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1 Identifikácia organizácie 
 

Štátny veterinárny a potravinový ústav (ďalej len „ŠVPÚ“) je špecializovanou 

príspevkovou organizáciou, zriadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) podľa osobitného predpisu, 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. 

 

Názov organizácie:  Štátny veterinárny a potravinový ústav 

Sídlo organizácie:  Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín 

Zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Generálny riaditeľ:  doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. 

    tel: 0905 430 307, email: slavomír.marcinak@svpudk.sk 
 
 
 
Organizačné zložky:  
 
Organizačná zložka:  Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave 

Adresa:  Botanická 15, 842 52  Bratislava 4  

   e-mail: svuba@svuba.sk, web: www.svuba.sk 

Riaditeľka:  MVDr. Alexandra Šlezárová 

   Telefón: +421 905 387 949, e-mail: aslezarova@svuba.sk 

 

Organizačná zložka: Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne 

Adresa:   Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín 

   e-mail : svpudk@svpudk.sk, web: www.svpudk.sk 

Riaditeľ:   MVDr. Peter Mydlo 

   Telefón:  043/5837111, e-mail: mydlo@svpudk.sk   

 
Organizačná zložka:  Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach 

Adresa:                      Hlinkova 1,  043 65 Košice 

                                  Tel.: 055/6330111-13, web: www.svpuke.sk 
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Riaditeľ:                 MVDr. Anton Mudrák  

                              Tel. 055/6330120, 0917 954407, e-mail: mudrak@svu-ke.sk  

 

Organizačná zložka: Veterinárny ústav vo Zvolene 

Adresa:  Pod Dráhami 918, 960 01 Zvolen   

   e-mail: svuzv@svzuv.sk, tel:  045/5320803-4 

Riaditeľ:                    MVDr. Miroslav Mojžiš  

   tel:  045/5320803-4, e-mail: mojzis@svuzv.sk, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

mailto:svuzv@svzuv.sk


2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 

2.1 Stručná charakteristika organizácie 
 

 Rozhodnutím MPRV SR č. 4819/2013-250 zo dňa 26.11.2013 boli s účinnosťou 

31.12.2013 zrušené bez likvidácie štátne príspevkové organizácie ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ 

Dolný Kubín, ŠVPÚ Košice a ŠVÚ Zvolen. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR č. 4819/2013-250 bol s účinnosťou od 1.1.2014 zriadený Štátny 

veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne. ŠVPÚ je právny nástupca 

splynutím zaniknutých organizácii. Rozhodnutím MPRV SR č 4855/2013-250 bola vydaná 

Zriaďovacia listina ŠVPÚ, ktorá vymedzuje predmet činnosti organizácie, označenie 

štatutárneho orgánu ako aj vecne a finančné vymedzenie majetku, ktorý je organizácii zverený 

do správy pri jej zriadení.    

   

2.2 Poslanie a hlavné činnosti organizácie 

 

 Predmetom činnosti ŠVPÚ je výkon veterinárnej laboratórnej a klinickej diagnostiky, 

skúšania potravín, krmív a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu na území SR spôsobmi 

a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných 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  

• 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,  
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• plní úlohy na úseku veterinárnej starostlivosti o zdravie zvierat formou diagnostiky 

pôvodcov chorôb a hynutia zvierat a diagnostiky zoonóz a ich monitorovania v súlade 

s požiadavkami Európskej únie (ďalej len „EÚ“), 

• 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 EÚ, ako aj s laboratóriami v rámci SR, najmä na zabezpečenie:  

 a) školenia a preškoľovania zamestnancov s cieľom získať a zvyšovať odbornú 

 spôsobilosť,  

6 

 



 b) účasti na pravidelných porovnávacích testoch spôsobilosti na úrovni EÚ.  

 
 

 Kvalita a objektivita poskytovaných služieb je garantovaná každoročným  

preverovaním a posudzovaním akreditačnými orgánmi, zástupcami  Referenčných laboratórií 

EÚ (ďalej len EURL), komisiami EÚ, ako aj ostatnými medzinárodnými a národnými 

odborníkmi. 

     VPÚ Bratislava je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len 

„SNAS“) na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. 486/S-127. VPÚ Košice je akreditovaný 

SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. 486/S-239. Aj v roku 2014 je VPÚ v Dolnom 

Kubíne naďalej držiteľom Osvedčenia o akreditácii č. 486/S-117 (SNAS). VÚ ZV je 

akreditovaný SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. 486/S-166. Pracoviská sú 

spôsobilé vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne, čo preukazujú plnením požiadaviek 

normy ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných 

a kalibračných laboratórií. Rozhodnutia o udelení akreditácie obsahujú prílohu s fixným 

a  flexibilným rozsahom akreditácie, čo umožňuje VPÚ a VÚ ihneď reagovať na nové 

požiadavky všetkých zákazníkov v rýchlom časovom a rozsahovom kontexte. 

Na VPÚ Bratislava je zriadený certifikačný orgán (ďalej len „CO“) pre certifikáciu osôb 

vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov a 

pre senzorické posudzovanie vín v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe., 

ktorý je akreditovaný SNAS, akreditácia č. O-011, podľa požiadaviek ISO/IEC 17024:2012 

„Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb“.  

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), ktorá 

je príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. m/ zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov autorizovať laboratóriá na výkon odborných činností, v súlade 

s čl. 33 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách 

uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového 

práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, rozhodla o autorizácii 

nasledovných národných referenčných laboratórií (ďalej len „NRL“) a referenčných 

laboratórií (ďalej len „RL“) v rámci výkonu laboratórnej diagnostiky nákaz zvierat, potravín a 

krmív na ŠVPÚ:  
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1. NRL pre organochlórované látky, organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, 

nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B3a, B3b, B2c, 

B2e, A6-metronidazol, ronidazol, dimetridazol) 

2. NRL chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma 

gallisepticum a Mycoplasma meleagridis)  

3. NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mase  

4. NRL pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis)   

5. NRL pre pesticídy v potravinách živočíšneho pôvodu 

6. NRL pre pesticídy v ovocí a zelenine  

7. NRL pre metódy stanovenia jednotlivých rezíduí pesticídov  

8. NRL pre analýzy a testovanie pôvodcov zoonóz - salmonel  

9. NRL pre  stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a   estery, steroidy, laktóny 

kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, beta-agonisti  

10. NRL pre mlieko a mliečne výrobky 

11. Národné referenčné laboratórium tuberkulózy (Mycobacterium bovis) a iných 

mykobakterióz  

12. NRL pre choroby rýb 

13. NRL pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej  kontaminácie lastúrnikov  

14. NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá 

15. NRL pre Campylobacter spp. 

16. NRL pre Listeria monocytogenes 

17. NRL pre Escherichia coli, vrátane verotoxín produkujúcich E. coli  

18. NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky 

19. NRL pre rezídua podľa Smernice Rady 96/23/ES  

20. NRL pre polycyklické aromatické uhľovodíky /PAU4/ v potravinách  

21. NRL pre choroby kôrovcov 

22. NRL pre zdravie včiel 

23. NRL pre ťažké kovy v potravinách a krmivách 

24. NRL pre chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu  

25. NRL pre mykotoxíny 

26. NRL pre sedatíva  

27. NRL pre antikokcidiká vrátane nitrobenzimidazolov 

28. NRL pre antihelmintiká 
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29. NRL pre dioxíny a PCB 

30. NRL pre detekciu živočíšnych proteínov v krmivách 

31. NRL pre sledovanie morských biotoxínov 

32. NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu 

33. NRL pre klasický mor ošípaných 

34. NRL pre africký mor ošípaných 

35. NRL pre vezikulárnu chorobu ošípaných 

36. NRL pre pseudomor hydiny 

37. NRL pre vtáčiu chrípku 

38. NRL pre mor koní 

39. NRL pre choroby koní okrem moru koní 

40. NRL pre ochorenie modrého jazyka 

41. NRL pre brucelózu 

42. NRL pre prenosné spongioformné encefalopatie 

43. NRL pre besnotu 

44. NRL pre enzootickú leukózu hovädzieho dobytka 

45. RL pre vykonávanie serologických skúšok na sledovanie vakcín proti besnote 

46. RL pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu a pustulárnu vulvovaginitídu 

47. RL pre Aujeszkeho chorobu 

48. RL enviromentálnej rádioaktivity 

49. RL pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a v mäsových výrobkoch  
 

 

2.3 Strednodobý výhľad organizácie 

 

     Cieľom  ŠVPÚ je zabezpečiť aj do budúcna činnosť tak,  aby jeho produkty - výsledky  

laboratórnych skúšok podávali objektívne a rýchle informácie o vlastnostiach skúšaných 

predmetov (biologického/klinického materiálu, potravín, krmív, vôd)  pri využívaní  

dostupných, resp. dohodnutých metód skúšania v zmysle požiadaviek a zadaní zákazníkov 

a preukázať pri výkone tejto činnosti  vysokú mieru profesionality a dôveryhodnosti. 
 

      Uvedený cieľ je možné dosiahnuť rozšírením a  skvalitnením činnosti laboratórnej 

diagnostiky:    

- zvyšovaním kvalifikácie odborných pracovníkov formou postgraduálnych a iných   
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  dostupných metód štúdií  

- nákupom nových moderných diagnostických technológií , aby bol splnený cieľ dosiahnuť   

  úroveň vyspelých štátov EÚ 

- rozšírením poskytovaných služieb podľa požiadaviek štátnych orgánov ako i právnických  

  a fyzických osôb - odberateľov  

- rozšírením  kontaktov s EURL a ostatnými Národnými referenčnými laboratóriami krajín  

  EÚ. 

 

V rámci národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s 

Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) aj v nasledujúcom období 

ŠVPÚ bude prehlbovať spoluprácu, zúčastňovať sa na spoločných stretnutiach organizácií 

nominovaných podľa článku 36 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a rady z 

28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, 

zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach 

bezpečnosti potravín. Hlavným cieľom tejto spolupráce bude výmena informácii o vedeckej 

spolupráci, príprava vedeckých konferencií, zber dát a hodnotenie rizika  
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3 Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie  

 
 Kontrakty na rok 2014 boli podpísané ešte v roku 2013, individuálne pre každý ústav 

(VPÚ BA, VPÚ DK, VPÚ KE a VÚ ZV). V decembri 2014 bol podpísaný nový kontrakt 

ŠVPÚ s MPRV SR pre rok 2014, v ktorom boli zlúčené všetky kontrakty jednotlivých 

organizačných zložiek a zapracované všetky požadované zmeny. Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzavrelo s ŠVPÚ kontrakt o poskytnutí bežného 

transferu pre rok 2014 číslo 472/2014-520/MPRV SR vo výške 3 666 708 €.  

 
ŠVPU realizovalo úlohy podľa schváleného vecného a časového harmonogramu pre 
jednotlivé účelové činností nasledovne: 
Zdroj Program Schválený 

rozpočet  
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie  
rozpočtu 

111 08W0101 Veterinárna prevencia a 
ochrana 

882 648 972 422 972 422 

 08W0102 Potravinový dozor 1 577 924 1 463 680 1 463 680 
 08W0104 Kontrola BSE 806 023 725 107 725 107 
 08W0201 Laboratórna diagnostika 

a skúšanie potravín 
458 962 505 679 505679 

 Spolu 3 725 557 3 666 708 3 666 708 
 
Členenie úloh podľa organizačných zložiek organizácie 
 
Program Názov úlohy  Cena úlohy v EUR SPOLU 

ŠVPÚ  VPÚ BA VPÚ DK  VPÚ KE VÚ ZV 
08W 01 01 Veterinárna prevencia a 

ochrana 
200 542 230 938 121 068 364 296 916 844 

Odstupné, odchodné, odvody 55 398 x x x 55 398 
08W 01 02 Potravinový dozor 743 916 565 135 154 629 x 1 463 680 
08W 01 04 Kontrola BSE a TSE x x x 725 107 725 106 
08W 02 01 Diagnostika a skúšanie 

potravín 
110 962 135 486 54 909 204 322 505 679 

SPOLU 1 110 818  931 559 330 606 1 293 725 3 666 708 
 
Cena všetkých kontrahovaných úloh ŠVPÚ spolu 3 666 708 

 
 
Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh 
P. 
č. Kalkulačná položka 

Čiastka v € 

VPÚ BA VPÚ 
DK 

VPÚ 
KE VÚ ZV ŠVPÚ 

1 Náklady z hlavnej činnosti 
celkom (r. 02 + 03)  474 065 317 729 118 888 549 345 1 460 027 

2 Spotreba materiálu 277 683 257 729 69 649 473 190 1 078 251 
3 Spotreba energie 196 382 60 000 49 649 76 155 382 186 
4 Služby  30 395 67 695   34 455 98 811 163 661 

5 
Osobné náklady celkom (r. 
06+07+08)  606 358 524 604 177 263 632 531 1 885 359 
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6 Mzdové náklady 468 490 373 363 139 263 425 866 1 364 180 
7 Zákonné zdravotné, sociálne 

poistenie 121 181 138 926 38 000 140 446 438 553 

8 Zákonné sociálne náklady 16 687 12 315   36 219 52 626 
9 Dane a poplatky                               6 300   4 584 10 884 
10 Ostatné náklady  13 231  2 469 15 700 

11 
Odpisy, predaný majetok a 
rezervy                                       

12 Finančné náklady                                 2 000   5 985 7 985 
13 Celkové náklady (r. 01 + 

04+05+09+10+11+12 )  1 110 818 931 559 330 606 1 293 725 3 666 708 

 

VPÚ Bratislava 

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

2014 číslo 493/2013-520/MPRV SR (ďalej len „kontrakt“). Na základe rozpočtového 

opatrenia Ministerstva financií SR č. 23/2014 o viazaní finančných prostriedkov a na základe 

opatrenia určeného na zabezpečenie nariadenia vlády SR 441/2013 a kontraktu o poskytnutí 

bežného transferu pre rok 2014 číslo 472/2014-520/MPRV SR boli VPÚ BA upravené 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre rok 2014 na celkovú výšku finančných 

prostriedkov 1 110 818 € (vrátane zmien) 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  

200 542 €. Finančné prostriedky boli delené do nasledovných častí: 

a. Národný program kontroly rezíduí v sume 121 587 €. 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 78 955 € bol 

zameraný na vyšetrenia nákaz hospodárskych zvierat, najmä brucelózy a leukózy 

a na bakteriologické a sérologické vyšetrenia abortov.  

c. Odstupné, odchodné a odvody v sume 55 398 €.  

 

Čerpanie kontraktu 
 Počet vzoriek Čiastka v € 

Odbor zdravia zvierat 22 693 78 955 
NPKR 591 121 587 

Spolu 08W0101 23 184 200 542 
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2. Potravinový dozor v celkovej výške 743 916 € so zameraním na vyšetrovanie vzoriek 

v rámci úradnej kontroly potravín podľa metodických pokynov ŠVPS SR platných pre 

rok 2014. Finančné prostriedky boli delené do nasledovných častí: 

 vyšetrovanie potravín a surovín živočíšneho pôvodu v sume 279 577 € so 

zameraním na mikrobiologické a kvalitatívne ukazovatele mäsových a mliečnych 

výrobkov a zakázané látky v potravinách, 

 vyšetrovanie potravín a surovín rastlinného pôvodu v sume 239 825 € so 

zameraním najmä na kontaminujúce a aditívne látky a autenticitu, 

 viacročný kontrolný program pre rezíduá pesticídov v živočíšnych a rastlinných 

komoditách v celkovej sume 168 340 €, 

 zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek v celkovej sume 56 174 €. 

 
Čerpanie kontraktu 
 Počet vzoriek Čiastka v € 
Rastlinné komodity 2 464                   239 825 
Živočíšne komodity 3 023                   279 577 
Rezidua pesticídov 155 168 340 
Zvozné linky                                        56 174  
Spolu 08W0102 5 642                   743 916 
 

VPÚ Bratislava poskytol z programu 08W0102 sumu vo výške 11 319,85 EUR pre 

potreby generálneho riaditeľstva ŠVPÚ. 

