Sérovary salmonel typizované v NRL v roku 2013 
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S. Abony 1               1 
S. Agona 4         1 1   6 
S. Altona             1   1 
S. Blijdorp           1     1 
S. Braenderup           1     1 
S. Cerro 2               2 
S. Derby             1 1 2 
S. Enteritidis 21 1   2 1 5   6 36 
S. Fluntern           2     2 
S. Gaminara           1     1 
S. Indiana 1         1   2 4 
S. Infantis 32   1     1 2 8 44 
S. Kiambu               1 1 
S. Kottbus 1               1 
S. Livingstone             1   1 
S. Mbandaka 3             1 4 
S. Midway           1     1 
S. Monschaui           1     1 
S. Montevideo 2           1 12 15 
S. Nessziona           1     1 
S. Newport 2 4         1 2 9 
S. Ohio               1 1 
S. Orion 1         1     2 
S. Parkroyal           1     1 
S. Pomona             1   1 
S. Rissen             1   1 
S. Saintpaul     1     2 1 1 5 
S. Senftenberg             2   2 
S. Schwerin           1     1 
S. Stanley           1     1 
S. Telelkebir           1     1 
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S. Tennessee               1 1 
S. Typhimurium 6 2   5 2 7 2   24 
S. Typhimurium monophasic         1 1 1 1 4 
S. Worthington             2   2 
S. 15 : l, v : -             1   1 
S. enterica subsp. enterica           1     1 
S. enterica subsp. salamae           1     1 
S. enterica subsp. arizonae 1        1 
S. enterica subsp. diarizonae      1 1  2 
S. enterica subsp. houtenae      1   1 

Spolu 77 7 2 7 4 35 20 37 189 
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Správa o činnosti 
Národného referenčného laboratória tuberkulózy  

(Mycobacterium bovis) a iných mykobakterióz 
za rok 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správu predkladá:  
MVDr. Pavol Štefánik 
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Predmet referencie:  
 

Národné referenčné laboratórium tuberkulózy (ďalej len „NRL TBC“) vykonáva 
mikrobiologické skúšky sekčného materiálu živočíšneho pôvodu a iného materiálu na 
prítomnosť mykobaktérií tuberkulózy, paratuberkulózy (ďalej len „PTBC“) a ostatných 
mykobakterióz.  
 
NRL TBC je jediné laboratórium na území SR s takýmto zameraním a úlohami:  
a) celoštátne 
 typizácia a identifikácia mykobaktérií izolovaných zo zvierat úradnými skúšobnými 

laboratóriami,  
 pre potreby ŠVPS SR vydáva každoročne celoštátne prehľady o výskyte zárodkov TBC, 

PTBC a ostatných mykobaktérií v populáciách jednotlivých druhov zvierat v SR;  
b) regionálne 
 pri výskyte nešpecifických paraalergických, prípadne heteroalergických reakcií sleduje a 

vyhodnocuje všetky faktory a etiologické činitele, ktoré znižujú spoľahlivosť 
alergénodiagnostických skúšok,  

 v prípade zvýšeného výskytu pozitívnych a dubióznych reagentov v jednotlivých 
chovoch objasňuje etiológiu alergických reakcií na cicavčí a aviárny tuberkulín pomocou 
komplexného laboratórneho vyšetrenia,  

 pri vydaní mimoriadnych veterinárnych opatrení a vyhlásení ohniska TBC sa podieľa na 
vypracovávaní ochranných a zdolávacích opatrení až do eliminácie nákazy resp. 
likvidácie nákazy a ozdravenia chovu,  

 pri podozrení na TBC, PTBC, resp. na prítomnosť PPEM, v odôvodnených prípadoch, na 
základe požiadavky úradného veterinárneho lekára príslušnej RVPS sa zúčastňuje na 
kontrolných porážkach reagentov a spolupracuje pri odbere vzoriek biologického 
materiálu na laboratórne vyšetrenie,  

 v spolupráci s príslušnou RVPS vstupuje do rokovania s držiteľmi zvierat, podieľa sa na 
vypracovávaní zverozdravotných a zootechnických opatrení smerujúcich k zamedzeniu 
šírenia nákazy,  

 pri riešení zložitej epizootologickej situácie spoločne s príslušnou RVPS  analyzuje vývoj 
nákazovej situácie na základe vykonaných vyšetrení a overuje prípadné ďalšie možné 
zdroje nákazy, resp. kontakty s nimi,  

 na základe klinických, alergénodiagnostických a laboratórnych vyšetrení vypracováva 
komplexné správy pre potreby ŠVPS SR spolu s analýzami nákazovej situácie a 
príslušnými návrhmi opatrení pre príslušnú RVPS. Na zverenom odbornom úseku 
vykonáva kontrolu plnenia týchto opatrení z hľadiska prevencie zoonóz a zlepšenia 
epizootologickej situácie.;  

c) ostatné 
 overuje vývoj a zavádzanie nových skúšobných postupov laboratórnej diagnostiky TBC, 

PTBC a mykobakterióz,  
 vypracováva analýzy a prognózy v oblasti diagnostiky a skúšania TBC, PTBC a 

mykobakterióz zvierat, navrhuje diagnostické postupy a koncepcie,  
 poskytuje poradenskú a konzultačnú pomoc pracovníkom úradných skúšobných 

laboratórií a veterinárnej praxi,  
 odborne spolupracuje s výskumnými a univerzitnými pracoviskami v oblasti infektológie 

a diagnostiky tuberkulózy,  
 sleduje incidenciu, prevalenciu, etiologickú štruktúru a geografické rozšírenie TBC a 

PTBC v rámci SR,  
 v spolupráci s MZ SR každoročne vypracováva Surveillance tuberkulózy v SR.  
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Počet VŠ pracovníkov: 2  
 
Účasť na poradách: 

V dňoch 21. až 22. novembra 2013 účasť na IV. Workshope, organizovanom European 
Union Reference Laboratory for Bovine Tuberculosis v Madride  
(MVDr. Štefánik).   
 
Odborné stáže, na ktorých sme sa zúčastnili na iných pracoviskách: 

SVÚ Praha – NRL pre diagnostiku a epizootológiu tuberkulózy, paratuberkulózy 
a ostatných mykobakterióz – v dňoch 22. až 24. apríla 2013 (MVDr. Kvietková). 
 
Počet odborných stáží, ktoré sme umožnili pre iných na svojom pracovisku: 0  
 
Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach: 

V roku 2013 sa NRL zúčastnilo dvoch medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, 
organizovaných EURL for Bovine Tuberculosis. 