 

3. Diagnostika a skúšanie potravín v celkovej sume 110 962 €, ktorá bola určená na: 

 Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií: 

1. NRL pre organochlórované látky, organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, 

nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B3a, B3b, B2c, B2e, 

A6-metronidazol, ronidazol, dimetridazol), 

2. NRL chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma 

gallisepticum a Mycoplasma meleagridis), 

3. NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mase,  

4. NRL pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis),  

5. NRL pre pesticídy v potravinách živočíšneho pôvodu, 

6. NRL pre pesticídy v ovocí a zelenine, 

7. NRL pre metódy stanovenia jednotlivých rezíduí pesticídov, 

8. NRL pre pesticídy v cereáliách a krmivách,  
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9. NRL pre analýzy a testovanie pôvodcov zoonóz - salmonel,  

10. NRL pre  stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a   estery, steroidy, laktóny 

kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, beta-agonisti,  

11. NRL pre mlieko a mliečne výrobky, 

12. Národné referenčné laboratórium tuberkulózy (Mycobacterium bovis) a iných 

mykobakterióz,  

13. RL pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a v mäsových výrobkoch,  

14. RL enviromentálnej rádioaktivity. 

 

 

 Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 23/2014 o viazaní 

finančných prostriedkov a na základe opatrenia určeného na zabezpečenie nariadenia vlády 

SR 441/2013 boli VPÚ BA upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre rok 2014 na 

celkovú výšku finančných prostriedkov 1 110 818,00 €. VPÚ v Bratislave požiadal o presun 

4 968 € z položky PD  na VPO a taktiež v súvislosti so znižovaním počtu  pracovných miest 

požiadal o poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odchodného, odstupného 

a odvodov. Bežný transfer na rok 2014 bol vyčerpaný v súlade so stanovenými úlohami. 

 

 

VPÚ Dolný Kubín 

MPRV SR uzavrelo s ŠVPÚ Dolný Kubín Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre 

rok 2014 číslo 494/2013-520/MPRV SR (ďalej len „kontrakt“). Na základe rozpočtového 

opatrenia Ministerstva financií SR č. 23/2014 o viazaní finančných prostriedkov, na základe 

opatrenia určeného na zabezpečenie nariadenia vlády SR 441/2013 a kontraktu o poskytnutí 

bežného transferu pre rok 2014 číslo 472/2014-520/MPRV SR boli VPÚ DK upravené 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre rok 2014 na celkovú výšku finančných 

prostriedkov 931 559,00 € s nasledovným členením: 

 

Program 08W0101 Veterinárna prevencia a ochrana 

Zámerom programu bola veterinárna prevencia a ochrana so zameraním na skúšanie 

a vyšetrovanie vzoriek v rozsahu platných metodických pokynov v oblasti zdravia zvierat 
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a ochrany štátneho územia proti zavlečeniu nákazlivých chorôb. Výška kontraktu 

predstavovala 230 938 €. 

Čerpanie kontraktu 
      Počet vzoriek                   Čiastka v € 
Odbor zdravia zvierat          28 298                      159 484 
NPKR               603                                    71 454 
Spolu 08W0101          28 901                      230 938 
 
Program 08W0102 Potravinový dozor 

Potravinový dozor bol zameraný na skúšanie a vyšetrovanie vzoriek potravín a surovín 

rastlinného a živočíšneho pôvodu v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2014. 

Výška bežného trasferu bola 565 135,00 €  

 

Čerpanie kontraktu 
      Počet vzoriek  Čiastka v € 
Rastlinné komodity                   2 499                   261 622 
Živočíšne komodity                   3 172                   262 513 
Zvozné linky                                         41 000  
Spolu 08W0102                   5 671                   565 135 
 
VPÚ Dolný Kubín poskytol z programu 08W0102 sumu vo výške 11 319,85 EUR pre 

potreby generálneho riaditeľstva ŠVPÚ. 

Program 08W0201 Diagnostika a skúšanie potravín 

Diagnostika a skúšanie potravín so zameraním na zabezpečenie činnosti národných 

referenčných laboratórií v roku 2014. Zabezpečenie činnosti národných referenčných 

laboratórií:  

 

1. NRL pre choroby rýb 
 

2. 
NRL pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie 
lastúrnikov 

 
3. 

NRL pre sledovanie morských biotoxínov 

4. NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu 
 

5. 
NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá 

6. NRL pre Campylobacter 
7. NRL pre Listeria monocytogenes 
8. NRL pre Escherichia coli, vrátane verotoxín produkujúcich E 

coli (VTEC) 
9. NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky, 

vrátane Staphylococcus aureus 
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10. NRL pre reziduá podľa Smernice Rady 96/23/ES z 29.apríla 
1996, prílohy I., skupiny B1, B2f, B3f a A6 metabolity 
nitrofuránov a chloramfenikol 

11. NRL pre polycyklické aromatické uhľovodíky 
12. NRL  chorôb kôrovcov 
13. NRL pre zdravie včiel 

  
 

 Bežný transfer pridelený pre účelové činnosti na rok 2014 bol vyčerpaný v plnej výške 

a v súlade so stanovenými úlohami. 

 

VPÚ Košice 

MPRV SR uzavrelo s VPÚ Košice Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2014 

číslo 495/2013-520/MPRV SR vo výške 338 188 EUR. Na základe rozpočtového opatrenia 

Ministerstva financií SR č. 23/2014 o viazaní finančných prostriedkov, na základe opatrenia 

určeného na zabezpečenie nariadenia vlády SR 441/2013 a kontraktu o poskytnutí bežného 

transferu pre rok 2014 číslo 472/2014-520/MPRV SR boli VPÚ KE upravené záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu pre rok 2014  na celkovú výšku finančných prostriedkov 330 

606,00 EUR.  

 

Rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé účelové činnosti po uvedených úpravách 

bol nasledovný: 

1. Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01) – 121 068,00 EUR 

2. Potravinový dozor (08W 01 02) – 154 629,00 EUR 

3. Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01) – 54 909,00 EUR 

V rámci uvedených účelových činností VPÚ Košice priebežne plnil nasledovné úlohy: 

 

Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)  

v rozsahu metodických pokynov vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR 

platných pre rok 2014 v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia:  

• Národný plán kontroly rezíduí - Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR. V rámci tohto 

programu analýzy na antihelmintiká,   antikokcidiká, sedatíva, tyreostatiká, dioxíny a 

PCB.  

• Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2014 

- Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR - vyšetrenia v rámci povinných diagnostických 
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akcií  najmä bakteriologické a sérologické vyšetrenia abortov, epididymitídu baranov, 

sérologické vyšetrenia Aujezského choroby, IBR, leukózy, chorôb koní. 

 
Čerpanie kontraktu 
 Počet vzoriek Čiastka v EUR 
VPO 7270 46295,00 
NPKR 373 74773,00 
Spolu  08W 01 01 7643 121 069,00 

 
Potravinový dozor (08W 01 02)  

v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2014, vydaných Štátnou veterinárnou a 

potravinovou správou SR:  

• Postup odberu vzoriek a laboratórneho vyšetrovania produktov živočíšneho pôvodu pri 

úradných kontrolách - Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR. V rámci tohto programu 

analýzy napr. na mikrobiologické parametre, ťažké kovy, alergény v potravinách.  

• Pokyn ŠVPS SR na odber vzoriek potravín a surovín rastlinného pôvodu na rok 2014 - 

Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR. V rámci tohto programu analýzy napr. na alergény, 

ťažké kovy, mykotoxíny.  

• Analýzy vzoriek potravín na stanovenie prítomnosti dioxínov, furánov, dioxínom 

podobných PCB (DL PCB)  

• Zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek do laboratória 

 
Čerpanie kontraktu 
 Počet vzoriek             Čiastka v EUR 
Rastlinné komodity 879 57017,65 
Živočíšne komodity  793 43203,80 
Dioxíny, PCB 92 27911,82 
Zvozné linky 0 15175,55 
SPOLU 08W0102 1 764 143 308,82 

  
 VPÚ KE poskytol z programu 08W0102 sumu vo výške 11 319,85 EUR pre potreby 

generálneho riaditeľstva ŠVPÚ. 

 

Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)  

Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií:  

• Národné referenčné laboratórium pre chemické rizikové prvky, mykotoxíny, 

antihelmintiká , antikokcidiká, sedatíva a tyreostatiká,  

• Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy,  
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• Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny,  

• Národné referenčné laboratórium pre živočíšne proteíny v krmivách,  

• Národné referenčné laboratórium pre dioxíny a PCB,  

 Bežný transfer pridelený VPÚ Košice pre účelové činnosti na rok 2014 bol vyčerpaný 

v plnej výške a v súlade so stanovenými úlohami. 

 

VÚ Zvolen 

MPRV SR uzavrelo s VÚ ZV Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2014 

číslo 496/2013-520/MPRV SR vo výške 1 344 632 EUR. Na základe rozpočtového 

opatrenia Ministerstva financií SR č. 23/2014 o viazaní finančných prostriedkov a na 

základe opatrenia určeného na zabezpečenie nariadenia vlády SR 441/2013 boli VÚ ZV 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre rok 2014 na celkovú výšku 

finančných prostriedkov 1 293 723,97 EUR. 

 VÚ ZV na základe analýz plnenia jednotlivých úloh v rámci Kontraktu o poskytnutí 

bežného transferu následne požiadal o presun finančných prostriedkov z účelovej činnosti 

č. 2. na účelovú činnosť č. 3. v sume 60 000 EUR. V rámci plnenia účelovej činnosti č. 3. 

bolo potrebné nad rámec plánovaných úloh riešiť problematiku v súvislosti so 

zabezpečením laboratórnej diagnostiky ochorení v súlade s prílohou I k smernici Rady 

92/119/ES. Jedná sa o ochorenia – Mor dobytka, Mor malých prežúvavcov, Epizootické 

hemoragické ochorenie jeleňovitých, Kiahne oviec a kiahne kôz, Nodulárna dermatitída 

dobytka, Vezikulárna stomatitída, Horúčka údolia Rift. 

VÚ ZV poskytol sumu vo výške 12 772,05 EUR pre potreby generálneho riaditeľstva 

ŠVPÚ. 

Rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé účelové činnosti po uvedených úpravách 

bol nasledovný: 

1. Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01) – 364 295,49 EUR 

2. Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky TSE (08W 01 04) – 712 334,72 EUR 

3. Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01) – 204 321,71 EUR 

 

V rámci uvedených účelových činností VÚ ZV priebežne plnil nasledovné úlohy: 

1. Veterinárna prevencia a ochrana:  

 Výkon laboratórnej diagnostiky v súlade s Plánom veterinárnej prevencie a ochrany 

štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2014 pre povinné diagnostické akcie pre 

uvedené druhy a kategórie zvierat a pre diagnostické akcie pre indikované úradné odbery 
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vzoriek na vylúčenie alebo potvrdenie zoonóz alebo chorôb uvedených v prílohách č. 3 - 5 

zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

vykonávaných na základe rozhodnutia príslušného orgánu veterinárnej správy. 

 Zabezpečenie laboratórnych analýz v rámci vybraných úloh na úseku nákaz zvierat. 

 
Čerpanie kontraktu 

 Počet vzoriek Čiastka v EUR 
Zdravie zvierat 85 703 364 295,49 
Spolu 01W0101 85 703 364 295,49 

  
2. Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky TSE: 

 Zabezpečenie laboratórnych analýz – rýchle testy a komfirmačné metódy vzoriek 

odoberaných na základe Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých 

transmisívnych spongiformných encefalopatií v Slovenskej republike pre rok 2014 

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001/ES s príslušnými 

zmenami a doplnkami.  

 Zabezpečenie laboratórnych analýz – genotypizácia scrapie na základe Chovateľského 

programu na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie 

v Slovenskej republike na rok 2014. 

 Zabezpečovanie zvozu vzoriek na laboratórne vyšetrenia zvoznými linkami VÚ ZV. 

 
Čerpanie kontraktu 
 Počet vzoriek Čiastka v EUR 
Zabezpečenie lab. analýz TSE 19 796 431 916,9 
Genotypizácia scrapie 2 689 104 871,0 
Zvoz vzoriek  175 546,82 
Spolu 08W 01 04 22 485 712 334,72 

 
 

3. Diagnostika a skúšanie potravín: 

 Zabezpečenie činnosti dvanástich národných referenčných a troch referenčných laboratórií 

v súlade s požiadavkami európskej legislatívy – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 882/2004 čl. 33 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť 

overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat 

a o starostlivosti o zvieratá, kde väčšina z nich poskytuje komplexné diagnostické činnosti 

v rámci celej Slovenskej republiky na úseku diagnostiky nákaz a hlavne veľmi 

nebezpečných nákaz zvierat. 

 NRL pre klasický mor ošípaných 
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 NRL pre africký mor ošípaných 

 NRL pre vezikulárnu chorobu ošípaných 

 NRL pre pseudomor hydiny 

 NRL pre vtáčiu chrípku 

 NRL pre mor koní 

 NRL pre choroby koní okrem moru koní 

 NRL pre ochorenie modrého jazyka 

 NRL pre brucelózu 

 NRL pre prenosné spongioformné encefalopatie 

 NRL pre besnotu 

 NRL pre enzootickú leukózu hovädzieho dobytka 

 RL pre vykonávanie serologických skúšok na sledovanie vakcín proti besnote 

 RL pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu a pustulárnu vulvovaginitídu 

 RL pre Aujeszkeho chorobu 

 

Bežný transfer pridelený ŠVPÚ pre účelové činnosti na rok 2014 bol vyčerpaný 

v plnej výške a v súlade so stanovenými úlohami. 
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4 Činnosti, produkty organizácie a ich náklady 

 
Služby v rámci laboratórnej diagnostiky organizácia (ŠVPÚ) vykonávala pre potreby štátu 

- MPRV SR, ŠVPS SR a RVPS (štátna objednávka), pre potreby súkromných veterinárnych 

lekárov, chovateľov zvierat, majiteľov potravinárskych prevádzok a ďalších prípadných 

partnerov so záujmom o náš predmet činnosti. 

 Príjmy za uvedené služby boli získavané vo forme bežného transferu pre jednotlivé 

účelové činnosti na základe kontraktu o poskytnutí bežného transferu s MPRV SR, formou 

priamych platieb ŠVPS SR za laboratórne vyšetrenia v rámci financovania programov 

eradikácie, monitorovania a kontrol chorôb spolufinancovaných Spoločenstvom a formou 

platieb z RVPS za vykonané laboratórne vyšetrenia.  

 Príjmy za predaj služieb laboratórnej diagnostiky poskytované súkromným 

veterinárnym lekárom a podnikom zaoberajúcimi sa poľnohospodárskou prvovýrobou, ako 

chovy hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, pestovatelia krmovín, podniky zaoberajúce 

sa výrobou, dovozom a predajom potravín, výrobcovia a dovozcovia kŕmnych zmesí tvorili 

ďalšiu významnú časť z celkových príjmov ŠVPÚ. 

 

 Celkové výnosy organizácie v roku 2014 predstavovali sumu 7 126 524,47 €.  Z toho 

výnosy v rámci bežného transferu na zabezpečenie potravinového dozoru, veterinárnej 

prevencie a ochrany, laboratórnej diagnostiky TSE a  na zabezpečenie činnosti NRL 

predstavovali sumu 3 666 708 €, čo predstavuje 51,45 % zo všetkých výnosov. 

Tržby z predaja služieb formou priamych platieb ŠVPS SR a tržby za predaj služieb 

laboratórnej diagnostiky poskytované súkromným veterinárnym lekárom, podnikom 

zaoberajúcim sa poľnohospodárskou prvovýrobou, podnikom zaoberajúcim sa výrobou, 

dovozom a predajom potravín a výrobcom a dovozcom kŕmnych zmesí dosiahli 3 131 939,99 

€, čo predstavuje 43,95 % zo všetkých výnosov.  