1. Mycobacteria recovery from different culture media 
2. Direct extraction from tissue samples and bacteriological culture 

 
Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR: konzultácie z oblasti mykobakteriálnych 
ochorení s pracovníkmi ŠVPS SR a spolupracujúcich organizácií.  
 
Laboratórium je akreditované SNAS, č. osvedčenia: S-127  
 
Tab. 1: Tuberkulóza - počet vyšetrených vzoriek za rok 2013 – VPÚ Bratislava 
 

Názov vyšetrenia Počet vzoriek Kultivačne Pozitívne 
Bovinná TBC a ostatné 

mykobakteriózy 5 5 0 

 
Tab. 2: Paratuberkulóza – počet vyšetrených vzoriek a nálezov za rok 2013 
 

 Vzorky krvi 
Serológia Pozitívne Vzorky trusu 

Kultivačne Pozitívne 

VPÚ Bratislava 333 56 29 10 
VPÚ Dolný Kubín 1378 84 0 0 
VÚ Zvolen 5874 76 0 0 
VPÚ Košice 43 0 0 0 
SPOLU: 7628 216 29 10 
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Správa o činnosti 
Národného referenčného laboratória pre parazity  

(najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis) 
za rok 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správu predkladá:  
Mgr. Daniela Valentová 
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Ustanovenie Skúšobného laboratória 
 

V máji r. 2007 bolo poverovacím listom MP SR č. 1563/2007-100 laboratórium 
parazitológie Oddelenia mikrobiológie, parazitológie a mykológie ŠVPÚ Bratislava oficiálne 
poverené ako Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus 
a Anisakis). 
Laboratórium parazitológie je akreditované, číslo osvedčenia – S-127.  
 
Personálne zabezpečenie NRL v roku 2013 

 Veterinárny lekár Iný vysokoškolský 
odborný pracovník Laborant 

Počet zamestnancov 1 1 1 
 
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch v roku 2013 

Organizátor 
testu Názov testu Dátum 

účasti Ukazovateľ Hodnotenie 

EURLP - Istituto 
Superiore di 
Sanità 

Proficiency test on the 
magnetic stirrer method for 
pooled sample digestion 
according to the Regulation 
(CE) N. 2075/2005 

20.3.2013 Trichinella 
spp. Positive 

EURLP - Istituto 
Superiore di 
Sanità 

Proficiency test to detect 
Echinococcus adult worms in 
the intestinal mucosa of the 
definitive host 

21.3.2013 Echinococcus 
sp. Positive 

EURLP - Istituto 
Superiore di 
Sanità 

Proficiency test to detect 
Echinococcus adult worms in 
the intestinal mucosa of the 
definitive host 

21.3.2013 Echinococcus 
sp. Positive 

EURLP - Istituto 
Superiore di 
Sanità 

Proficiency test „Detection of 
Anisakidae L3 larvae in fish 
fillets“ 

19.3.2013 Anisakis spp. Positive 

NRL pro oblast 
parazitů, Ústav 
patologické 
morfologie a 
parazitologie 
VFU Brno 

Medzilaboratórne 
porovnávacie testy - 
Trichinella spp. 

9.4.2013 Trichinella 
spp. 

uspokojivý, 
100% 

NRL pre oblasť 
vôd na Slovensku 

Hydrobiologický rozbor pitnej 
vody 25.4.2013 

stanovenie 
počtu živých 
organizmov 
biosestónu 

Vyhovel 

NRL pre oblasť 
vôd na Slovensku 

Hydrobiologický rozbor pitnej 
vody 25.4.2013 

stanovenie 
počtu 
organizmov 
biosestónu 

Vyhovel 

NRL pre oblasť 
vôd na Slovensku 

Hydrobiologický rozbor pitnej 
vody 25.4.2013 

stanovenie 
počtu mŕtvych 
organizmov 

Vyhovel 
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Organizátor 
testu Názov testu Dátum 

účasti Ukazovateľ Hodnotenie 

biosestónu 

NRL pre oblasť 
vôd na Slovensku 

Hydrobiologický rozbor pitnej 
vody 25.4.2013 stanovenie 

abiosestónu Vyhovel 

 
Organizovanie medzilaboratórnych testov pre laboratóriá s príslušnou činnosťou 
v rámci SR 

Organizátor 
testu Názov testu Dátum Ukazovateľ 

NRL pre parazity (najmä 
Trichinella, Echinococcus a 
Anisakis) v spolupráci 
s NRL pre oblasť parazitov 
(Státní veterinární ústav 
Olomouc) 

Vyšetrovanie vzoriek na 
prítomnosť Trichinella spp. 
metódou magnetického 
miešania pri trávení 
skupinových vzoriek  podľa  
Nariadenia Komisie  (ES)  č. 
2075/2005“  

04/2013 Trichinella spp. 

NRL pre parazity (najmä 
Trichinella, Echinococcus a 
Anisakis) v spolupráci 
s NRL pre oblasť parazitov 
(Státní veterinární ústav 
Olomouc) 

Vyšetrovanie vzoriek na 
prítomnosť Trichinella spp. 
metódou magnetického 
miešania pri trávení 
skupinových vzoriek  podľa  
Nariadenia Komisie  (ES)  č. 
2075/2005“ II. 

11/2013 Trichinella spp. 

 
Spolupráca s inými organizáciami 
 Komora veterinárnych lekárov – spolupráca pri poskytovaní informácií a prednášok. 

 
Práca NRL v roku 2013 
 MVDr. Beladičová – Rím – 8th Workshop EURLP – 22.- 24.5.2013 
 Monitorovanie trichinelózy a echinokokózy líšok a psíkov medvedíkovitých (podľa 

Nariadenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy č. 1892/2013-370 a 4400/2013-
370) 

 Identifikácia druhov Trichinella metódou PCR zo vzoriek zasielaných priebežne zo 
štátnych veterinárnych a potravinových ústavov a štátneho veterinárneho ústavu. 
 

Zahraničné služobné cesty 
 Medzinárodný 8. Workshop of National Reference Laboratories for parasites. miesto 

konania: Instituto Superiore di Sanitá, Rím 22.-24.5.2013 – aktívne, Taliansko. 
 

Odborné regionálne semináre - téma Parazitológia 
 16.-18.10.2013 - Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Bratislava, 

prednáška: Súčasný stav trichinelózy v Slovenskej republike 
 

Publikačná činnosť: 
 Ondriska F., Mačuhová K., Melicherová J., Reiterová K., Valentová D., Beladičová V., 

Halgoš J. Toxocariasis in urban environment of western Slovakia. In Helminthologia, 
2013, 50, 4: 261 – 268 
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Poskytnuté školenia 
 apríl – máj 2013 – Školenie pracovníkov RVPS k metódam na vyšetrovanie vzoriek na 

prítomnosť Trichinella spp. metódou magnetického miešania pri trávení skupinových 
vzoriek  podľa  NARIADENIA KOMISIE  (ES)  č. 2075/2005, z 5. decembra 2005, 
ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse. 
 

Absolvované stáže: žiadne 
 

V roku 2013 NRL pre parazity (najmä Trichinella, Echinoccocus a Anisakis) vyšetrilo  
49 867 vzoriek. U 47 614 vzoriek sa jednalo o vzorky určené na vyšetrenie na prítomnosť 
lariev Trichinella spp. metódou magnetického miešania pri trávení skupinových vzoriek 
podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú 
osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse. 
 
Vyhodnotenie laboratórnej diagnostiky vybraných parazitozoonóz v SR za rok 2013 
 
1. Trichinelóza (B-255) 
 

Trichinelóza je považovaná za helmintozoonózu, cirkulujúcu prevažne v sylvatickom 
cykle, zahrňujúcom voľne žijúce a synantropné mäsožravce, najmä líšky hrdzavé a diviačiu 
zver. Sporadicky sa vyskytujú epidémie u ľudí. Z celkovo 12 známych genotypov trichinel, 
Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinella britovi, Trichinella pseudospiralis, 
Trichinella nelsoni, Trichinella murrelli, Trichinella papuae, Trichinella zimbabwensis, 
Trichinella T6, T8, T9 a T12, bol na území Európy zaznamenaný výskyt druhov Trichinella 
spiralis, Trichinella nativa, Trichinella pseudospiralis a Trichinella britovi. 
Trichinella cirkuluje u voľne žijúcich zvierat, z ktorých diviačia zver je pre prenos nákazy 
najrizikovejšia. Výrobky z mäsa týchto zvierat, ktoré bolo tepelne nedostatočne spracované, 
bývajú najčastejším prameňom nakazenia ľudí. Udržiavateľom prírodného cyklu trichinelózy 
je líška hrdzavá. Endemickými oblasťami výskytu trichinelózy je východné a stredné 
Slovensko. Vyšetrovanie na Trichinella spp. je povinnou súčasťou prehliadky post mortem u 
jatočných ošípaných, diviakov, koní a ostatných živočíšnych druhov určených na ľudský 
konzum. Vzorky sa odoberajú a vyšetrujú podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. 
decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella 
v mäse. Na Slovensku je úradnou metódou metóda magnetického miešania pri trávení 
súhrnných vzoriek, v ojedinelých prípadoch sa uplatňuje trichinoskopické vyšetrenie. 
V roku 2007 bola zavedená ohlasovacia povinnosť vykonávania domácich zabíjačiek. V roku 
2008 - 2012 boli odbery vzoriek na základe zhodnotenia rizika výskytu trichinelózy u 
ošípaných zabitých u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu a na základe výsledkov 
predchádzajúcich vyšetrení a monitoringu vrátane voľne žijúcich zvierat obmedzené len na 
oblasti s pozitívnym nálezom Trichinella spp. u voľne žijúcich zvierat.  
Vzorky boli v roku 2013 vyšetrované v schválených laboratóriách pri potravinárskych 
prevádzkach pre čerstvé mäso, v ŠVPÚ a v ŠVÚ. V roku 2013 bolo na Slovensku vyšetrených 
642 121 zvierat, s pozitívnym nálezom lariev Trichinella v 50 vzorkách. Typizáciu druhu 
Trichinella vykonávalo Laboratórium molekulárnej biológie ŠVPÚ Bratislava metódou PCR. 
U pozitívnych zvierat prevažoval druh Trichinella britovi (82 %). Druh Trichinella spiralis 
tvoril len 6 % všetkých pozitívnych nálezov. U 6 zvierat nebolo možné určiť druh. Na obr. 1 
a v tabuľkách 1, 2 a 3 sú uvedené pozitívne nálezy u zvierat. 
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Obr. 1: Nahlásené pozitívne nálezy Trichinella spp. na Slovensku v roku 2013 (oranžové 
body – líšky, modré body – diviaky, ružový bod – medveď) 
 
Tab. 1: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené larvy Trichinella u líšok 
 

Kataster Okres Druh 

Drňa Rimavská Sobota Trichinella britovi 
Pitelová Žiar nad Hronom Trichinella britovi 
Horná Ves Prievidza Trichinella britovi 
Dobšiná Rožňava Trichinella britovi 
Čierna Lehota Rožňava Trichinella britovi 
Pružina Považská Bystrica Trichinella britovi 
Rakovnica Rožňava Trichinella britovi 
Rožňavské Bystré Rožňava Trichinella britovi 
Priekopa Sobrance Trichinella britovi 
Čierna Lehota Rožňava Trichinella britovi 
Jaklovce Gelnica Trichinella britovi 
Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou Trichinella britovi 
Hrhov Rožňava Trichinella britovi 
Kostoľany nad Hornádom Košice okolie Trichinella britovi 
Margecany - Bystré Gelnica Trichinella britovi 
Svätuš Sobrance Trichinella britovi 
Zemplínska Široká Michalovce Trichinella britovi 
Kostoľany nad Hornádom Košice okolie Trichinella britovi 
Ľutina Sabinov Trichinella spiralis 
Lazy Medzilaborce Trichinella spp. 
Drienica Sabinov Trichinella spiralis 
Lipany Sabinov Trichinella britovi 
Čabalovce Medzilaborce Trichinella spiralis 
Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou Trichinella britovi 
Suchá Svidník Trichinella britovi 
Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou Trichinella britovi 
Miková Stropkov Trichinella britovi 
Juskova Voľa Vranov nad Topľou Trichinella britovi 
Šuňava Poprad Trichinella britovi 
Sedliská Vranov nad Topľou Trichinella britovi 
Župčany Prešov Trichinella britovi 
Spišská Teplica Poprad Trichinella spp. 
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Kataster Okres Druh 

Veľký Lipník Stará Ľubovňa Trichinella spp. 
Obručné Stará Ľubovňa Trichinella britovi 
Horný Ďur Levice Trichinella britovi 
Lontov Levice Trichinella britovi 
Plášťovce Levice Trichinella britovi 
Oponice Topoľčany Trichinella spp. 

 
 
Tab. 2: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené larvy Trichinella u medveďa 

Kataster Okres Druh 
Kraľovany Dolný Kubín Trichinella britovi 

 
 
Tab. 3: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené larvy Trichinella u diviakov 
 

Kataster Okres Druh 

Vlachovo Rožňava Trichinella britovi 
Pavlovce nad Uhom Michalovce Trichinella britovi 
Hozelec Poprad Trichinella britovi 
Klíž Partizánske Trichinella britovi 
Svätý Jur Pezinok Trichinella britovi 
Trenčianske Teplice Trenčín Trichinella britovi 
Kozelník Banská Štiavnica Trichinella britovi 
Štiavnické Bane Banská Štiavnica Trichinella britovi 
Kolačkov Stará Ľubovňa Trichinella spp. 
Šarišské Michaľany Sabinov Trichinella spp. 