 

Prehľad nákladov a výnosov 
Výnosy z bežného transferu (€) 3 666 708 
Výnosy z kapitálového transferu (€) 140 000 
Výnosy  za vlastné výkony / poskytované vyšetrenia/     (€)                        3 131 939,99 
Ostatné výnosy     (€)                                    327 876,48 
Výnosy spolu (€) 7 266 524,47 
Vynaložené náklady (€) 8 066 879,57 
Hospodársky výsledok (€) - 687 044,49 
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Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov – vlastné zdroje – bežné príjmy a výdavky  
Časť 1.1. Bežné príjmy vlastné zdroje 

Zdroj Názov  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2014 

46 Príjmy z prenaj. budov, 
objektov 0,00 0,00 10 459,05 

46 Za porušenie predpisov 0,00 0,00 1 636,67 
46 Za stravné 0,00 0,00 23,50 
46 Platby za predaj výr., služieb 0,00  3 601646,00 3 131 939,99 
46 Prebytočný majetok 0,00 0,00 277 749,00 
46 Príjmy z náhrad z poistn. 

plnenia 0,00 0,00 10 631,31 
46 Príjmy z refundácie 0,00 0,00 16 763,32 
46 Iné nedaňové príjmy 0,00 0,00         10 613,63 

Spolu NEALOK 0,00 3 601 646,00 3 459 816,47 
 
 Ostatné výnosy predstavovali sumu 327 876,48 €, čo predstavuje 0,43 % zo všetkých 

výnosov. Predaj prebytočného majetku predsatvoval sumu 277 749,00 €. 

 Celkové náklady na činnosť organizácie predstavovali sumu 8 066 879,57 €. ŠVPÚ 

dosiahol v roku 2014 stratu vo výške 687 044,49 €. Z celkovej straty odvod finančných 

prostriedkov za predaj prebytočného majetku predstavuje 234 758,25 €. 

 
 ŠVPÚ hospodáril v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších predpisov. To znamená, že menej ako 50 % výrobných 

nákladov je pokrytých tržbami za vlastné výkony. V roku 2014 podiel tržieb za vlastné 

výkony  a výrobných nákladov predstavoval 41,13 %. 

 Kapitálový transfer  bol v roku 2014 organizácii pridelený vo výške 140 000 €. 

Kapitálový transfer pridelený v roku 2014 bol vyčerpaný iba čiastočne vo výške 69 998,4 €. 

V tejto sume boli zakúpené: kvapalinový chromatograf s príslušenstvom, motorové vozidlo 

s chladiacou nadstavbou a veľkokapacitné mraziarenské zariadenie. Nakoľko v priebehu 

verejného obstarávania jedného prístroja došlo k námietke k verejnému obstarávaniu, nákup 

prístroja Milkoscan FT 120 v celkovej hodnote 70 000 € musel byť prerušený a v roku 2015 

prebehne nové výberové konanie. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov predstavovali 

výšku 350 628,25 €.  
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Celkové čerpanie finančných prostriedkov v rámci kapitálového transferu v roku 2014  
Kapitalové príjmy KT 

     
Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 
Rozpočet  

po zmenách 
Skutočnosť 

 k 31.12.2014 
111 Diagnostika a skúšanie potravín 0,00 110 000 39 998,40 

111 Zabezpečenie laboratórnej kontroly 
BSE 0,00 30 000 30 000 

 
Kapitálové výdavky KT 

Program Zdroj Polož- 
ka 

Podpo-
ložka 

Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2014 

08W0201 111 713 004 Prev. strojov, prístrojov 0,00 110 000 39 998,40 
08W0104 111 714 004 Nákup nákladných vozidiel 0,00 26 000,00 26 000,00 
08W0104 111 713 004 Prev. strojov, prístrojov 0,00 4 000 4 000 
Spolu  0,00 140 000,00 69 998,4 

 
Celkové čerpanie kapitálových finančných prostriedkov z vlastných zdrojov v roku 2014  

Kapitálové výdavky vlastné zdroje 
Program Zdroj Polož- 

ka 
Podpo-
ložka 

Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2014 

NEALOK 45 713 002 Výpočtovej techniky 0,00 3 594,00 3 594,00 
NEALOK 45 713 004 Prev. strojov, prístrojov 0,00 323 174,35 323 174,35 
NEALOK 45 714 004 Nákup nákladných vozidiel 0,00 340,00 340,00 
NEALOK 45 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 23 519,90 23 519,90 
Spolu NEALOK 0,00 350 628,25 350 628,25 

 
 

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov predstavujú výšku 350 628,25 €. 

  

 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. 
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5 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 

Výstupy ŠVPÚ – 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.  

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 a dovozcovia 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.  

 Okrem základných výstupov (vykonaných analýz) pre spomenuté organizácie, 

organizačné zložky ŠVPÚ vykonávajú aj odbornú a vedeckú činnosť pre ŠVPS SR, RVPS, 

EFSA a vedecké a odborné inštitúcie na Slovensku. Odborná činnosť je realizovaná formou 

vypracovania štatistických prehľadov a spracovania odborných publikácii v oblasti nakazovej 

situácie a bezpečnosti potravín v SR.   

 Pre túto skupinu užívateľov boli vypracované nasledovné prehľady a publikácie: 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie a monitoring KMO u diviakov na 

Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie a monitoring KMO u domácich 

ošípaných na Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie a monitoring ASF u diviakov na 

Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie enzootickej bovinnej leukózy 

u hovädzieho dobytka na Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy 

a pustulárnej vulvovaginitídy na Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie Aujeszkeho choroby na Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie brucelózy (hovädzí dobytok, ošípané, 

ovce, kozy, kone) na Slovensku, 
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 Štvrťročné prehľady nákazovej situácie a monitoring vtáčej chrípky a 

pseudomoru hydiny na Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie a monitoring vtáčej chrípky 

a pseudomoru hydiny na Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie monitoringu ochorenia modrého jazyka na Slovensku, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie chorôb koní na Slovensku, 

 Vypracovanie príspevku (Norwalk vírus) do publikácie EFSA „Správa 

o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike 

za rok 2013“ 

 Ročné vyhodnotenie výsledkov analýz vzoriek týkajúceho sa stanovenia počtu 

koagulázopozitívnych stafylokokov a stafylokokových enterotoxínov za rok 2013 

do publikácie EFSA "„Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách 

z vody v Slovenskej republike za rok 2013“, časť 18. Staphylococcus. 

 Ročné vyhodnotenie výsledkov analýz reziduíí pesticídov v pôdohospodárskych 

produktoch v SR, zaslané EFSA. 

 Monitoring efektívnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote podľa jednotlivých 

kampaní, 

 Štvrťročné prehľady zvierat vyšetrených na besnotu, 

 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie besnoty na Slovensku, 

 Mesačné štatistické vyhodnotenia monitoringu TSE na Slovensku, 

 Celkové ročné štatistické vyhodnotenie monitoringu TSE v SR podľa 

požiadaviek ŠVPS SR, 

 Polročné štatistické vyhodnotenie vyšetrovania vzoriek v rámci chovateľského 

programu na zisťovanie rezistencie malých prežúvavcov na scrapie 

(genotypizácia malých prežúvavcov), 

 Celkové ročné štatistické vyhodnotenie vyšetrovania vzoriek v rámci 

chovateľského programu na zisťovanie rezistencie malých prežúvavcov na 

scrapie (genotypizácia malých prežúvavcov) podľa požiadaviek ŠVPS SR, 

 Na základe zhromažďovania údajov národnej databanky výskytu ochorení zvierat 

boli poskytnuté pre potreby ŠVPS SR na požiadanie v priebehu celého roka 

najaktuálnejšie údaje o nákazách zvierat v konkrétnej požadovanej forme. 
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Publikačná činnosť pracovníkov ŠVPÚ  

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

sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstufs, animals and 

feedingstufs Slovakia 2013, EFSA 2014. 

 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 2013, 

ISBN 978-80-89738-00-7, s. 9 - 22. 2014. 

 SÁSIK, M., Rezistencia Salmonella spp., voči antimikrobiálnym látkam. In: Správa 

o zoonózach a pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákaz v SR za rok 2013, ISBN 978-

80-89738-00-7, s.23 - 28. 2014. 

 SÁSIK, M., ŠKARKOVÁ, A., GAŠPAR, G., Desať rokov monitorovania rezistencie 

salmonel vo veterinárnej oblasti v SR, Zborník abstraktov, ISBN 978-80-89738-02-1, 

2014, s. 15 

 GACÍKOVÁ, E., Bakteriálne ochorenia prenášané kliešťami a krv cicajúcim hmyzom 

na psov a mačky. Pes a mačka 9/2014, str. 16 – 17. 

 BEBEJOVÁ, Andrea - ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - BELEJ, Ľubomír - ČURLEJ, 

Jozef - VIETORIS, Vladimír. Determination of textural properties of different kinds of 

ketchups of two different rates under different conditions of storage for the 

determination of their consumal quality. In Potravinárstvo Online. ISSN 1337-0960, 

2014, vol. 8, no. 1, s. 25-32.  

 REVÁK, Ondrej - GOLIAN, Jozef - RADOSLAV, Židek - ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, 

Peter. Detection of Lupine (Lupinus spp. L.) as a food allergen using three methods: 

end-point PCR, real-time PCR and ELISA. In Potravinárstvo Online. ISSN 1337-

0960, 2014, vol. 8, no. 1, s. 207-215.  

 GOLIAN, Jozef - ČAPLA, Jozef - ZAJÁC, Peter - BELEJ, Ľubomír. Legislatíva a 

kontrola potravín. 1. prepracované vydanie Nitra: Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, 2014. 146 s. ISBN 978-80-552-1260-9. 

 ČAPLA, Jozef – ZAJÁC, Peter. Food labeling in EU – Country of origin for meat. -- 

Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov z tejto konferencie na s. 25. In: The 

International Conference Biotechnology, Food Traceability and Safety, Christchurch, 

Kaiapoi, New Zealand, December 1-5, 2014. – Kaiapoi, Christchurch: Xcell Breeding 
26 

 



Services Ltd., 2014. -- 987-0-473-31010-3. s. 25. 

 
Aktívna prednášková činnosť a účasť na workshopoch 

Pracovníci ŠVPÚ v roku 2014 vykonali nasledovné externé prednášky a aktívne sa 

zúčastnili na:  

 Porada inšpektorov RVPS – Vyhodnotenie výsledkov rezíduí pesticídov za rok 2013, 

Bratislava, Banská Bystrica, Prešov (15. – 17. január 2014), Ďurčanská J. 

 Seminár pre úradné laboratóriá pre rezíduá pesticídov – Revízia Sanco dokumentu 

12571/2013 a Informácie z workshopov EURL, VPÚ Bratislava (30. september 2014), 

Ďurčanská J. 

 Expert Group meeting on Pesticide monitoring, Brusel, Belgicko (10. október 2014), 

Ďurčanská J. 

 EFSA 11. a 12. rokovanie kontaktnej pracovnej skupiny pre rezíduá pesticídov Parma, 

Taliansko (18. – 20. marec 2014; 15. – 16. október 2014), Ďurčanská J. 

 Solanín, seminár mladých vedeckých pracovníkov EFSA, Bartalosová Ivana, 

november 2014, Košice 

 Kontaminácia potravín a krmív Deoxynivalenolom v rokoch 2010-2013 v nasávacej 

oblasti Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, Vojsová Yveta, 

Bartalosová Ivana, Jančovičová Ľubica, Šlezárová Alexandra, október 2014, Praha, 

Mykotoxíny 2014, medzinárodná konferencia 

 VII. Vedecká konferencia Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca, Košice 

s príspevkom Stanovenie obsahu pevnej syridlovej srvátky v mlieku metódou HPLC – 

Ing. Bazalová – november 2014 

 Hygiena Alimentorum XXXV – Šunky – kvalita, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, 

Slovenská republika (21. – 23.máj 2014), Kučeráková S., Orlická M. 

 Meeting of the Expert Group Water Monitoring in Poultry meat, Kučeráková S, 

Vojsová Y, 12.marec 2014 

 SÁSIK, M. a kol.: Desať rokov monitorovania rezistencie salmonel vo veterinárnej 

oblasti v SR, odborný seminár Mikrobiálna rezistencia – bezpečnosť potravinového 

reťazca, november, ŠVPS SR Bratislava 

 GAVAČOVÁ, D., GŐCZEOVÁ, J. SIROTNÁ, Z., ŠIMONYIOVÁ, D., 

ŠKARKOVÁ, A.: Salmonelózy so sporadickým výskytom - môžu ešte prekvapiť ? 

Konzultačný deň NRC pre surveillance infekčných chorôb. XI. Odborná konferencia 
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NRC pre surveillance infekčných chorôb v SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, 

Limbová 2, Bratislava,18.3.2014 

 GAVAČOVÁ, D., GŐCZEOVÁ, J.,SIROTNÁ, Z., ŠKARKOVÁ, A.: Salmonelózy 

ľudí a integrovaná surveillance salmonelóz v NRC pre salmonelózy v r. 2005 - 2014. 

Odborný seminár Slovenskej asociácie aviárnej medicíny, Agroinštitút Nitra, 

25.3.2014 

 GAVAČOVÁ, D., GŐCZEOVÁ, J., SIROTNÁ, Z., ŠKARKOVÁ, A. a kol.: 

Salmonelózy včera, dnes a zajtra, Ústavný seminár, ÚVZ SR, Bratislava, 29.5.2014 

 GAVAČOVÁ, D., GŐCZEOVÁ, J., REHÁKOVÁ- JAKUŠOVÁ, A., SIROTNÁ, Z., 

ŠKARKOVÁ, A: Salmonelózy – čo priniesli roky 2005- 2014 v laboratórnej 

diagnostike a epidemiologickom vyšetrovaní. KD NRC pre salmonelózy, NRC pre 

meningokoky, NRC pre sledovanie ATB rezistencie, LMD OLM, ÚVZ SR, 

Bratislava, 19.11.2014 

 EURL – Salmonella workshop XIX, Zaandam Holandsko, (26. - 27.máj. 2014), Sásik 

M. 

 Medzinárodný 9. Workshop of National Reference Laboratories for parasites, Instituto 

Superiore di Sanitá, Rím 19.20.5.2013 – Mgr. Valentová, MVDr. Strišová, PhD. - 

Taliansko 

 Kritické komodity lesného ekosystému z hľadiska rádioaktívnej kontaminácie. IVVL 

v Košiciach, Slovensko 25. februára 2014, RNDr. Miššík J., PhD. Vyžiadaná 

prednáška na školení veterinárnych inšpektorov, IVVL v Košiciach 

 

Činnosť organizácie v oblasti certifikácie osôb 

Na VPÚ Bratislava pôsobí Certifikačný orgán (ďalej len „CO“) pre certifikáciu osôb 

vykonávajúcich senzorické posudzovanie je akreditovaný podľa požiadaviek ISO/IEC 

17024:2012 „Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb“. Oblasť 

akreditácie Certikačného orgánu je nasledovná: 

 certifikácia osôb pre senzorické skúšky potravinárskych a poľnohospodárskych 

výrobkov, 

 certifikácia osôb pre senzorické skúšky vína.  

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 115 certifikátov (101 pre potraviny a 14 pre 

víno). Tieto skúšky sa vykonávajú nielen pre pracovníkov štátnej správy, ale záujem majú aj 
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stredné potravinárske školy a súkromné firmy, najmä výrobcovia potravín, veľké obchodné 

firmy a producenti vína. 

 

Ostatné aktivity organizácie 

• Pracovníci VPÚ Bratislava sa podieľali na organizácii a technickom zabezpečení 8. 

ročníka súťaže „Slovenská pivná korunka“, ktorej sa zúčastnili tri veľké slovenské 

pivovary a 14 tzv. malých alebo reštauračných pivovarov. Celkovo sa hodnotilo 83 

vzoriek piva v 8 súťažných a 2 nesúťažných kategóriách. Vzorky piva hodnotilo 28 

degustátorov v 4 komisiách. 

• VPÚ v Bratislave 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.  

• VPÚ v Bratislave vypracoval pre orgány činné v trestnom konaní v roku 2014 celkovo 

3 znalecké posudky, ktoré sa týkali týrania zvierat. 

• V súčasnom období, keď mesto Bratislava nemá zabezpečované neškodné odstránenie 

uhynutých zvierat, VPÚ v Bratislave získalo štatút zberného miesta a zabezpečuje túto 

činnosť. V roku 2014 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. 
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6  Personálne otázky  

 ŠVPÚ tvorí generálne riaditeľstvo a 4 organizačné zložky (VPÚ Bratislava, VPÚ 

Dolný Kubín, VPÚ Košice a VÚ Zvolen. Generálne riaditeľstvo v roku 2014 tvorili generálny 

riaditeľ (od januára do novembra poverený generálny riaditeľ) a pracovníci, ktorý sa podieľali 

na ekonomickom chode genrálneho riaditeľstva (hlavný ekonóm, personalistka, ekonóm 

zabezpečujúci verejné obstarávanie v rámci ŠVPÚ), ktorý boli ale súčasťou jednotlivých 

organizačných zložiek.  

 VPÚ  a VÚ sa organizačne členia na odbory, ktoré zabezpečujú odbornú činnosť. 

Jednotlivé odbory sa členia na nižšie organizačné celky – špeciálne oddelenia a laboratóriá. 

Na každom VPÚ a VÚ je odbor alebo útvar ekonomiky ktorý zabezpečuje ekonomickú 

agendu a správu ústavu. 

 Charakter pracovných činností pracoviska je daný predmetom jeho činnosti. Výkon 

veterinárnej laboratórnej diagnostiky, analýzy potravín a krmív si vyžaduje 

vysokokvalifikovaných zamestnancov, čím je v prevažnej miere ovplyvnená vzdelanostná 

štruktúra zamestnancov špecializovaného pracoviska. Na ŠVPÚ bolo k 31.12.2014 

zamestnaných  285 pracovníkov. Členenie pracovníkov na ŠVPÚ je uvedený v tabuľke: 
    
Počet zamestnancov ŠVPÚ   
Celkový 

počet 
prac. 

Vysokoškolsky vzd. 
  

Stredoškolsky vzd. 
  

Pomocný personál 
  

vet.  lekári iní laboranti iní vodiči iní 

285 53 92 93 18 10 19 
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6.1  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, 

 externé vzdelávanie - účasť na odborných konferenciách, prednáškach, 

školeniach, kurzoch a seminároch usporiadaných inými organizáciami. Významnú 

časť extérneho vzdelávania tvoria stážové pobyty na obdobných pracoviskách.  

 

V oblasti interného vzdelávania boli realizované školenia v súlade s ročným plánom 

interného vzdelávania pre všetkých zamestnancov v závislosti od ich funkčného zaradenia. 

V súlade s uvedeným plánom boli aktuálne organizované školenia v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci s biologickým materiálom a chemikáliami, metrológie, sanitárneho programu 

a verejného obstarávania. Samostatnú časť tvorili školenia súvisiace s vykonávaním 

odborných diagnostických činností a so zabezpečením systému kvality v súlade s plnením 

akreditačných kritérií podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na 

kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. 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.  

V oblasti externého vzdelávania samostatní odborní pracovníci absolvovali 

vzdelávanie vo forme seminárov, školení, kurzov a odborných stáží, ktoré zohľadňovali 

aktuálne potreby pracoviska. Zástupcovia NRL sa aktívne zúčastnili pracovných stretnutí 

organizovanými európskymi referenčnými laboratóriami Spoločenstva pre jednotlivé 

ochorenia zvierat. O vysokej odbornej úrovni zamestnancov v oblasti veterinárnej 

medicíny  a hygieny potravín a krmív svedčí ich aktívna účasť na rôznych národných aj 

medzinárodných rokovaniach, seminároch a konferenciách.  
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7  Ciele a prehľad plnenia  
 

Hlavné ciele organizácie boli stanovené v súlade so štatútom ŠVPÚ, ako špecializovanej 

organizácie na výkon laboratórnej diagnostiky na území SR za podmienok a spôsobmi 

uvedenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti, zákona 

o potravinách a priamo uplatniteľnej legislatívy EÚ a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisoch, ako i v zmysle rozhodnutí a pokynov ŠVPS SR a MPRV SR.  

 Vo svojich hlavných činnostiach sa ŠVPÚ v roku 2014 podieľal na zabezpečovaní 

laboratórnej diagnostiky. Jednotlivé prehľady počtov vyšetrených vzoriek a vyšetrení na 

ŠVPÚ sú uvedené v tabuľkách nižšie.  

 
Celkový počet prijatých a vyšetrovaných vzoriek na ŠVPÚ  

Oddelenie, laboratórium počet vzoriek 
celkom 

počet úradne 
odobratých 

vzoriek 

% úradne 
odobratých 

vzoriek 

Zdravie zvierat  433 668 349 932 
80,7 

Hygiena potravín 14 809 6 955 
46,96 

Molekulárna biológia 10 335 9 681 
93,67 

Hygiena výživy a krmivá 5 244 1 900 
36,23 

Cudzorodé látky (napr. kontaminanty, prídavné látky, 
farbivá, sladidlá, ak nie sú zarátané  v 
predchádzajúcich položkách  

10 488 
8386 

79,96 

Toxikológia 232 95 
40,95 

NRLM  Nitra 1 149 7 0,61 

RLER  Nitra 337 320 
94,955 

Spolu 476 262 377 276 79,21 
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Celkový počet vyšetrení na ŠVPÚ podľa odborných činností 

Oddelenie, laboratórium 
počet 

vyšetrení 
celkom 

počet 
vyšetrení z 

úradne 
odobratých 

vzoriek 

% úradne 
odobratých 

vzoriek 

Zdravie zvierat  611 982 464976 75,98 

Hygiena potravín 32 130 13607 42,35 

Molekulárna biológia 11 169 9964 89,21 

Hygiena výživy a krmivá 19 579 6445 32,92 

Cudzorodé látky (napr. kontaminanty, 
prídavné látky, farbivá, sladidlá, ak nie sú 
zarátané  v predchádzajúcich položkách  

192 246 169 043 
87,93 

Toxikológia 995 498 50,05 

NRLM  Nitra 3399 7 0,21 

RLER  Nitra 1041 990 95,11 

Spolu 872 541 665530 59,22 

 
 

Kedže ŠVPÚ vznikol ako nástupnícka organizácia ŠVPU Bratislava, ŠVPÚ Dolný 

Kubín, ŠVPÚ Košice a ŠVÚ Zvolen, jednotlivé ciele na rok 2014 boli plánované a plnené 

na jednotlivých organizačných zložkách. Preto sú uvádzané samostatne. 

 
VPÚ Bratislava 

 Vo svojich hlavných činnostiach sa VPÚ v Bratislave v roku 2014 podieľal na 

zabezpečovaní laboratórnej diagnostiky v oblasti: 

 veterinárnej prevencie a ochrany zdravia zvierat, 

 kontroly chovov hydiny na salmonely, 

 národného programu kontroly rezíduí v živočíšnych surovinách a krmivách, 

 národného programu kontroly rezíduí pesticídov v rastlinných a živočíšnych komoditách, 

 úradnej kontroly potravín, 

 rádiohygienickej kontroly poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov 

vyrobených na Slovensku, 

 monitoringu poľovnej zveri a rýb (ďalej len „MLZ“), 

 činnosti národných referenčných a referenčných laboratórií. 
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Celkový počet prijatých a vyšetrovaných vzoriek na VPÚ BA 

Oddelenie, laboratórium počet vzoriek 
celkom 

počet úradne 
odobratých 

vzoriek 

% úradne 
odobratých 

vzoriek 
Zdravie zvierat  95165 69392 72,92 

Hygiena potravín 3879 3380 87,14 

Molekulárna biológia 125 95 
76,00 

Hygiena výživy a krmivá 1071 547 
51,07 

Cudzorodé látky (napr. kontaminanty, 
prídavné látky, farbivá, sladidlá, ak nie 
sú zarátané  v predchádzajúcich 
položkách  

5852 
4561 

 

77,94 

Toxikológia 139 84 
60,43 

NRLM  Nitra 1149 7 0,61 

RLER  Nitra 337 320 
94,96 

Spolu 107717 78386 72,77 
 

Celkový počet vyšetrení na ŠVPÚ podľa odborných činností 

Oddelenie, laboratórium počet vyšetrení 
celkom 

počet vyšetrení 
z úradne 

odobratých 
vzoriek 

% úradne 
odobratých 

vzoriek 

Zdravie zvierat  171736 91255 53,14 

Hygiena potravín 8562 6644 77,60 

Molekulárna biológia 365 221 60,55 

Hygiena výživy a krmivá 5652 1766 31,25 

Cudzorodé látky (napr. kontaminanty, prídavné látky, 
farbivá, sladidlá) 174035 

153591 
88,25 

Toxikológia 517 421 81,43 

NRLM  Nitra 3399 7 0,21 

RLER  Nitra 1041 990 95,10 

Spolu 365307 254895 69,78 
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Na základe vyššie uvedených bodov prijalo Skúšobné laboratórium VPÚ v Bratislave v rámci 

laboratórnej diagnostiky a činnosti certifikačného orgánu na rok 2014 nasledovné ciele: 

 

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 

Oddelenie hygieny potravín 

 Zabezpečiť 1 krát ročne monitoring ovzdušia všetkých laboratórnych priestorov 

ústavu pomocou zariadenia MAS – 100Eco v zmysle vyhlášky MZ SR č. 
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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 
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 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 

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 

Laboratórium 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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V plnení zostalo osem cieľov. Ostatné ciele kvality boli splnené. 

 

VÚ Zvolen 

 Hlavné ciele VÚ ZV boli stanovené v súlade s predmetom činnosti ŠVPÚ, ako 

špecializovanej organizácie zameranej na výkon laboratórnej diagnostiky na území SR 

spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 

o veterinárnej starostlivosti a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a v týchto 

oblastiach plnenie úloh v zmysle rozhodnutí ŠVPS SR v danom roku. 

Vo svojich hlavných činnostiach VÚ ZV v danom roku: 

 vykonával laboratórnu diagnostiku úradných a neúradných vzoriek, 

 predkladal výsledky laboratórnych vyšetrení ŠVPS SR, regionálnym 

veterinárnym a potravinovým správam (ďalej len „RVPS“), komorovým 

veterinárnym lekárom a chovateľom, 

 zabezpečoval validáciu a vývoj nových diagnostických metód na úseku nákaz 

zvierat, 

 vykonával epizootologické štúdie ochorení zvierat v rámci ozdravovacích, 

eradikačných a kontrolných programov, 

 vykonával špecializovanú a referenčnú činnosť v rámci NRL a RL, 

 poskytoval odborné konzultácie a poradenskú pomoc, spolupracovala s orgánmi 

štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti, súkromnými veterinárnymi 

lekármi a inými právnymi subjektmi a fyzickými osobami, s ktorými cez predmet 

svojej činnosti prichádzala do styku, 

 spolupracoval s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa diagnostikou 

nákaz zvierat. 

 

 

V roku 2014 sa vo VÚ ZV vyšetrilo 222 024 vzoriek, z toho úradne odobratých bolo 

219 724 vzoriek. V rámci týchto vzoriek bolo vykonaných 189 340 laboratórnych 

vyšetrení a z toho, v rámci úradne odobratých vzoriek, to bolo 288 140 vyšetrení. 

Výnosy za predaj služieb laboratórnej diagnostiky dosiahli výšku 2 334 121,31 €. 
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VPÚ Košice 

Na  VPÚ Košice v roku 2014 bolo prijatých celkom  47 349 vzoriek a jednotlivé oddelenia 

VPÚ zabezpečili 70 440 vyšetrení podľa odborných činností. 

Úradne odobratých vzoriek za rok 2014 bolo celkom 42 436 a vykonaných vyšetrení 

z úradne odobratých vzoriek bolo 59 455.        
 

 
Celkový počet prijatých vzoriek na VPÚ KE podľa odborných činností za rok 2014                

  Počet vzoriek 
celkom  

Počet úradne 
odobratých 

vzoriek 
 

% úradne 
odobratých 

vzoriek 

Zdravie zvierat 42 287 39 026 92,29 
Hygiena potravín, 
chémia,  
rastlinné komodity  

 
2 645 

 
1486 

56,18 

Hygiena výživy a krmivá   
993 

 
534 

53,78 

Cudzorodé látky (napr. 
kontaminanty, prídavné látky, 
farbivá, sladidlá, mimo hygieny 
potravín rastlinných komodít) 

 
 
 

1 410 

 
 
 

1 379 

97,80 

Toxikológia 14 11 78,57 
SPOLU: 47 349 42 436 89,62 

                                                                                    
 
 
Celkový počet vyšetrení podľa odborných činností za rok 2014 
Odbor, Oddelenie Počet vyšetrení 

celkom 
 

Počet vyšetrení 
z úradne 

odobratých 
vzoriek 

 

% úradne 
odobratých 

vzoriek 

Zdravie zvierat 51 834 46 134 89,00 
Hygiena potravín 7 427 3 742 50,38 
Hygiena výživy a krmivá  

3 420 
 

2 126 
62,16 

Cudzorodé látky 
(kontaminanty, prídavné 
látky, farbivá, sladidlá 
mimo hygieny potravín) 

 
 
 

7 631 

 
 
 

7 376 

96,66 

Toxikológia 128 77 60,16 
SPOLU: 70 440 59 455 84,41 
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VPÚ Dolný Kubín 

Na  VPÚ Dolný Kubín v roku 2014 bolo prijatých celkom  106 911 vzoriek a jednotlivé 

oddelenia VPÚ zabezpečili 170 914 vyšetrení podľa odborných činností. 

Úradne odobratých vzoriek za rok 2014 bolo celkom 37 485 a vykonaných vyšetrení 

z úradne odobratých vzoriek bolo 66 473.    

 
Celkový počet prijatých a vyšetrovaných vzoriek na VPÚ DK     

Oddelenie, laboratórium počet vzoriek 
celkom 

počet úradne 
odobratých 

vzoriek 

% úradne 
odobratých 

vzoriek 

Zdravie zvierat  82226 29824 36,27 

Hygiena potravín 8285 2089 25,21 

Molekulárna biológia 2176 1552 71,32 

Hygiena výživy a krmivá 3180 819 25,75 

Cudzorodé látky (napr. kontaminanty, 
prídavné látky, farbivá, sladidlá...)  3226 2446 

75,82 

Toxikológia 79 0 0,00 

Bakteriológia 7739 755 9,76 

Spolu 106 911 37 485 35,06 

 
Celkový počet vyšetrení na VPÚ DK podľa odborných činností 

Oddelenie, laboratórium počet vyšetrení 
celkom 

počet vyšetrení 
z úradne 

odobratých 
vzoriek 

%úradne 
odobratých 

vzoriek 

Zdravie zvierat  107106 47 481 44,33 

Hygiena potravín 16 141 3 221 19,96 

Molekulárna biológia 2 770 1 930 69,68 

Hygiena výživy a krmivá 10 507 2 553 24,30 

Cudzorodé látky (napr. kontaminanty, prídavné látky, 
farbivá, sladidlá ...)  10 580 8 076 76,33 

Toxikológia 350 0 0,00 

Bakteriológia 23 460 3 212 13,69 

Spolu 170 914 66 473 38,89 
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8 Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku 
 

 Vzhľadom k tomu, že dňom 31.12.2013 stratili právnu subjektivitu ŠVPÚ Bratislava, 

Dolný Kubín a Košice a ŠVÚ Zvolen a od 1.1.2014 vznikla nová organizácia s novou 

právnou subjektivitou bolo potrebné riešiť súčasne množstvo novovzniknutých situácií. 

Ústavy stratili nielen právnu subjektivitu, ale aj platnosť akreditačného osvedčenia, štatútu, 

organizačného poriadku a všetkých dovtedy platných právnych dokumentov, boli im 

zablokované účty v Štátnej pokladnici a pod. Pre novo vzniknú organizáciu bolo potrebné 

zabezpečiť všetky dokumenty, ktoré súvisia so vznikom každej novej organizácie, avšak 

v tomto prípade v rýchlom časovom slede tak, aby sa nenarušila činnosť ústavov a aby bol 

zabezpečený plynulý prechod na novú organizáciu, t. zn., že bolo potrebné zabezpečiť: 

 štatút organizácie 

 nové IČO a DIČO  

 delimitačné protokoly zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne 

 nové akreditačné osvedčenie 

 zriadenie nových účtov v Štátnej pokladnici 

 doplnok k pracovným zmluvám zamestnancov 

 delimitáciu majetku 

 vytvorenie novej organizácie v prostredí SAP 

 organizačný poriadok a pod. 