 
 
2. Echinokokóza (B-053) 
 

Echinokokóza je ochorenie vyvolávané pásomnicami rodu Echinococcus. Cystickú echino-
kokózu vyvoláva pásomnica Echinococcus granulosus parazitujúca najmä u psovitých šeliem 
a alveolárnu echinokokózu vyvoláva Echinococcus multilocularis parazitujúca u líšok 
hrdzavých a iných mäsožravcov. Prenos sa uskutočňuje kontaktom s nakazenými zvieratami, 
ktoré vylučujú vajíčka trusom (pes, mačka) alebo kontaminovanou potravou. Larválne štádiá 
pásomnice sa lokalizujú najmä v pečeni, pľúcach, menej v iných orgánoch a vytvárajú 
larvocysty (Echinococcus granulosus) alebo infiltratívne prerastajú parenchým orgánu 
(Echinococcus multilocularis). Prvé prípady výskytu Echinococcus multilocularis u líšok boli 
na Slovensku zistené v roku 1999. Od roku 2000 prebieha na základe dohody so ŠVPS SR 
podrobný epizootologický prieskum výskytu a rozšírenia pásomnice Echinococcus 
multilocularis u hlavných definitívnych hostiteľov - líšok hrdzavých. Kontaminované 
prostredie, lesné plody, zelenina a nedodržiavanie hygienických zásad sú hlavné rizikové 
faktory prenosu tejto zoonózy. Mäso zabitých jatočných zvierat sa v rámci prehliadky post 
mortem podrobuje vyšetreniu adspekciou na prítomnosť larvocýst Echinococcus podľa 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa 
ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu 
určených na ľudskú spotrebu. Rutinná diagnostika trusu psov a iných mäsožravcov zahŕňa aj 
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vyšetrenie na prítomnosť dospelých pásomníc Echinococcus. Trus (obsah čreva) mäsožravcov 
sa vyšetruje mikroskopicky a flotačne. 
V roku 2013 bolo na Slovensku v rámci monitoringu trichinelózy a echinokokózy líšok 
a psíka medvedíkovitého vyšetrených 363 líšok s 81 pozitívnymi nálezmi dospelých štádií 
Echinococcus multilocularis. Okrem toho bolo vyšetrených ďalších 742 099 zvierat 
vnímavých na infekciu dospelými štádiami alebo vývinovými štádiami pásomníc rodu 
Echinococcus. Všetky tieto vzorky boli s negatívnym nálezom. Potvrdilo sa opätovné 
rozšírenie tohto parazita do oblastí juhozápadného Slovenska (okresy Trnava, Senica, 
Dunajská Streda). Na obr. 2 a v tabuľke 4 sú uvedené pozitívne nálezy u líšok hrdzavých. 
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Obr. 2: Pozitívne nálezy Echinococcus multilocularis u líšok na Slovensku v roku 2013 

 

Tab. 4: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené pásomnice rodu Echinococcus u líšok 

Kataster Okres 

Rimavská Baňa Rimavská Sobota 
Veľké Janíkovce Nitra 
Veľká Hradná Trenčín 
Ľubietová Banská Bystrica 
Modrany Komárno 
Podkylava Myjava 
Polianka Myjava 
Blhovce Rimavská Sobota 
Brezno Brezno 
Trsťany Košice - okolie 
Hrhov Rožňava 
Zemplínske Hradište Trebišov 
Helcmanovce Gelnica 
Turnianska Nová Ves Košice - okolie 
Ploské Košice - okolie 
Poľany Trebišov 
Mníšek nad Hnilcom Gelnica 
Veľký Šariš Prešov 
Gerlachov Poprad 
Hervartov Bardejov 
Štrba Poprad 
Matejovce Poprad 
Kurimka Svidník 
Turany nad Ondavou Stropkov 
Suchá Svidník 
Stročín Svidník 
Jakušovce Stropkov 
Davidov Vranov nad Topľou 
Davidov Vranov nad Topľou 
Ľutina Sabinov 



Kataster Okres 

Janovce Bardejov 
Tročany Bardejov 
Rovné Humenné 
Jedlinka Bardejov 
Čabalovce Medzilaborce 
Kolonica Snina 
Papín Humenné 
Ortuťová Bardejov 
Sabinov Sabinov 
Lietava Žilina 
Námestovo Námestovo 
Blatnica Martin 
Zuberec Tvrdošín 
Ružomberok Ružomberok 
Orlov Stará Ľubovňa 
Kamenná Poruba Žilina 
Svrčinovec Čadca 
Jarabina Stará Ľubovňa 
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 
Mojtín Púchov 
Nižná nad Oravou Tvrdošín 
Galovany Liptovský Mikuláš 
Veličná Dolný Kubín 
Vysoká nad Kysucou Čadca 
Liptovské Revúce Liptovský Mikuláš 
Turzovka Čadca 
Obručné Stará Ľubovňa 
Streženice Púchov 
Sklabiňa Martin 
Kežmarok Kežmarok 
Kežmarok Kežmarok 
Belá Žilina 
Turčianska Štiavnička Martin 
Rajecká Lesná Žilina 
Veľká Bytča Bytča 
Štiavnik Bytča 
Uhliská Levice 
Lontov Levice 
Padaň Dunajská Streda 
Mierovo Dunajská Streda 
Senica Senica 
Holíč Skalica 
Gbely Skalica 
Moravský Svätý Ján Senica 
Devínska Nová Ves Bratislava 
Šalgovce Topoľčany 
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Kataster Okres 

Veľký Grob Galanta 
Malženice Trnava 
Bojničky Hlohovec 
Senica Senica 
Šahy Levice 

 