Všetky tieto úlohy, ktoré boli zabezpečované pracovníkmi VPÚ v Bratislave, sa podarilo 

zvládnuť v časových limitoch určených zriaďovateľom. 

V septembri bolo uskutočnené výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa, ktorý sa 

ujal funkcie dňom 1.12.2014. 

Na základe požiadavky MPRV SR boli kontrakty jednotlivých organizačných zložiek pre rok 

2014 prepracované a zlúčené do jedného dokumentu a bol pripravený spoločný kontrakt na 

rok 2015.  

 

     Jednotlivé hodnotenia a analýzy v oblasti ekonomickej, odbornej a akreditačnej sú uvedené 

vyššie, vrátane činnosti príslušných NRL a RL pôsobiacich na ŠVPÚ. Najzávažnejšou 

negatívnou skutočnosťou v činnosti ústavu je každoročné znižovanie príspevku na odbornú 

činnosť, pričom je potrebné konštatovať, že rozsah poskytovaných vyšetrení sa neznižuje, 

práve naopak, v dôsledku nariadení EÚ a zmien v zákonoch sa ich počet neustále zvyšuje. 
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Objavujú sa aj nové druhy chemických látok a ochorení, 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 2014 na jedno pracovisko (VPÚ Bratislava) predstavovali 

sumu 10 217 €. 

 

     ŠVPÚ sa snaží zachovať maximálnu personálnu a prístrojovú odbornosť a vybavenosť, 

čím chceme zachovať dobré meno v rámci diagnostických pracovísk nielen v Slovenskej 

republike, ale aj v rámci EÚ. 

 

     V roku 2014, ako aj v súčasnosti, je našim prioritným záujmom sústrediť sa na rozvoj 

predovšetkým molekulárnych a chemických analýz, a to v súvislosti so zvyšujúcimi sa 

požiadavkami na zabezpečovanie potravinovej bezpečnosti obyvateľstva SR kvalitnou 

laboratórnou diagnostikou, čím sa zamedzí umiestňovaniu nekvalitných potravín a surovín na 

náš trh. 

      Výsledkom kvalitnej práce pracovníkov laboratórií jednotlivých organizačných zložiek 

ŠVPÚ je aj fakt, že v priebehu r. 2014 sme nezaznamenali žiadnu sťažnosť, čo je prejav 

spokojnosti a dôvery našich zákazníkov. 
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9 Ciele organizácie na rok 2015 
 
Všeobecne: 

 Plnenie povinností a požiadaviek voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej 

únie (EURL) a referenčným laboratóriám v krajine v zmysle nariadenia (ES) č. 882/2004 

v znení neskorších predpisov. 

 Plnenie plánu potravinového dozoru a veterinárnej prevencie pre rok 2015. 

 Pokrytie potrieb trhu, sledovanie trendov v rámci laboratórnej diagnostiky. 

 Spolupráca s nadriadenými orgánmi pri riešení aktuálnych otázok a závažných prípadov s 

potenciálom ohrozenia zdravia zvierat a ľudí. 

 Nakoľko ešte stále prebieha proces reformy ústavov do jednej organizácie, bude potrebné 

prehodnotiť činnosť jednotlivých organizačných zložiek a racionalizovať prevádzku ŠVPÚ 

ako celku. 

 
Konkrétne:  

 Vykonávať všetky  funkcie a povinnosti vyplývajúce  zo všeobecných zásad, ktoré boli  

ustanovené v nariadení 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 a v nariadení Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za 

účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a 

predpisov o zdraví a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. 

apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho 

pôvodu v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v EÚ kap.3/zv.45)  - kontrola 

zdravotného stavu  živočíchov akvakultúry (pri vypuknutí ochorenia určiť typ, subtyp 

a variant príslušného patogénneho zárodku, zaradenie patogen. mikroorganizmu  do 

filogenetického stromu). 

 V rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL Kodaň Dánsko  a   CTL (Cefas 

Technology Limited) rozvíjať diagnostiku  exotických ochorení vodných živočíchov.  

 V rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL Kodaň Dánsko  pri aplikácii vedeckých 

poznatkov z oblasti akvakultúry do praxe zaviesť a štandardizovať  diagnostické metódy 

izolácie vírusu s využitím neštandardných  bunkových kultúr. 
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 Sledovať výskyt kampylobakterióz v SR a vo svete so zameraním na pôvod, spôsob šírenia 

a virulenčné faktory izolátov.  

 Archivovať kmene izolované z ostatných laboratórií, ich konfirmáciu a uchovávanie 

(druhová identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie atb profilu, detekcia génov 

rezistencie)  

 Spolupracovať s Európskou Komisiou pri aplikácii harmonizovaného monitoringu 

antimikrobiálnej rezistencie do praxe. 

 Vzhľadom na existenciu štandardného postupu len pre E. coli O157, participovať v 

spolupráci s EURL na tvorbe a štandardizácii EN-ISO normy pre všetky verotoxinogénne 

E. coli (VTEC) – účasť na rozsiahlej európskej štúdii 

 Spolupracovať s EURL pre koagulázo-pozitívne stafylokoky na  ukončení viacročnej 

štúdie v rámci CEN mandátu zameranej na štandardizáciu a validáciu postupu pre detekciu 

stafylokokových enterotoxínov (SE) v rôznych matriciach. 

 Pokračovať v zbierke a databáze vybraných kmeňov stafylokokov izolovaných zo zvierat i 

potravín v rámci siete laboratórií: identifikácia, konfirmácia a uchovávanie kmeňov 

(druhová identifikácia biochemickými testami a mol. - biologicky, citlivosť/rezistencia 

voči chemoterapeutikám, produkcia SE, gény zodpovedné za produkciu enterotoxínov a za 

rezistenciu, prípadne PFGE) 

 Zvládnuť nové úlohy a metódy vyplývajúce z požiadaviek EURL pre zdravie včiel, EURL 

pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov a RL pre vírusy 

v potravinách. 

 Zvládnuť nové úlohy a metódy vyplývajúce z požiadaviek EURL pre choroby rýb a EURL 

pre choroby kôrovcov. 

 Zvalidovať real-time RT-PCR metódu na detekciu VHSV (Viral Haemorrhagic 

Septicaemia Virus) 

 Zvalidovať real-time RT-PCR metódu na detekciu BQCV (Black Queen Cell Virus) 

 Zvalidovať real-time PCR metódu na detekciu KHV (Koi Herpes Virus) 

 Zaviesť metódu na druhovú identifikáciu rýb – DNA barcoding. 

 Zaviesť metódu na detekciu zložky hovädzieho dobytka v potravinách na ABI real-time 

7500 systém 

 Zvládnuť nové metodiky vyplývajúce z požiadaviek EURL - Campylobacter spp. a EURL 

– Antimikrobiálna rezsitencia, príp. zaviesť nové metódy na detekciu mikroorganizmov 

vyplývajúcich z aktuálnych požiadaviek 
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 Aktívne sa zúčastniť na príprave a realizácii harmonizovaného monitoringu mikrobiálnej 

rezistencie na r. 2015 

 Zaviesť metódy na detekciu ESBL, AmpC a karbapenemáz na fenotypovej úrovni izolátov 

Escherichia coli a Salmonella 

 Zaviesť metódy detekcie génov kódujúcich rezistenciu voči β-laktámovým a 

fluorochinolónovým antimikrobiálnym látkam 

 Zvládnuť nové metodiky vyplývajúce z požiadaviek RL pre Yersinia spp. 

 Zaviesť metódu na stanovenie rezíduí polycyklických aromatických uhľovodíkov PAH4 

v mliečnej čokoláde 

 Zaviesť metódu na stanovenie rezíduí  aminoglykozidov podľa metódy EURL 

 Zvalidovať konfirmačnú metódu na stanovenie gestagénov LC-MS/MS 

 Zvalidovať konfirmačnú metódu na stanovenie kortikosteroidov LC-MS/MS 

 Rozšíriť metódu na stanovenie pesticídov v živočíšnych komoditách (GC/MS) o ďalšie 

analyty 

 Zaviesť metódu na stanovenie glycerolu vo vínach - GC 

 Zaviesť a zvalidovať  nové metódy analýzy pesticídov podľa požiadaviek EÚ na rok 

2015 (týka sa MRM aj SRM) 

 Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie mykotoxínu  Sterigmatocystínu metódou 

HPLC 

 Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie Theobromínu 

 Zvalidovať  a zakreditovať  metódu kvantitatívneho stanovenia etyl-esteru kyseliny beta-

apo-8´-karoténovej v masle 

 Podľa požiadaviek RVPS pokračovať v monitoringu výskytu Paratuberkulózy a TBC pri 

voľne žijúcej poľovnej zveri v rámci Slovenskej republiky. 

 Zaviesť a validovať metódy na kvalitatívnu detekciu Echinococcus granulosus a 

Echinococcus multilocularis metódou PCR 

 Zakreditovať metódu ŠPP PAR č. 19 - Monitoring výskytu echinokokózy 

 Zakreditovať metódu ŠPP PAR č. 31 - Detekcia lariev čeľade Anisakidae 

 Zabezpečiť bezproblémový priebeh reakreditácie skúšobných laboratórií ŠVPÚ 
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10 Stručný prehľad činnosti národných referenčných a referenčných 

 laboratórií  
 

VPÚ Bratislava 

 

Správa o činnosti Národného referenčného laboratória pre látky skupiny A1, A3, A4, A5  
za rok 2014 
 
 
Predmet referencie:  
 
Skríningové a konfirmačné vyšetrenie vzoriek pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 v živých 
zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu z regiónov Slovenskej republiky. 
Laboratórium vyšetruje matrice rôzneho charakteru: sval, pečeň, moč, krvné sérum, 
perirenálny tuk, krmivo, mlieko. 
 
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 Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len 
„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 európske 
referenčné laboratóriá (ďalej len „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 národnými referenčnými laboratóriami v rámci Európskej 
Únie 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 annual meeting and workshop NRL (A1, A3, A4) Ivičičová A., 14. 5. 
až 16. 5. 2014, Wageningen, Holandsko  

 
 
Používané laboratórne metódy: 
 
NRL je garantom nových laboratórnych metód a metodických postupov, pritom dodržiava 
zásady stanovené medzinárodne uznávanými predpismi. Laboratórium pracuje s 
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akreditovanými skúšobnými metódami podľa STN EN ISO / IEC 17025: 2005,  číslo 
osvedčenia 50/S-127, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou. 
NRL pracuje s ELISA metódami pre skríningové stanovenia a s GC-MS, LC-MS/MS 
metódami pre konfirmačné stanovenia hormonálnych látok. 
 
 
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 ELISA 
Stanozolol 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 
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Tab. 2:  Počet vyšetrených vzoriek 

Účel 
Počet 

vzoriek 
Skríning Konfirmácia Počet  

Vyšetrení Negatívne  Pozitívne  Negatívne Pozitívne 
NPKR 348 336 12* 4 7** 516 
VPO 23 23 0 0 0 23 
PD 0 0 0 0 0 0 
Ciel. kontrola 0 0 0 0 0 0 
Došetrovanie 2 2 0 0 0 2 
Objednávka 1 1 0 0 0 5 
Suma 374 362 12* 4 7** 546 
*   1 vzorka nesprávne odobratá od gravidnej kravy, nekonfirmovala sa 
** pozitívne vzorky na látky skupiny A4 kvôli kontaminácii krmiva mykotoxínmi z rodu   fusarium  
 
Tab. č. 3:  Počet vyšetrení NPKR na jednotlivé skupiny analytov 
Analyt Počet vyšetrení 
Stilbény (Dietylstilbestrol, Dienestrol, Hexestrol) 48 
Nortestosteron (17-α-19-Nortestosteron, 17-β-19-Nortestosteron ) 65 
Zeranol, Taleranol, Zearalenon, (α + β)-Zearalenol, Zearalanon 78 
Trenbolon 58 
B-agonisti (11analytov) 117 
Acetylgestagény 12 
Boldenon 10 
Stanozolol 10 
Metyltestosteron 39 
Etynylestradiol 39 
Estradiol 8 
Testosteron 8 
Dexametazon 24 
Spolu 516 
 
Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 
 
Národné referenčné laboratórium 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 2014 sa laboratórium pokusne zúčastnilo medzilaboratórneho testu pre stilbény, 
konkrétne cis a trans formy  diethylstilbestrolu, ktoré ale nie sú predmetom akreditovanej 
činnosti. 
 
Počet VŠ pracovníkov: 2 
Počet odborných podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili: 6 
Počet odborných publikácií, prednášok: 2 
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. 
 
Správu predkladá:  
RNDr. Adriana Ivičičová 
Správa o činnosti Národného referenčného laboratória pre organochlórové látky okrem 
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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 2014 
 
 
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 2014 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 2014 sa NRL zúčastnilo testu, ktorý organizovalo EURL AO vo Freiburgu – 

EUPT AO-09, so zameraním na stanovenie pesticídov vo vzorke vajec a testu, ktorý 
organizovalo EURL v CVUA Stuttgart – EUPT-SRM9, ktorý bol zameraný na 
stanovenie pesticídov vo vzorke mlieka. Dosiahnuté výsledky sú uvedené v Tab. 1. 

Organizácia alebo spolupráca pri organizovaní porád pracovníkov z VPÚ, 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, VPÚ a RVPS, 
 NRL informuje o zavedení nových laboratórnych metód a o 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 2014 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: EURL-WORKSHOP 2014, Berlin, 16.-18.6.2014, Z. Tóthová 
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 Porada EURL: EURL AO/SRM Joint Workshop 2014, Nemecko, Freiburg, (14.-
15.10.2014), P. Pigošová, Z. Tóthová 

 Semináre usporiadané firmami Hermes Labsystems, Amedis, Chromservis, Pragolab, 
Merck 

 Semináre organizované ŠVPS SR, 
 Interné semináre VPÚ v Bratislave 

Počet odborných stáží na iných pracoviskách: 
 EURL AO Training at CVUA Freiburg, Germany, (15 – 16.10.2014), Ing. Pigošová 
 Počet odborných stáží pre iných: 0 

Laboratórium je akreditované SNAS: č. osvedčenia: S-127. 
 
Tab. 1: Účasť v medzilaboratórnych testoch 

Termín testu Názov/Organizátor Pesticíd Matrica Z-score 
 
 
 
 

apríl – máj 
2014 

 
EUPT AO-09 

 
 –  EURL 

for Pesticides 
in Food 

of Animal Origin 
and 

Commodities 
with High 

Fat Content 
 

Freiburg 
Germany 

dieldrin  
 
 
 

vajcia 

-0,3 
endosulfanesulfate -0,7 

endrin -0,3 
HCH gamma (Lindane) -0,2 
trans-heptachlorepoxid -0,4 

diazinon 1,4 
parathion(-ethyl) 0,2 

Phoxim 1,6 
deltametrin 0,5 
permethrin -0,3 
BAC-C12 0,5 
BAC-C14 -0,1 

DDAC-C10 -0,2 
bixafen -0,9 

carbendazim -0,1 
metaflumizone 0,8 

 
 
 

apríl – máj 
2014 

 
EUPT SRM9 

 
- EURL for Single Residue 

Methods 
 

Stuttgart 
Germany 

2,4-D  
 
 
kravské mlieko 

0,4 
BAC-C12 -0,6 
BAC-C14 -0,5 

chlormequat -0,9 
DDAC-C10 -0,4 

fluazifop 0,5 
maleic hydrazide 0,4 

mepiquat -1,0 

 
Tab. 2: Počet vyšetrených vzoriek – VPÚ v Bratislave 

Program Nitroimidazoly Nesteroidné protizápalové liečivá 
Negatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne 

NPKR 120 1 65 0 
Potravinový dozor 31 0 0 0 
Došetrovanie 4 0 0 0 
Spolu 155 1 65 0 
 
Tab. 3: Počet vyšetrených vzoriek – VPÚ SR 

ŠVPÚ Komodita Chlórované 
pesticídy 

Organofosforové 
pesticídy 

Karbamáty 
a pyretroidy 

Bratislava Živočíšne komodity 125 53 92 
Iné (krmivá, úhyny) 13 15 0 

Dolný 
Kubín 

Živočíšne komodity 112 42 0 
Iné (krmivá) 14 16 0 
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Voda  19 0 0 

Košice Živočíšne komodity 87 9 0 
Iné (krmivá) 20 16 0 

Spolu  390 151 92 
 
 
 
Správu predkladá:  
MVDr. Alexandra Šlezárová 
Ing. Petronela Pigošová
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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 2014 
 
 
Ustanovenie Skúšobného laboratória 
Skúšobné laboratórium Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, oddelenie 
chromatografie je akreditované podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025 na analýzy rezíduí 
pesticídov (ďalej len „RP“), číslo osvedčenia – S-127. 
V máji roku 2007 bolo laboratórium oficiálne Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR poverené ako Národné referenčné laboratórium pre analýzu rezíduí pesticídov 
v ovocí a zelenine; v obilninách a krmovinách a pre metódy stanovenia pre jednotlivé rezíduá 
pesticídov. 
V Metodickom pokyne ŠVPS SR č. 1/2014 k národnému programu kontroly rezíduí 
pesticídov v potravinách rastlinného pôvodu na rok 2014 bolo laboratórium VPÚ v Bratislave 
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 2014 
V roku 2014 sa v NRL analyzovalo 461 vzoriek rezíduí pesticídov v rámci potravinového 
dozoru, 38 vzoriek ako kontrola importu z tretích krajín pri vstupe na územie EÚ – spolu 
celkovo 499 vzoriek úradnej kontroly a 40 vzoriek rozborov na požiadanie zákazníka. 
V rámci úradnej kontroly sa vyšetrilo aj 13 vzoriek ekologického pôdohospodárstva, ktoré 
pochádzali zo SR i z dovozu. Vzorky sa analyzovali 7 rôznymi metódami – multireziduálnou 
metódou plynovej chromatografie sa analyzovalo 484 vzoriek potravinového dozoru (rutinne 
175 analytov), na prítomnosť dithiokarbamátov sa skontrolovalo 331 vzoriek, 
multireziduálnou metódou kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou detekciou 
(90 analytov) sa analyzovalo 487 vzoriek. 72 vzoriek v komoditách hrozno, hrušky, mrkva, 
obilie sa vyšetrilo na obsah rezíduí chlórmequatu a mepiquatu. Vyšetrenie bromidov bolo 
súčasťou EMCP v komodite ryža, vyšetrili sme ich aj v niekoľkých bio vzorkách a v 
ovocí/zelenine sa vyšetrilo 21 vzoriek. 158 vzoriek sa analyzovalo na prítomnosť rezíduí 
pesticídov obsahujúcich acidoskupinu, glyphosat v cereáliách 18 vzoriek. V roku 2014 NRL 
zaviedlo vyšetrenie na prítomnosť rezíduí etephonu, v roku 2014 sa vyšetrilo 48 vzoriek, 
ktoré spadali do kontroly v rámci EMCP. Ako súčasť EÚ sa NRL zúčastnilo aj EMCP na 
obsah rezíduí pesticídov vo vybraných komoditách (hrušky, pomaranče/mandarínky, fazuľka 
struková, mrkva, špenát, uhorky, zemiaky, ryža a pšeničná múka) v súlade s 
vykonávacím nariadením Komisie (EU) 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 rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie 
spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich. 
SR má podľa pomerného zastúpenia obyvateľov vyšetriť minimálne 15 vzoriek z každej 
komodity. Vyšetrených bolo 135 vzoriek na všetky predpísané analyty okrem ditianonu. 
Pri analýzach rezíduí pesticídov bolo zistených 308 vzoriek (62 %), ktoré obsahovali 1 alebo 
viac rezíduí nad vyhodnocovací limit, v 12 vzorkách (1,8 %) bolo prekročené maximálne 
prípustné množstvo (ďalej len „MRL“). V 215 vzorkách (43 %) sa vyskytovalo súčasne 2 a 
viac rezíduí (multireziduálne nálezy). Pri prekročených limitoch sa ihneď podávali hlásenia na 
ŠVPS SR – Centrum rýchlej výstrahy. Celkovo sa stanovilo 929 pozitívnych zistení. 

 

 



V roku 2014 sa v laboratóriu v rámci multireziduálnych metód zaviedlo a zvalidovalo 11 
nových pesticídov a ich metabolitov, ktoré sa zaradili do rutinného vyšetrovania. Výber 
analytov sa riadil požiadavkami Európskej komisie na povinný rozsah monitoringu vzoriek 
v jednotlivých členských štátoch.  V roku 2014 sa v laboratóriu VPÚ vykonávali analýzy cca 
300 rezíduí pesticídov a ich metabolitov. 
Prehľadné výsledky analýz za minulý rok sú uvedené v nasledovných tabuľkách a grafoch. 
 
Tab.1: Prehľad vzoriek rastlinného pôvodu analyzovaných na VPÚ v Bratislave v roku 2014 
 
 Spolu  SR EU Tretie krajiny Neznámy pôvod 
Ovocie 248 18 157 73 0 
Zelenina 206 52 132 21 1 
Obilniny 32 11 16 4 1 
iné 13 0 1 10 2 
Celkom  499 81 306 108 4 
 
 

 
Graf 1: Rozdelenie odobraných vzoriek podľa pôvodu 
 
Tab. 2: Zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich rezíduí pesticídov a ich frekvencia 
 
Názov pesticídu Početnosť výskytu nálezov 
Chlorpyrifos  62 
Dithiocarbamaty   60 
Imazalil  53 
Boscalid  46 
Fludioxonil 42 
Cyprodinil  39 
Pyraclostrobin  35 
Thiabendazol  34 
Acetamiprid  32 
Prochloraz  23 
Pyriproxifen  21 
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Graf 2: Percentuálne vyhodnotenie stanovení rezíduí pesticídov v základných komoditných skupinách za rok 
2014 

 
 

 
 
Graf 3: Percentuálne zastúpenie hodnoty nálezov voči MRL. 
 
Dohľady 
V máji roku 2014 bol v NRL v rámci dohľadu laboratória vykonaný externý audit 
posudzovateľmi zo Slovenskej národnej akreditačnej služby.  
 
Účasť v medzilaboratórnych testoch 
V rámci medzilaboratórnych testov organizovaných európskymi referenčnými laboratóriami 
(ďalej len „EURL“) sme sa zúčastnili testov, ktoré organizovalo EURL pre ovocie a zeleninu 
v Almerii (paprika, čaj), EURL pre obilniny a krmivá v Kodani (pšenica) a EURL pre 
jednotlivé metódy v Stutgarte (mlieko). Vo všetkých testoch sa naše NRL umiestnilo s veľmi 
dobrým výsledkom medzi laboratóriami kategórie A. 
Organizácia porovnávacích testov v rámci SR 
Naše NRL neorganizovalo žiadny porovnávací test v rámci oficiálnych laboratórií, nakoľko 
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v SR je len 1 ďalšie laboratórium, ktoré sa zaoberá uvedenou problematikou (pre detskú 
výživu).  
 
Porady a školenia 
 Január 2014, Bratislava, Banská Bystrica, Prešov – porada inšpektorov RVPS 

 Realizácia Metodického pokynu 1/2014 
 Pokyny k EMCP 2014 
 Novinky v legislatíve 
 Vyhodnotenie roku 2013 – prehľad vzoriek, analýz a výsledkov – 

RNDr. Ďurčanská 
 September 2014 – účasť na workshope organizovanom EURL pre rezíduá pesticídov 

v ovocí a zelenine, Almeria, Španielsko – RNDr. Ďurčanská 
 September 2014 – účasť na workshope organizovanom EURL pre rezíduá pesticídov v 

cereáliách a krmovinách, Kodaň, Dánsko – RNDr. Ďurčanská 
 Marec 2014,  október 2014 - účasť na stretnutí EFSA, Parma, týkajúca sa zasielania 

nového formátu správ na EFSA, aktualizácie katalógov a databázy - RNDr. Ďurčanská 
 Október 2014 – 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 rezíduí pesticídov v a na potravinách 
rastlinného pôvodu pre EFSA. Tohto monitoringu sa NRL zúčastňuje od roku 2004 od vstupu 
SR do únie. 
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 2015, 
vyhodnotenia pre EFSA za rok 2013, príprava školení pre inšpektorov, 
konzultácie pri príprave rôznych materiálov, týkajúcich sa uvedenej oblasti 

 
 
 
Správu predkladá:  
RNDr. Jarmila Ďurčanská 
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Správa o činnosti 
Národné referenčné laboratórium pre monitoring obsahu vody v hydinovom mäse 
za rok 2014 
 
 
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 2014 boli v rámci Slovenska zapojené do vyšetrovania obsahu vody v hydine 4 
laboratóriá z 3 ústavov :     
 VPÚ v Bratislave 
 VPÚ v Dolnom Kubíne DSL Prešov 
 VPÚ v Košiciach 

 
Porady organizované EURL v roku 2014 
 
 BRUSEL: 12.3.2014 

Míting otvoril nový predseda odbornej rady p. Alexander Bernreuther. Vo výročnej správe 
predstavenstva expertov na obsah vody v hydine zhodnotil činnosť výboru za rok 2013.  
V úvode zhodnotil zasielanie zberných údajov  za jednotlivé štáty, zdôraznil dodržiavanie 
termínu zasielania zberných údajov v zmysle Nariadenia 543/2008. Za rok 2013 bolo 
vyšetrených sumárne 215 vzoriek hydinových trupov a 519 vzoriek hydinových dielov. 
Nevyhovujúce vzorky hydinových dielov predstavovali 10,3 % a hydinových dielov 7,5 %. 
Čo sa týka spôsobov chladenia  u hydinových  trupov  prevládalo chladenie spreyovaním 
(62,3 %), u hydinových dielov to bolo chladenie vzduchom (49,7 %). Konkrétne zhodnotil 
zberné údaje za Nemecko a za Bulharsko. Zástupkyňa Poľska referovala o stretnutí expertov 
na obsah vody v hydine v Poznani. Prvý deň bol zameraný na prehliadku a prezentáciu farmy 
na chov husí, množenie rodičovských kŕdľov husí, farmy na chov husí na mäso, bitúnku na 
porážku husí. Druhý deň sa konala prehliadka centrálneho laboratória Poznaň a prezentácia 
činnosti NRL na obsah vody v hydine. 
V rámci stretnutia zástupcov jednotlivých NRL informovala zástupkyňa Európskeho 
referenčného laboratória p. Marrone o návrhu novely Nariadenia komisie (ES) č. 543/2008 – 
doplnenie príloh VI, VII a VIII o nový typ metódy chladenia – kombinácia chladenia vodou 
a vzduchom, pričom vyhodnocovanie výsledkov sa bude porovnávať s najprísnejším limitom. 
V súvislosti s homogenizáciou vzorky odznel návrh na štúdiu, kde by sa preveril vplyv 
rôznych techník homogenizácie na obsah vody v hydine. Zástupca UK prezentoval metódu na 
stanovenie prídavku želatíny bravčového alebo hovädzieho pôvodu do hydinového mäsa (LC-
MS/MS). Zástupca Poľska prezentoval možnosť detekcie pridaných fosfátov, k dispozícii je 
poľský štandard na stanovenie celkového fosforu, ktorý je možno aplikovať na stanovenie 
pridaných fosfátov v mäse a v hydinových výrobkoch bez prídavku MSM, bezproteínového 
mäsa a drobov. V rámci diskusie sa hovorilo o vzorkovaní a postupe homogenizácie vzoriek 
mrazenej hydiny, o vyhodnocovaní výsledkov stanovenia obsahu vody v hydine – bol 
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vyslovený názor, že pre výsledky by mala byť legislatívne určená neistota merania. 
V závere stretnutia pozvala zástupkyňa Švédska členov expertnej skupiny na míting, ktorý 
plánuje zrealizovať na jeseň 2014. 
 
 UPPSALA: 8. – 9. 10.2014 

Prvý deň bol zameraný na prehliadku hydinovej farmy na chov kurčiat v Malmköpingu 
a bitúnku vo Valla. 
Národná agentúra pre potraviny v Uppsale predstavila svoje pracovisko, organizačnú 
štruktúru, kontrolu výroby hydinového mäsa, obchodné normy pre hydinové mäso. 
V rámci stretnutia zástupcov jednotlivých NRL prebehla diskusia, týkajúca sa problémov pri 
kontrole hydinového mäsa. Plánuje sa štúdia o vplyve prípravy vzorky a jej homogenizácie na 
stanovenie obsahu vody v hydinovom mäse. Na základe výsledkov stanovenia hydroxyprolínu 
(>0,06 %) v kuracích prsiach je podozrenie na pridávanie čiastočne hydrolyzovanej želatíny 
(NRL UK), čo by malo byť uvedené v zložení výrobku. Pri stanovení obsahu vody 
v hydinových dieloch je potrebné uvádzať nielen pomery W/P ale aj samostatne obsah vody 
a obsah bielkovín spolu s uvedením horného a dolného limitu. Používanie alternatívnych 
metód (napr. Karl-Fisher titration na stanovenie vody) je možné, ale v prípade súdnych sporov 
sú uznávané len referenčné metódy. Plánuje sa prieskum presného počtu bitúnkov v rámci EÚ 
a metód chladenia, ktoré používajú. 
 
DG AGRI:  
 uskutoční revíziu „dusíkového faktora“ pre kuracie prsia bez kože 
 uskutoční revíziu nariadenie Rady (EU) č. 543/2008 
 zrealizuje štúdiu o technicky nevyhnutnej absorpcii vody pri spracovaní hydiny 
 na jednotlivé NRL zašle podrobný Dotazník ohľadne homogenizácie vzoriek pred 

stanovením obsahu vody v hydine, ktorý bude vyhodnotený na mítingu v marci 2015 
 
Porady organizované NRL (VPÚ v Bratislave) v roku 2014 
12.3.2014 – ŠVÚ Zvolen – prezentácia informácií zo stretnutia zástupcov jednotlivých NRL 
na obsah vody v hydine – problémy súvisiace s homogenizáciou vzoriek hlboko zmrazenej 
hydiny, vyslovenie požiadavky väčšiny zástupcov jednotlivých NRL na nutnosť uvádzania 
spôsobu chladenia hydiny na etiketách (ako povinný údaj). Informácie o účasti na 
porovnávacej štúdii kvalitatívnych ukazovateľov (voda, dusík) – účasť 24 laboratórií. 
 
Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti organizovaných EURL 
EURL pre obsah vody v hydinovom mäse neorganizovalo v roku 2014 medzilaboratórny test 
spôsobilosti medzi jednotlivými NRL v členských štátoch EÚ. 
 