3. Anisakióza  

Anisakis simplex (angl. názov herring worm), Pseudoterranova (Phocanema, Terranova) 
decipiens (angl. názov cod alebo seal worm), Contracaecum spp., a Hysterothylacium 
(Thynnascaris) spp. patria medzi škrkavky, ktoré sa podieľajú na humánnych infekciách 
spôsobených konzumáciou surových alebo nedostatočne uvarených morských produktov. 
Larvy týchto nematód z rýb alebo lastúr sa svojimi prednými koncami zavŕtajú do steny 
tráviaceho traktu až po svalovú mukózu (niekedy prevŕtajú stenu čreva úplne a nachádzame 
ich v telovej dutine). Produkujú látku, ktorá priťahuje eozinofily a množstvo ďalších 
leukocytov. Infiltrované leukocyty vytvárajú okolo červa v tkanive granulóm. Anisakidy v 
ľuďoch len zriedkavo dosahujú dospelosti a väčšinou sú spontánne vylúčené z tráviaceho 
traktu do troch týždňov od infekcie. Dospelé jedince Anisakis simplex sa nachádzajú v 
žalúdku veľrýb a delfínov. Oplodnené vajíčka samičiek parazitov opúšťajú hostiteľa spolu s 
jeho trusom. V morskej vode vajíčka dozrievajú a vyvíjajú sa v nich larvy, ktoré sa v morskej 
vode aj vyliahnu. Tieto larvy sú infekčné pre malé bezstavovce. Larvy v bezstavovcoch rastú 
a stávajú sa infekčnými pre ďalšieho medzihostiteľa - rybu alebo väčšieho bezstavovca, napr. 
kalmara. Larvy môžu prenikať cez tráviacu trakt do svaloviny medzihostiteľa. Niektoré zdroje 
uvádzajú, že larvy prechádzajú z orgánov do mäsa vtedy, keď rybí hostiteľ nie je vypitvaný 
hneď po ulovení. Životný cyklus všetkých ostatných anisakidov spojených s humánnymi 
nákazami je podobný. Tieto parazity  sa často nachádzajú v mäse tresky, platesy, lososa, 
sleďa a morského čerta. Ochorenie sa prenáša surovým, nedostatočne tepelne opracovaným 
alebo zmrazeným rybím mäsom alebo mäsom mäkkýšov. Očakáva sa, že výskyt tohto 
ochorenia sa zvýši spolu s narastajúcou popularitou sushi a sashimi barov. 
Presvecovanie alebo vyšetrovanie rýb na presvetľovacom stole je komerčne využívanou 
metódou na zníženie počtu nematódov v surovom bielom mäse rýb, ktoré býva infikované 
najčastejšie. Táto metóda však nie je dostačujúca na odstránenie nematód z rýb s 
pigmentovaným mäsom. 
V roku 2013 bolo vyšetrených 14 vzoriek a neboli hlásené žiadne pozitívne nálezy zástupcov 
čeľade Anisakidae.  
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Referencia: 
 
vyšetrenia vzoriek surovín, polotovarov a finálnych produktov z poľnohospodárskej výroby a 
lesného a vodného hospodárstva, ako aj prvkov životného prostredia na obsah umelých 
a prírodných rádionuklidov 
 
Počet vyšetrených vzoriek (metódy: HPGe spektrometria žiarenia gama, 
rádiochemické stanovenie 90Sr) 

417 

Počet stanovených analytov vedených na výsledkových protokoloch 1 708 
Analyty, ktorých prítomnosť  vo vzorkách bola meraním vylúčená, 
ale kvôli prehľadnosti sa neuvádzajú vo výsledkových protokoloch 

3 400 

 
Surveilance zoonóz: nie je v náplni práce laboratória 
 
Nové laboratórne metódy: neboli zavedené nové metódy  
 
Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 
 

Referenčné laboratórium rádiometrie a rádioekológie (ďalej len „RLRR“) sa zaoberá  
meraním rádioaktívnej kontaminácie homogenizovateľných vzoriek s ľubovoľnou matricou 
do stupňa tvrdosti 4°MOHSE. Metóda je založená na kvalitatívnej analýze fotónového spektra 
s následnou kvantitatívnou analýzou pozitívne detekovaných rádionuklidov. V RLRR sa 
využíva predovšetkým pre vzorky rastlinného a živočíšneho pôvodu a vzorky zo životného 
prostredia.  
RLRR je jediné pracovisko v rámci ŠVPS SR, zaoberajúce sa takouto činnosťou, preto  
neorganizuje vo vnútri SR porovnávacie merania obdobných pracovísk ŠVPS. 
 
Účasť na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích testoch: 

V roku 2013 sa RLRR nezúčastnilo žiadneho medzinárodného porovnávacieho testu.  
 

Organizácia alebo spolupráca pri organizovaní porád pracovníkov z ŠVPÚ, ktorí sa 
zaoberajú predmetnou diagnostikou: 
Nie. Iné ŠVPÚ a ŠVÚ sa nezaoberajú rádiometrickými analýzami. 
 
Počet VŠ pracovníkov: 

Stav k 1.1.2013: 2,25 úväzku pre štyroch pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním: 

  0,35 úväzku: vedúci / biofyzik; 
  1,0  úväzku: jadrový fyzik; 
  0,5 úväzku: inžinier - nukleárna elektronika / informatika; 
  0,4 úväzku: rádiochemik. 

V RLRR pracuje na plný uväzok 1 laborantka so stredným odborným vzdelaním.  

Stav k 31.12.2013: bez zmeny 

 

Počet účastí na odborných podujatiach: 

RLRR navrhuje a analyticky zabezpečuje monitorovací program ŠVPS SR 
„Rádiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov 
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vyrobených na Slovensku“. Súčasťou tohoto programu je od roku 2006 aj podprogram 
sledujúci aktivitu rádiohygienicky významých antropogénnych a prírodných rádionuklidov v 
surovom kravskom mlieku, organizovaný v súlade s metodikou uvedenou v Odporúčaní (EK) 
č. 2000/ 473/EURATOM.   

 
Počet odborných publikácií: 2 
 
Počet odborných prednášok: 2 (vnútroústavné semináre) 
 