Organizácia medzilaboratórnych testov spôsobilosti v rámci SR podľa požiadaviek 
EURL 
V novembri 2014 zorganizovalo NRL na obsah vody v hydine, VPÚ v Bratislave, 
porovnávací test na stanovenie obsahu vody v kuracích prsiach. Testu sa zúčastnilo 7 
laboratórií, 4 zo SR a 3 z ČR. (VPÚ v Bratislave ,VPÚ v Dolnom Kubíne, VPÚ v Dolnom 
Kubíne – laboratórium Prešov, VPÚ v Košiciach, SVÚ Praha, SVÚ Jihlava, SVÚ Olomouc). 
Výsledky testu sú uvedené v tabuľkách č.1, 2, 3 a v grafoch č.1 a č.2 
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Tab. 1: Výsledky všetkých meraní jednotlivých laboratórií 
 

Číslo  
laboratória 

Jednotky 1 2 3 4 5 6 7 

Priemerná 
hmotnosť (PA)  

g 3687,23 3687,23 3687,23 3687,23 3687,23 3687,23 3687,23 

Obsah vody (a) 
I. 

g/100g 75,70 75,74 75,77 75,61 75,23 75,65 75,34 

Obsah vody (a) 
II. 

g/100g 75,75 75,39 75,80 75,57 75,30 75,50 75,62 

Priemer (a) g/100g 75,725 75,565 75,785 75,590 75,265 75,575 75,480 
Priemerná 
hmotnosť vody 
(WA) 

 
g 

 
2792,155 

 
2786,255 

 
2794,367 

 
2787,177 

 
2775,194 

 
2786,624 

 
2783,121 

         
Obsah 
celkových 
bielkovín (b) I. 

g/100g 21,00 21,60 21,87 21,63 21,42 21,29 21,26 

Obsah 
celkových 
bielkovín (b) II. 

g/100g 21,31 21,54 21,92 21,73 21,33 21,44 21,37 

Priemer (b) g/100g 21,155 21,570 21,895 21,680 21,375 21,365 21,315 
Priemerná 
hmotnosť 
bielkovín (RPA) 

 
g 

 
780,034 

 
795,336 

 
807,319 

 
799,392 

 
788,145 

 
787,777 

 
785,933 

         
Pomer 
WA/RPA 

- 3,58 3,50 3,46 3,49 3,52 3,54 3,54 

 
 
Tab. 2: Analýza malých výberov a úspešnosť laboratórií 
 

Číslo 
laboratória 

Dolná hranica 
intervalu 

spoľahlivosti 

Pomer 
WA/RPA 

Horná hranica 
intervalu 

spoľahlivosti 

Úspešnosť 
áno/nie 

1 3,46 3,58 3,59 áno 
2 3,46 3,50 3,59 áno 
3 3,46 3,46 3,59 áno 
4 3,46 3,49 3,59 áno 
5 3,46 3,52 3,59 áno 
6 3,46 3,54 3,59 áno 
7 3,46 3,54 3,59 áno 

 
 
Tab. 3: Sumarizácia výsledkov testovania všetkých laboratórií 
 

Parameter Počet 
laboratórií 

Vypočítaná pridelená 
stredná hodnota 

95 % interval 
spoľahlivosti 

% úspešnosti 

Pomer 
WA/RPA 

7 3,52 3,46 – 3,59 100 
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Graf 1: Pomer WA/RPA vypočítaný v jednotlivých laboratóriách 
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Graf 2: Analýza malých výberov 
 
W/RP – hodnota pomeru WA/RPA 
DHIS – dolná hranica intervalu spoľahlivosti 
HHIS – horná hranica intervalu spoľahlivosti 
 
 
 
Priebežný monitoring na stanovenie obsahu vody v hydinovom mäse prebiehal počas celého 
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roku 2014 formou úradnej kontroly, podnetov ako aj kontrolou majiteľom. Vzorky boli 
analyzované metódami v zmysle platnej národnej a európskej legislatívy.  
 
Celkový počet vyšetrených vzoriek na všetkých pracoviskách v SR v roku 2014: 61 
Počet vzoriek vyšetrených v NRL :       31 
Počet vzoriek vyhovujúcich :        59 
Počet nevyhovujúcich :          2 
 
Tab. 4: Celkový počet vyšetrených vzoriek na obsah vody v roku 2014 – úradná kontrola 
 

Laboratórium počet 
vyšetrených 

vzoriek/trupy 

počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek/trupy 

počet 
vyšetrených 
vzoriek/diely 

počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek/diely 
Bratislava 1 0 30 2 
Dolný Kubín 0 0 2 0 
Prešov 0 0 6 0 
Košice 6 0 5 0 
SPOLU 7 0 43 2 
 
Tab. 5: Celkový počet vyšetrených vzoriek na obsah vody v roku 2014 – podnety 
 (v rámci úradnej kontroly) 
 

Laboratórium počet 
vyšetrených 

vzoriek/trupy 

počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek/trupy 

počet 
vyšetrených 
vzoriek/diely 

počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek/diely 
Bratislava 0 0 5 2 
 
Tab. 6: Celkový počet vyšetrených vzoriek na obsah vody v roku 2014 – majiteľ 

Laboratórium počet 
vyšetrených 

vzoriek/trupy 

počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek/trupy 

počet 
vyšetrených 
vzoriek/diely 

počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek/diely 
Prešov 5 0 6 0 
 
 
Činnosť NRL v roku 2014 
 
 organizácia MPT na obsah vody v hydinovom mäse 
 spracovanie a vyhodnotenie výsledkov MPT 
 vyplnenie a zaslanie „Dotazníka“ do EURL – 46 otázok ohľadom spracovania vzorky 

po prijatí do laboratória so zameraním sa na spôsob homogenizácie vzorky, 
charakteristiky zariadenia na homogenizáciu vzorky, ako aj zaslanie fotodokumentácie 
tohto zariadenia 

 pripomienky k nariadeniu Rady (EU) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné 
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EU) č. 1234/2007 o obchodných normách pre 
hydinové mäso) – článok 7 a článok 8 – problémy pri posudzovaní tabuľkou 
predpísaného množstva (30 ks) hydiny – problém vyhodnocovania častých podnetov, 
vzhľadom na nedostatočnosť počtu kusov pri odbere vzoriek v obchodnej sieti 
a v maloobchode. 

 priebežné spracovanie zberných údajov vyšetrených vzoriek hydiny v rámci SR 
v programe ISAMM. 
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Plán činnosti NRL na rok 2015. 
 
 V spolupráci so ŠVPS SR naplánuje cielenú kontrolu na obsah vody v mrazených 

hydinových prsiach, sledovanie zloženia v súvislosti s pridávaním látok 
zadržiavajúcich vodu (laktóza, fosfáty, soľ) 

 Medzilaboratórny test na obsah vody v hydinových prípravkoch typu „kuracie prsia 
šťavnaté“ v spolupráci s SVU Jihlava, SVU Olomouc a SVU Praha 

 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 hydine, Ing. H. Čurdová – 
spolupráca pri metodike stanovenia obsahu vody v hydinovom mäse 

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

 Státní veterinární ústav Praha ČR - spolupráca pri metodike stanovenia obsahu vody 
v hydinovom mäse  

 Štátna veterinárna a potravinová správa – MVDr. I. Pekár, PhD. 
 

Národné referenčné laboratórium pre monitoring obsahu vody v hydinovom mäse je 
akreditované SNAS podľa normy ISO/IEC 17025:2005, Osvedčenie o akreditácii č. S-127. 
Laboratórium poskytuje na požiadanie odbornú a konzultačnú činnosť. 
 
 
Správu predkladá: 
Ing. Silvia Kučeráková  
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Správa o činnosti Národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky 
za rok 2014 
 
 
Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky (ďalej ako „NRLM“) 
zabezpečuje pre oblasť kontroly slovenského mliekarenského sektoru špecifické 
a nezastupiteľné činnosti. Jeho úlohy sú dané legislatívou EU a SR a spočívajú najmä 
v naplňovaní nariadenia európskej komisie č. 882/2004 a zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov. 
 
Účasť na poradách organizovaných Európskym referenčným laboratóriom pre mlieko 
a mliečne výrobky (ďalej len „EURL MMP“) 
1.10. – 3.10. 2014, 17th workshop of the NRLs for Milk and Milk Products, EURL MMP, 
French Agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety – Maisons-Alfort 
Laboratory for Food Safety. Porady sa zúčastnila RNDr. Adriana Ivičičová. 

    
Účasť v medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych 
porovnávaniach 
Laboratórium sa zúčastnilo v 3 medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti a v 6 
medzilaboratórnych porovnávaniach: 
Medzilaboratórne skúšky spôsobilosti: 
 Stanovenie počtu somatických buniek prístrojovou metódou Fossomatic. 
 Stanovenie obsahu tuku gravimetricky 
 Stanovenie množstva teploty tuhnutia   

Medzilaboratórne porovnávania: 
 Stanovenie rezíduí inhibičných látok  
 Stanovenie množstva tuku prístrojom Milkoscan FT120 
 Stanovenie množstva bielkovín prístrojom Milkoscan FT120 
 Stanovenie hustoty mlieka mliečnym hustomerom 
 Stanovenie obsahu tuku v syre 
 Stanovenie počtu koliformných baktérií  

 
Organizácia medzilaboratórnych skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych 
porovnávaní v roku 2014 pre laboratóriá v Slovenskej republike 
Pre sektor mliekarenského priemyslu na Slovensku bolo celkovo ponúknutých 12 
medzilaboratórnych skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávaní. Na základe 
prejaveného záujmu bola zorganizovaná 1 medzilaboratórnu skúšku spôsobilosti a 5 
medzilaboratórnych porovnávaní. 
Medzilaboratórne skúšky spôsobilosti: 
 Stanovenie počtu somatických buniek prístrojovou metódou Fossomatic 

Medzilaboratórne porovnávania: 
 Stanovenie množstva tuku prístrojom Milkoscan FT120.  
 Stanovenie množstva bielkovín prístrojom Milkoscan FT120 
 Stanovenie hustoty mlieka mliečnym hustomerom 
 Stanovenie obsahu tuku v syre 
 Stanovenie počtu koliformných baktérií  

 
Informovanie a usmerňovanie v metodickej oblasti laboratórií a ostatných zložiek 
mliekarenského sektoru 
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V roku  2014 boli informované centrálne skúšobné laboratóriá o aktuálnych usmerneniach 
EURL MMP a EFSA.   

 
Školiaca a konzultačná činnosť 
NRLM vlastní osvedčenie o akreditácii pre školiacu činnosť vzorkárov pre ručný aj 
automatizovaný odber surového kravského mlieka vydané Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu  Slovenskej republiky. Na základe toho v roku 2014 vyškolilo 100 
pracovníkov prvovýroby, prepravných firiem a spracovateľov mlieka za účelom odberu 
vzoriek surového kravského mlieka ručne i autosamplermi. Po absolvovaní skúšobných testov 
boli vydané vyškoleným pracovníkom ,,Osvedčenia o spôsobilosti pracovníkov na ručný 
a automatický odber vzoriek surového kravského mlieka,,. 
Taktiež bolo poskytnuté praktické zaškolenie pre študentov Strednej poľnohospodárskej 
školy, odbor veterinárstvo v oblasti laboratórnych techník slúžiacich na kontrolu a bezpečnosť 
mlieka,  4 doktorandom z Kazachstanu, 2 pracovníkom SPU (stanovovanie tuku 
gravimetricky) a 1 pracovníkovi Centra výskumu živočíšnej výroby (stanovovanie 
somatických buniek mikroskopickou metódou). 
Poradenská činnosť bola celkovo poskytnutá v 16 prípadoch, týkala sa najmä kvality 
a bezpečnosti surového kravského mlieka (somatické bunky, zloženie, celkový počet 
mikroorganizmov, laktoferín), trvanlivého mlieka (obsah srvátky), ale aj ovčieho mlieka 
(počet koliformných baktérií), kozieho mlieka (možnosti stanovovať laktoferín) a mliečnych 
výrobkov (obsah srvátky v jogurtoch). Konzultácie boli poskytnuté prvovýrobcom mlieka 
(poľnohospodárske družstvá, súkromne hospodáriaci roľníci, mliekarenské prevádzky, 
centrálne skúšobné laboratória).  

 
Zber údajov a ich vyhodnocovanie 
NRLM vykonalo každý mesiac sumarizáciu výsledkov analýz centrálnych skúšobných 
laboratórií: MILEX Progres Bratislava a.s. a Výskumný ústav mliekarenský a.s. Žilina, 
skúšobné laboratórium EXAMINALA, ktoré analyzujú kvalitatívne parametre a parametre 
bezpečnosti potravín surového kravského mlieka v SR 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 na MPRV SR.  

 
Príprava sekundárnych referenčných materiálov 
V roku 2014 boli pripravené a distribuované sekundárne referenčné materiály pre stanovenie 
počtu somatických buniek prístrojovou metódou pre prístroje typu Fossomatic pre centrálne 
skúšobné laboratória (zodpovedné za spoplatňovanie surového kravského mlieka) 
a Plemenárske služby Slovenskej republiky.  

 
Tab. 1: Množstvo vyrobených sekundárnych referenčných materiálov v roku 2014 
Sekundárny referenčný materiál Množstvo vyrobených sekundárnych 

referenčných materiálov 
Referenčné vzorky s nízkou hodnotou počtu somatických buniek 
v surovom mlieku 

3080 ks 

Referenčné vzorky s vysokou hodnotou počtu somatických buniek 
v surovom mlieku 

3080 ks 

Kalibračné vzorky pre kalibráciu prístrojov na stanovenie 
somatických buniek v surovom mlieku 

678 ks 

Spolu vyrobené množstvo sekundárnych referenčných materiálov  6838 ks 
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Príprava sekundárneho referenčného materiálu 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 sekundárnych referenčných materiálov v roku 2014 je uvedené v Tabuľke 1. 
V roku 2014 pracovníci NRLM  pokračovali so skúšaním kalibračných vzoriek v terénnych 
podmienkach pre stanovenie jednotlivých zložiek surového kravského mlieka infračerveným 
absorpčným analyzátorom. Úspešnosť snahy o zavedenie jednotného systému kalibrácie 
vzoriek na mliečne zložky je však podmienená zakúpením nového prístroja na báze FTIR. 

 
Analyzovanie vzoriek surového kravského mlieka za účelom samokontroly - prevencia 
zo strany prvovýroby  
V roku 2014 bolo vyšetrených 1149 vzoriek surového mlieka (kravské, ovčie, kozie) 
a vykonaných 25 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.  

 
Tab. 2: Prehľad počtu skúšaných vzoriek podľa jednotlivých parametrov 
Parameter Počet vzoriek 
Tuk 420 
Bielkoviny 420 
Laktóza 420 
Beztuková sušina 420 
Sušina 420 
Somatické bunky 887 
Celkový počet mikroorganizmov 275 
Počet koliformných baktérií 18 
Teplota tuhnutia 72 
Rezíduá inhibičných látok 55 
Titračná kyslosť podľa SOXLET-HENKELA 1 
Stanovenie obsahu cudzieho tuku  25 
 
 
Mliečne výrobky 
Vyšetrovanie mliečnych výrobkov prebiehalo formou úradnej kontroly aj samokontroly. 
Celkovo sa vyšetrilo 1303 vzoriek, z toho v rámci úradnej kontroly 1133 vzoriek. 4,1 % 
vzoriek tvorili podnety, zamerané najmä na kvalitatívne zmeny. Na stanovenie nadbytku 
živých charakteristických mikroorganizmov (Lactobacillus spp., Streptococcus spp.) 
a mikroorganizmov uvedených v názve alebo v označení (Bifidobacterium spp.) bolo 
vyšetrených 38 vzoriek. V súlade s Nariadením komisie (ES) č. 273/2008 z 5. marca 2008, 
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa 
metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov bolo senzoricky 
vyšetrených 24 vzoriek masla. Na stanovenie obsahu srvátky sa vyšetrilo  60 vzoriek. 
 
Výskumná odborná činnosť 
Na základe dlhodobej činnosti v oblasti výskumu a vývoja referenčných materiálov  bolo 
NRLM zaradené Inštitútom pre referenčné materiály a meranie pri Európskej komisii do 
skupiny validovaných laboratórií pre štúdie homogenity, stability a ďalšie štúdie. 
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Účasť na seminároch a konferenciách  
XI. 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. 27. - 28. marca 2014, 
Stanislava Zubrická, Peter Zajác, Erika Balážová, Iveta Fehér-Pindešová, Gabriela 
Habrmanová  
Seminár – Inovatívny manažment. European Science Foundation, Florencia Taliansko. 24-
26.2.2014, Iveta Fehér-Pindešová 
 
Kontrolná činnosť  
Okrem nepriamej kontrolnej činnosti centrálnych skúšobných laboratórií boli aj v roku 2014 
pracovníkmi NRLM vykonané fyzické kontroly v centrálnych skúšobných laboratóriách 
v Žiline a Bratislave. 
 