Počet odborných stáží na iných pracoviskách: 0 
 
Počet odborných stáží pre iných v LRR: 0 
 
Laboratórium je akreditované SNAS, č. osvedčenia v sledovanom období: 486/S-127 
 
Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR: 
konzultácie z oblasti rádiometrie s pracovníkmi ŠVPS SR a spolupracujúcich organizácií: 
RNDr. Bédi - Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava 
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Toxoplazmóza je ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvierat na človeka. Pôvodca tejto zoonózy 
je inracelulárny parazit Toxoplazma gondii, ktorý bežne napáda stavovce, najčastejšie vtáky 
a hlodavce.  
Životný cyklus tohto prvoka je veľmi komplikovaný a  je charakterizovaný zmenou hostiteľa 
prechodného a konečného, ktorým sa pre tohto prvoka  stávajú mačkovité šelmy. V ich  tele 
sa dokáže množiť, prostredníctvom trusu šíriť sa do okolia, a následne infikovať iné 
organizmy.  
Medzihostiteľmi Toxoplazma gondii môžu byť kozy, ovce, králiky, hlodavce, ošípané, kravy, 
hydina a iné vtáky. U všetkých zvierat môžu byť prítomné infekčné štádiá v tkanive (svaloch 
alebo mozgu). Tkanivové cysty sú životaschopné dlhú dobu, snáď celý život zvieraťa. 
Z poverenia ŠVPS SR v Bratislave bolo pracovisko sérológie na ŠVPÚ Bratislava dňa 
12.12.2007 autorizované na výkon odborných činností referenčného laboratória pre 
toxoplazmózu. 
Tvoria ho jedna veterinárna lekárka a laborantka. 
V SR sa nevykonáva oficiálny monitorovací program pre diagnostiku tejto zoonózy 
a nepodlieha povinnému hláseniu. 
Druhy zvierat, ktoré majú význam pre hlásenie sú ovce, kozy a ošípané. 
Hlavným fenoménom selektívnych odberov je prevencia pri chove zvierat v spoločných 
domácnostiach s ľudskou populáciou, pri preventívnych vyšetreniach hospodárskych zvierat 
určených na ľudský konzum. V popredí sa javí vyšší záujem o vyšetrenie oviec a kôz, súvisí 
to so zakladaním drobnochovov na vidieku a následná konzumácia týchto živočíšnych 
produktov. 
Cieľom suspektných odberov sú vyšetrenia psov a mačiek z dôvodu: 

 ochorenie ľudí v domácnostiach a po ich preliečení, 
 výskyt gravidných žien, 
 aborty a málo životaschopné plody zvierat. 

Odbery krvných vzoriek vykonávajú privátni veterinárny lekári v oblastných veterinárnych 
ošetrovniach na základe žiadosti majiteľov zvierat alebo s cieleným podozrením na túto 
nákazu. Jedná sa o individuálny odber, nie je riadený centrálne a nejedná  sa o vzorky úradné. 
Frekvencie odberu nemajú žiadnu plynulú postupnosť, sú určované momentálnou 
epizootologickou situáciou a individuálnou žiadosťou chovateľa domácich a hospodárskych 
zvierat. 
Krvné vzorky na dôkaz protilátok sa odoberajú do striekačiek bez antikoagulancia a do reakcií 
sa používa čisté sérum. 
Najpoužívanejšou metódou základného vyšetrenia je komplement-fixačná reakcia, ktorej 
výsledky sú dobre reprodukovateľné a pri opakovanom vyšetrení ukážu zreteľnú dynamiku 
špecifických protilátok. Táto metodika je akreditovaná na všetkých ústavoch. 
Referenčné laboratórium zaslalo všetkým ústavom vzorky na medzilaboratórne porovnanie , 
požadovaným testom bol komplement-fixačný test. Sérologické výsledky zaslaných testov 
boli v zhode s výslednými hodnotami referenčného laboratória. 
V laboratóriách sa používajú aj imunoenzymatické testy, ktoré umožňujú stanoviť fázy 
infekcie. Niektoré laboratóriá testujú vyšetrované séra pomocou latexovej aglutinácie, ktorá je 
známa pod komerčným názvom Pastorex. 
Priamy dôkaz pôvodcu zabezpečí metóda Polymerase chain reaction, ale v diagnostike zvierat 
sa rutinne nepoužíva.  
Preventívne opatrenia sa odvíjajú od definitívneho hostiteľa. Pretože väčšina mačiek sa 
infikuje tkanivovými cystami, preto by mala byť mačka kŕmená len suchými, tepelne 
opracovanými granulami alebo varenou potravou. 
V ľudskej populácii hrá prioritu dôkladná čistota rúk a nepoužívať pre konzum surové mäso. 
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Preventívne opatrenia pre budúce matky by mali jednoznačne spočívať v nekonzumovaní 
surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa, vajíčok alebo mlieka priamo od 
zvierat. Pri konzumácii zeleniny a ovocia zo záhrady, kam sa môžu dostať voľne žijúce 
mačky, treba dbať na zvýšenú hygienu precíznym umytím týchto potravín. 
V minulosti väčšia časť vzoriek pochádzala z veľkochovov hovädzieho dobytka a ošípaných, 
postupne sa táto kategória zvierat vytratila a nastala zmena v počte a druhu vyšetrovaných 
zvierat. 
Zvýšil sa záujem o vyšetrovanie domácich miláčikov a malých prežúvavcov, čo v podstate je 
dôsledok budovania malých fariem drobnochovateľov na vidieku. 
Podľa dostupných údajov privátnych veterinárnych lekárov z praxe sa klinická forma 
toxoplazmózy objavuje len ojedinele, odhalení séroreagenti najmä v kategórii psov tvoria 
skupinu nositeľov protilátok, ako dôsledok kontaktu s antigénom Toxoplazma gondii, ale 
nezúčastňujú sa v šírení toxoplazmózy. 
Z epizootologického hľadiska je nutné sa zamerať na bezpečnosť používania surového 
kozieho mlieka na ľudský konzum a poučiť farmárov o možnosti prenosu infekčného agens 
na populáciu. 
Z histórie sérologického monitorovania toxoplazmózy zvierat sú údaje v nasledujúcich 
tabuľkách uvedené za posledných 10 rokov. 
 
Tabuľka 1 vyjadruje celkový počet vyšetrených vzoriek, počet séroreagentov a percentuálnu 
zamorenosť. 
Tabuľka 2 prehľadne udáva tie isté aspekty, ale podľa jednotlivých druhov zvierat. 
Tabuľka 3 sleduje počet vyšetrených vzoriek trusu a percento zamorenosti v roku 2013. 
 
Tab. 1: Prehľad monitoringu toxoplazmózy zvierat  

Rok Počet vyšetrených 
vzoriek 

Počet pozitívnych 
zvierat % pozitivity 

2004 450 152 33,7 
2005 310 105 33,8 
2006 364 112 30,7 
2007 575 162 28,2 
2008 362 95 26,2 
2009 274 56 20,4 
2010 301 52 17,3 
2011 294 27 9,2 
2012 264 24 9,1 
2013 184 29 15,8 
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Tab. 2a: Prehľad vyšetrených vzoriek na toxoplazmózu podľa jednotlivých druhov zvierat s 
percentuálnym vyjadrením sérologických reagentov 

Rok 

HD Ošípané Ovce Kozy Kone 

vz. pozit. % pozit. vz. pozit. 
% 

pozit. 
vz. pozit. 

% 

pozit. 
vz. pozit. 

% 

pozit. 
vz. pozit. 

% 

pozit. 

2004 36 7 19,4 0 0 0,0 0 0 0,0 63 21 33,3 20 8 40,0 

2005 7 0 0,0 1 0 0,0 6 0 0,0 32 12 37,5 14 1 7,1 

2006 9 0 0,0 2 2 100,0 5 3 60,0 23 18 78,3 2 0 0,0 

2007 10 1 10,0 0 0 0,0 2 0 0,0 53 31 58,5 2 0 0,0 

2008 48 5 10,4 0 0 0,0 2 2 100,0 16 6 37,5 0 0 0,0 

2009 22 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 17 10 58,8 0 0 0,0 

2010 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 6 1 16,6 2 0 0,0 

2011 3 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 6 1 16,6 0 0 0,0 

2012 2 1 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 18 5 27,8 0 0 0,0 

2013 4 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 11 7 63,6 0 0 0,0 

 
Tab. 2b: Prehľad vyšetrených vzoriek na toxoplazmózu podľa jednotlivých druhov zvierat s 
percentuálnym vyjadrením sérologických reagentov 

Rok 
Psy Mačky Zajace ZOO zv. 

vz. pozit. % pozit. vz. pozit. % pozit. vz. pozit. % pozit. vz. pozit. % pozit. 

2004 106 64 60,4 107 28 26,2 105 14 13,3 1 0 0,0 

2005 97 41 42,3 142 45 39,7 0 0 0,0 3 1 33,3 

2006 107 38 35,5 188 44 23,4 0 0 0,0 0 0 0,0 

2007 160 81 50,6 219 47 21,5 124 0 0,0 1 0 0,0 

2008 123 48 39,0 172 34 19,8 0 0 0,0 1 0 0,0 

2009 95 18 18,9 139 27 19,4 0 0 0,0 1 0 0,0 

2010 78 8 10,3 128 39 30,5 61 0 0,0 23 4 17,4 

2011 40 5 12,5 120 18 15,0 0 0 0,0 2 0 0,0 

2012 39 8 20,5 110 10 9,1 95 0 0,0 0 0 0,0 

2013 23 7 30,4 93 15 16,1 53 0 0,0 0 0 0,0 
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Tab. 2c: Prehľad vyšetrených vzoriek na toxoplazmózu podľa jednotlivých druhov zvierat s 
percentuálnym vyjadrením sérologických reagentov 

Iné druhy zvierat Rok vz. pozit. % 
pozit. 

Hlodavce 2004 1 0 0,0 
2006 3 0 0,0 

Vtáci 2005 3 0 0,0 
2007 2 0 0,0 

 Muflóny 2006 14 3 21,4 

Neudaný druh 2006 4 4 100,0 
2007 2 2 100,0 

Laboratórne myši 2011 120 0 0,0 
Hydina 2011 2 2 100,0 
 
Tab. 3: Prehľad počtu vyšetrovaných vzoriek na toxoplazmózu za rok 2013  

Druh zvieraťa Vzorka Počet vyšetrených 
vzoriek 

Počet pozitívnych 
vzoriek % pozitivity 

Hovädzí 
dobytok 

krv 4 0 0,0 

Koza krv 11 7 63,6 
Pes krv 23 7 30,4 
Mačka krv 93 15 16,1 
Zajac poľný krv 53 0 0,0 
Mačka  trus 361 1 0,3 
Spolu trus 361 1 0,3 
Spolu  krv 184 29 15,8 
Spolu  trus+krv 545 30 5,5 
 
Z tabuľky 1 vyplýva, že počet všetkých vyšetrovaných vzoriek klesá, percento pozitivity však 
sa zvýšilo z 9 na 15,8. 
V monitorovacom roku 2013 sa celkove vyšetrilo 184 krvných vzoriek  zvierat a pozitívne 
reagovalo 29 , z čoho vyplýva 15,8 % pozitivita. Z 361 vzoriek trusu mačiek sa zistila jedna 
pozitívna vzorka. 
50,54 % z celkového počtu krvných vzoriek tvorili séra mačiek, v tejto kategórii zvierat 
dochádzalo k poklesu pozitívnych jedincov, pretože ešte v roku 2010 sa percento pozitivity 
pohybovalo okolo 30 %, v roku 2011 kleslo na polovicu, v roku 2012 sa potvrdila 9,1 % 
pozitivita. V sledovanom období roku 2013 sa ale počet pozitívnych mačiek diagnostikoval  
v 15-tich prípadoch a percento pozitivity sa zvýšilo na 16,1. 
Parazitologickým vyšetrením mačacieho trusu sa dokázala len 0,3 % prítomnosť oocýst 
Toxoplazma gondii. 
Vyšetrované krvné vzorky psov vykazovali vyššie percento pozitivity, z 20,5 % z minulého 
roku na 30,4 %. 
Známa skutočnosť o vyššej citlivosti kôz na infekt Toxaplazma gondii sa potvrdila aj v tomto 
sledovanom období. Dosiahnutá 63,6 % premorenosť bola najvyššia zo všetkých sledovaných 
kategóríí zvierat. 
V monitorovaní toxoplazmózy prispeli vzorky zajacov poľných v počte 53 s negatívnym 
výsledkom. Tieto vzorky boli zaslané z Centra výskumu živočíšnej výroby 
v Nitre, pochádzali z riadne schválených poľovačiek na zajace a  monitoring bol súčasťou 
výskumu zdravotnej úrovne v populácii malej poľnej zveri. Pomerne vysoký počet vzoriek 
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nám umožnil rozšíriť si vedomosť o výskyte Toxoplazma gondii v tejto kategórii zvierat. 
Dokázal, že hlavný zdroj tohto prvoka je vzdialený od teritoriálnej oblasti zajaca poľného 
a nemá vplyv na jeho infikovanie. 
Vzorky ošípaných a oviec sa nevyšetrovali. 
Nie je zanedbateľná skutočnosť, že verejnosť je prostredníctvom tlače, médií a internetu 
oveľa viac informovaná o problematike tejto zoonózy a  zodpovednejšie pristupuje k jej 
nástrahám. Referenčné laboratórium sa zúčastnilo na konzultáciách a poradenských 
činnostiach, hlavne s majiteľmi mačiek, psov a participovali sme na jednaní s klientami 
kozích fariem. 
Získané informácie z monitorovania sérologického vyšetrenia zvierat na túto nákazu mapujú 
nasledovné grafy. 
Graf 1 a 2 sleduje nákazovú situáciu vo všetkých vyšetrovaných vzorkách, graf 3 a 4 je 
zameraný na hlavný zdroj toxoplazmózy vo vyšetrovaných vzorkách mačiek. 
Druhy zvierat, ktoré majú význam pre hlásenie – ovce, kozy a ošípané – participujú v grafoch 
5, 6 a 7. 
 

 

 
Graf 1: Pomer pozitívnych séroreagentov k počtu vyšetrovaných vzoriek na toxoplazmózu 
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Graf 2: Percento pozitivity vyšetrovaných vzoriek na toxoplazmózu 

 

 
 
Graf 3: Pomer pozitívnych séroreagentov mačiek k počtu vyšetrovaných vzoriek na 
toxoplazmózu 
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Graf 4: Percento pozitivity vyšetrovaných vzoriek mačiek na toxoplazmózu 
 
 

 
 

Graf 5: Počet vyšetrovaných vzoriek ošípaných k počtu pozitívnych reagentov 
na toxoplazmózu 
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Graf 6: Počet vyšetrovaných vzoriek oviec k počtu pozitívnych reagentov na toxoplazmózu 
 
 

 
 
Graf 7: Počet vyšetrovaných vzoriek kôz k počtu pozitívnych reagentov na toxoplazmózu 
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11 Použité skratky 
Skratka Význam skratky 
? Nezistená krajina pôvodu 
3-MCPD 3- monochlórpropándiol 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
AQC Analytical quality control  
ASS Asociácia spotrebiteľov Slovenska 
ATB Antibiotikum 
BVL  Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherhei 
CIRCA Skratka pre Európsku sieť európskych a národných referenčných laboratórií 
CO Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické 

posudzovanie 
CSL Centrálne skúšobné laboratórium 
ČR Česká republika 
DDNM Drobný dlhodobý nehmotný majetok 
DFVF Dánsky národný veterinárny inštitút (skratka z dánskeho názvu) 
DG 
SANCO 

Európsky úrad – Directorate-General for Health and Consumer Protection 

DHM Dlhodobý hmotný majetok 
DK Dolný Kubín 
DNHM Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 
DSL Detašované skúšobné laboratórium 
DSL NR Detašované skúšobné laboratórium Nitra 
EEC Európska ekonomická komisia 
EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Agency) 
EHS Európske hospodárske spoločenstvo 
ELISA Enzymoimunoanalytická metóda 
EM Európsky monitoring 
EMCP Európsky viacročný kontrolný program (European multiannual control 

programme) 
EN Európska norma, prispôsobenie normy ISO na európske podmienky 
EP Európsky parlament 
EQAS External quality assurance system 
ES Európske spoločenstvá 
EÚ Európska únia 
EUCAST European commitee on antimicrobial susceptibility testing 
EUPT European Proficiency Test 
EUPT AO European Proficiency Test Animal Origin 
EURL European Union Reference Laboratory 
EURL 
MMP 

Európske referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky 

FAPAS Food and Environmental Research Agency, testy chemické 
FEPAS Food and Environmental Research Agency, testy mikrobiologické 
FVO Food and Veterinary Office 
GC-MS Gas chromatography - mass spectrometry, Plynová chromatografia 

s hmotnostne spektrometrickým detektorom 
GeMMA Genetically Modified Material Analysis 



Skratka Význam skratky 
GMO Geneticky modifikované organizmy 
HPLC Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 
IC NSAID Označenie testu Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 
IEC Medzinárodná elektrotechnická komisia 
ISAMM Informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych 

trhov 
ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 
IVVL Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov  
JRC Joint research Centre 
KCM Koordinovaný cielený monitoring 
KE Košice 
LC/MS/MS Kvapalinová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom 
LF UK Lekárska fakulta Univerzity Komenského 
LOQ Limit kvantifikácie 
MLT Medzilaboratórny test 
MLZ Monitoring lovnej zveri 
MM Množstvo mäsa 
MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPT medzilaboratórny porovnávací test 
MRL Maximálny reziduálny limit 
MSM Mechanicky separované mäso 
MSRV Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis , médium 
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
N Nevyhovujúce 
Nariadenie 
(EC) 

Nariadenie európskeho spoločenstva 

NK (ES) Nariadenie komisie Európskeho spoločenstva 
NL Holandsko 
NPKR Národný plán kontroly rezíduí 
NRL Národné referenčné laboratórium 
NSAIDs Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nesteroidné protizápalové liečivá) 
OFCHA Oddelenie fyzikálno-chemických analýz 
OFI Organofosfáty 
OCHP Organochlórované pesticídy 
OIV International organisation of vine and wine 
PCR Vyšetrenie metódou polymerázovej reťazovej reakcie 
PD Potravinový dozor 
PO Prešov 
PPA Pôdohospodárska platobná agentúra 

PPEM Podmienečne patogénne environmentálne mykobaktérie 
Pri FUK Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 
PS Poľovná spoločnosť 
PTBC Paratuberkulóza 
PYR Pyretroidy 
PZ Poľovné združenie 
QAC Kvartérne amónne zlúčeniny (Quarternary ammonium compounds) 
RL Referenčné laboratórium 
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Skratka Význam skratky 
RLRR Referenčné laboratórium rádiometrie a rádiológie 
RO Rumunsko 
RPK Rinopneumónia koní 
RVPS Regionálna veterinárna a potravinová správa 
SAV Slovenská akadémia vied 
SCOFCAH Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 
SKM Surové kravské mlieko 
SL Skúšobné laboratórium 
SNAS Slovenská národná akreditačná služba 
spp. Označenie všetkých druhov vyššieho taxónu 
SPPI Slovenská poľnohospodárska a potravinová inšpekcia 
SR  Slovenská republika 
SRM Single residual method 
SSR Slovenská socialistická republika 
SŠ Pracovník so stredoškolským vzdelaním 
STN Slovenská technická norma 
STN EN 
ISO/IEC 

Označenie európskej normy platnej aj v SR 

STU Slovenská technická univerzita 
SVU Státní veterinární ústav 
ŠPP Štandardný pracovný postup 
ŠPP CS Štandardný pracovný postup Certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb 

vykonávajúcich senzorické posudzovanie 
ŠVPS SR Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
ŠVPÚ Štátny veterinárny a potravinový ústav 
ŠVÚ Štátny veterinárny ústav 
TBHQ Terciárny butylhydrochinón 
UK Anglicko 
ÚSO Úplné stredné odborné vzdelanie  
UVLF Úniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
VPO Veterinárna prevencia a ochrana 
VPÚ Veterinárny a potravinový ústav 
VŠ Pracovník s vysokoškolským vzdelaním 
VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva 
WHO GFN World Health Organization  Global Foodborne Infections Network 
WHO GSS World Health Organization Global Salmonella Survey 

teraz WHO GFN Global Foodborne Infections Network 
ZŠ Pracovník so základným vzdelaním 
ZV Zvolen 
 
 
 
 
 
 
Bratislava: 31.3.2014 
 
 
Predkladá: MVDr. Alexandra Šlezárová, riaditeľka ŠVPÚ Bratislava 
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