 
 

Správu predkladá:  
MVDr. Stanislava Zubrická  
Ing. Silvia Kučeráková 
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Správa o činnosti Národného referenčného laboratória salmonelóz a Národného 
referenčného laboratória chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma 
gallisepticum a Mycoplasma meleagridis) za rok 2014 
 
 
V NRL salmonelóz bolo serologicky typizovaných 251 kmeňov salmonel (viď. Tab. 2 ). 
Zaslané izoláty salmonel pochádzali z VPÚ, DSL, VÚ a súkromného laboratória v SR. 
Dominantný sérovar v roku 2014 bola Salmonella Infantis a Salmonella Enteritidis.  
V roku 2014 pokračovalo vo VPÚ a VÚ 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 2014 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 2014 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 1051 vyšetrených reprodukčných kŕdľov boli pozitívne 2 kŕdle, v ktorých bola izolovaná 
Salmonella Enteritidis. Následnou úradnou potvrdzujúcou vzorkou neboli potvrdené 
salmonely. 
V úžitkových kŕdľoch znáškových nosníc bolo v VPÚ a VÚ v SR vyšetrených 560 kŕdľov, 
z toho bolo pozitívnych 6 (1,07 %) kŕdľov. V 4 kŕdľoch bola izolovaná S. Typhimurium (1,14 
%), v jednom kŕdli S. Enteritidis a S. Newport. 
Jednoznačne dominujú nálezy u brojlerov (jednodňové kurčatá a počas odchovu pred 
vyskladnením). Z 211 vyšetrených kŕdľov jednodňových kurčiat bolo 18 kŕdľov s nálezom 
salmonel, z toho bolo 16 kŕdľov pozitívnych na S. Enteritidis, 1 kŕdeľ na S. Infantis a S. 
Mbandaka. Z 1993 vyšetrených kŕdľov počas odchovu bolo pozitívnych 48 kŕdľov s nálezom 
salmonel. Dominantným sérovarom u brojlerov bola S. Infantis s počtom 42 (2,11 %) 
pozitívnych kŕdľov, S. Enteritidis 4 (0,20 %) a S.Lille 2 (0,10 %). 
U kačíc bolo vyšetrených 8 kŕdľov (chovné, výkrmové) s nálezom S. Anatum v jednom kŕdli.  
U husí bolo vyšetrených 7 kŕdľov (chovné, výkrmové ) s nálezom S. Anatum v jednom kŕdli. 
Najviac bolo vyšetrených moriek a to 325 kŕdľov (chovné, výkrmové) s nálezom salmonel 
v 4 kŕdľoch (1,23 %).  S. Infantis  bola izolovaná v 2 kŕdľoch, (0,62 %), S. Enteritidis a S. 
Gallinarum bola izolovaná v1 kŕdli (0,31 %). 
Z celkového počtu vyšetrených kŕdľov na Slovensku sa v Národnom referenčnom 
laboratóriu chorôb hydiny v rámci monitoringu reprodukčných chovov Gallus Gallus 
vyšetrilo 1 037 kŕdľov. Jednalo sa o vzorky orgánov, mekónia, vaječných škrupín, trusov, 
z ktorých bola izolovaná Salmonella Enteritidis v 2 kŕdľoch. Následnou úradnou 
potvrdzujúcou vzorkou neboli potvrdené salmonely. 
V úžitkových chovoch nosníc bolo vyšetrených 352 kŕdľov so záchytom salmonel v 5 
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kŕdľoch. V 4 kŕdľoch bola potvrdená S. Typhimurium a  1 kŕdli S. Newport. 
Z 1 097 vyšetrených kŕdľov brojlerov boli salmonely izolované v 25 kŕdľoch. S. Enteritidis 
bola potvrdená v 14 kŕdľoch, S. Infantis, v 9 kŕdľoch a S. Lille, a S. Mbandaka v 1 kŕdli. 
V chovoch moriek bolo vyšetrených 310 kŕdľov, so záchytom salmonel v 1 kŕdli - S. 
Gallinarum. 
V chovoch kačíc bolo vyšetrených 5 kŕdľov so záchytom salmonel v 1 kŕdli - S. Anatum. 
V chovoch husí boli vyšetrené 4 kŕdle so záchytom salmonel v 1 kŕdli - S. Anatum. 
V rámci monitoringu antimikrobiálnej rezistencie v roku 2014 bolo vyšetrených 167 vzoriek 
koží z krkov brojlerov z bitúnkov. Z 98 pozitívnych vzoriek bolo izolovaných 113 kmeňov 
salmonel, z toho 26 kmeňov S. Enteritidis, 3 kmene S. Typhimurium, 74 kmeňov S. Infantis 
a 10 kmeňov S. Indiana. V 10 vzorkách boli izolované 2 sérovary a v 2 vzorkách 3 sérovary 
salmonel. 
 
Účasť na medzinárodných laboratórnych porovnávacích testoch (viď. Tab.1) . 
 
Interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella spp. in Chicken faeces. 
Study XVII - 2014 
 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 21 vzorkách, z toho 18 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: marec - apríl 2014 
 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 Feed III - 2014 
 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 21 vzorkách, z toho 18 vzoriek krmiva 

pre hydinu, formou testu a porovnávacej štúdie medzi 25 NRL členských krajín EÚ 
a Nórska 

 organizátor testu: EURL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 
 dátum konania testu: september - október 2014 
 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 2014 (XIX)  
 zameranie testu: serotypizácia 21 kmeňov salmonel 
 organizátor testu: EURL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 
 dátum konania testu: november - december 2014 
 metóda: serologická typizácia podľa White-Kauffman-le Minor schémy 2007 
 

Medzilaboratórne porovnávacie testy spôsobilosti pre VPÚ a VÚ: 
 v roku 2014 nebol organizovaný medzilaboratórny test zameraný na detekciu salmonel 

 
Aktivity k EURL Salmonella Bilthoven 
 
Účasť na porade organizovanej EURL Salmonella Bilthoven 
 termín: 26. – 27.5. 2014 Zaandam Holandsko - pracovná porada NRL krajín EÚ 
 Komunikácia s pracovníkmi EURL podľa potreby e-mail-om 
 Sledovanie www stránok EURL Salmonella, EFSA, WHO GFN, DFVF a EUCAST 
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Pracovné porady 
 termín: 12.3.2014, Žilina - porada zástupcov národných referenčných laboratórií na 

VPÚ a VÚ  
 termín: 23.4.2014, Bratislava - porada v súvislosti s prípravou Správy o zoonózach 

a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2013 
 

Aktivity k laboratóriám bakteriológie VPÚ a VÚ: 
 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 
 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania:  
 
Workshopy 
 EURL – Salmonella workshop XIX, Zaandam Holandsko – MVDr. Ing. Sásik M. 

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 VPÚ a VÚ 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: 
 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  

 
NRL salmonelóz je akreditované: Osvedčenie o akreditácii č. S – 127 
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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 

marec – 
apríl 2014 

EURL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 
 

Kapsule s rôznym 
počtom salmonel 

Detekcia 
salmonel 
21 vzoriek 

ISO 6579 a 
dodatok D,  
overovanie MSRV 
agaru  

NRL 
salmonelóz 

marec – 
apríl 2014 

Hydinový trus a 
kapsule s rôznym 
počtom salmonel 

Detekcia 
salmonel 
18 vzoriek 

ISO 6579 a 
dodatok D 
overovanie MSRV 
agaru 

NRL 
salmonelóz 

september – 
október 
2014 

Kapsule s rôznym 
počtom salmonel 

Detekcia 
salmonel 
21 vzoriek 

ISO 6579 a 
dodatok D,  
overovanie MSRV 
agaru  

NRL 
salmonelóz 

september – 
október 
2014 

Krmivo pre hydinu a 
kapsule s rôznym 
počtom salmonel 

Detekcia 
salmonel 
18 vzoriek 

ISO 6579 a 
dodatok D 
overovanie MSRV 
agaru 

NRL 
salmonelóz 

november – 
december 
2014 

 kmeň Salmonella 
spp. 
21 vzoriek 

Sérologická 
a biochemická 
typizácia  

 
 
Tab. 2: Sérovary salmonel typizované v NRL v roku 2014 
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S. Agona         1  1 

S. Anatum    1 1      2 

S. Ball          1 1 

S. Bareilly                   1 1 

S. Bovismorbificans               1     1 

S. Derby               1   1 2 

S. Enteritidis 24 26       1 1 4 1 5 62 

S. Gallinarum     1               1 

S. Havana                 1   1 

S. Hvittingfoss               1     1 

S. Choleraesuis             1 1     2 

S. Indiana   10               1 11 

S. Infantis 41 76           1   9 127 

S. Kentucky               1   1 2 

S. Lille 2                   2 
70 

 



S. Mbandaka 1               1   2 

S. Montevideo               1     1 

S. Muenchen                 1   1 

S. Newport 1                 1 2 

S. Richmond               2     2 

S. Saintpaul                 1   1 

S. Stanley               1 1   2 

S. Typhimurium 4 3       1 2 4 3 1 18 

S. Typhimurium monophasic               1     1 

S. Uganda               1     1 

S. enterica subsp. salamae               2     2 

Spolu 73 115 1 1 1 2 4 22 10 21 250 
 
 
Správu predkladá:  
MVDr. Alena Škarková,  
MVDr. Gabriel Gašpar 

 
 
Správa o činnosti Národného referenčného laboratória tuberkulózy (Mycobacterium 
bovis) a iných mykobakterióz za rok 2014 
 
 
 
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,  
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 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 regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy (ďalej len „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.  

 
Počet VŠ pracovníkov: 1  
 
Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach: 
V roku 2014 sa NRL zúčastnilo na jednej medzilaboratórnej porovnávacej skúške, 
organizovanej EURL for Bovine Tuberculosis, Madrid: 
„Bacteriological culture and direct detection of tuberculosis (by PCR) from clinical  tissue 
samples“. 
 
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 a za rok 2014 – VPÚ Bratislava 
Názov vyšetrenia Počet vzoriek Kultivačne Mikroskopicky Pozitívne 
Bovinná TBC  
a ostatné mykobakteriózy 

5 4 1 0 
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Tab. 2: Paratuberkulóza – počet vyšetrených vzoriek a nálezov za rok 2014 
 
 Vzorky krvi 

sérologické 
vyšetrenie 

Pozitívne Vzorky trusu 
kultivačne 

Pozitívne Vzorky 
trusu 
PCR 

Pozitívne 

VPÚ BA 315 50 38 7 12 1 
VPÚ DK 2722 267 0 0 0 0 
VÚ ZV 4119 131 0 0 0 0 
VPÚ KE 6 0 0 0 0 0 
SPOLU: 7162 448 38 7 12 1 

 
Tab. 3: Paratuberkulóza – počet vyšetrených vzoriek a nálezov podľa jednotlivých druhov zvierat za rok 2014 
 
 Hovädzí dobytok Ovce Kozy Vysoká zver - 

farmové 
Iné 

Počet vyšetrených vzoriek 6132 13 130 895 5 
Pozitívne 370 0 0 78 1 
 
 
Plánované nové laboratórne metódy a aktivity v roku 2015. 
 
 Odskúšať novú farbiacu metódu na mikroskopický dôkaz acidorezistentných tyčiniek 

v biologickom materiáli – farbenie fluorochromanmi. 
 
 Podľa požiadaviek RVPS pokračovať v monitoringu výskytu pôvodcov tuberkulózy 

a paratuberkulózy pri voľne žijúcej poľovnej zveri v rámci Slovenskej republiky. 
 
 Prezentovať činnosť NRL na Workshope, organizovanom EURL for Bovine 

Tuberculosis v Madride. 
   
 
 
Správu predkladá:  
MVDr. Pavol Štefánik 
MVDr. Daniela Kvietková 
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Správa o činnosti Národného referenčného laboratória pre parazity (najmä Trichinella, 
Echinococcus a Anisakis) za rok 2014 
 
 
 
Ustanovenie Skúšobného laboratória 
V máji r. 2007 bolo poverovacím listom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
č. 1563/2007-100 laboratórium parazitológie ŠVPÚ Bratislava oficiálne poverené ako 
Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis). 
Laboratórium parazitológie je akreditované podľa požiadaviek ISO/IEC 17025, číslo 
osvedčenia – S-127.  
 
Personálne zabezpečenie NRL v roku 2014: 1 VŠ, 1 SŠ 
 
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch v roku 2014: 
 
Organizátor 
testu Názov testu Dátum 

účasti Ukazovateľ Hodnotenie 

European Union 
Reference Laboratory for 
Parasites - Istituto 
Superiore di Sanità 

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

19.3.2014 Anisakis spp. Positive 

 
 
Spolupráca s inými organizáciami: 
 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra vyšetrova-

cích metód v zdravotníctve – poskytovanie študijného materiálu a konzultácie v oblasti 
diagnostických metód 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – konzultácia a poskytnutie informácií 
v oblasti diagnostiky parazitov a ich vývinových štádií v pieskoviskách 

 HPL spol. s r.o., Oddelenie parazitológie - konzultácie v oblasti diagnostických metód 
 Stredná odborná škola Ivanka pri Dunaji – poskytnutie stáže pre Ing. M. Madžunkova 
 Prírodovedecká fakulta UK – poskytnutie stáže pre študentov 
 Komora veterinárnych lekárov – spolupráca pri poskytovaní informácií 
 MPRV SR – spolupráca pri spracovaní Správy o zoonózach, alimentárnych nákazách 

a nákazách z vody v SR za rok 2013 
 
Práca NRL v roku 2014 
 Mgr. Valentová – Vyhodnotenie činnosti NRL za rok 2013, plán práce NRL na rok 2014 

s konkretizáciou jednotlivých činností – IVVL Košice – Žilina – 12.3.2014 
 Pracovná porada k príprave správy o zoonózach za rok 2013 – MPRV SR - 23.4.2014 – 

Mgr. Valentová určená ako gestor pre témy:  
- Toxocara spp. 
- Dirofilaria spp. 
- Echinococcus spp. 
- Taenióza 
- Trichinella spp. 
- Aniakis spp. 

 Mgr. Valentová, MVDr. Strišková, PhD. – Rím – 9th Workshop EURLP – 19.-20.5.2014 
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 Mgr. Valentová – spracovanie „Surveillance a hodnotenie rizika na výskyt echinokokózy u 
psovitých a mačkovitých šeliem a divožijúcej zveri v oblasti západného Slovenska“, jún 
2014 

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

 
Zahraničné služobné cesty: 
 Medzinárodný 9. Workshop of National Reference Laboratories for parasites. miesto 

konania: Instituto Superiore di Sanitá, Rím 19.20.5.2013 – aktívne, Taliansko. 
 
Poskytnuté školenia: 
 16.6.- 27.6.2014 - Ing. Michal Madžunkov - odborná stáž so zameraním na parazitologické 

vyhodnocovanie nálezov 
 
Iné aktivity: 
Organizovanie medzilaboratórnych testov pre laboratóriá s príslušnou činnosťou 
v rámci SR: 
 
Organizátor 
testu Názov testu Dátum 

účasti Ukazovateľ Hodnotenie 

VPÚ v Bratislave a 
Parazitologický 
ústav SAV v 
Košiciach 

Medzilaboratórny 
porovnávací test v 
ukazovateli krvné filárie 

5.8.2014 

Dirofilaria 
repens, 
Dirofilaria 
immitis 

Zhoda 

Národné 
poľnohospodárske a 
potravinárske 
centrum, VÚŽV 
Nitra - Ústav 
včelárstva Liptovský 
Mikuláš 

Kruhový test laboratórnej 
diagnostiky varroózy včiel 10.10.2014 

Varroa 
 destructor, 
Braula coeca 

Výpovedná hodnota 
metodiky zmyvu včiel 
je od 90-100% vo 
vzťahu k odobratej 
vzorke. Laboratórium 
spĺňa uvedené 
kritérium. 

 
 
Absolvované stáže: žiadne 
 
Vyhodnotenie laboratórnej diagnostiky vybraných parazitozoonóz v SR za rok 2014 
V roku 2014 NRL pre parazity (najmä Trichinella, Echinoccocus a Anisakis) vyšetrilo 47 857 
vzoriek. U 44 803 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. 
 
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, 
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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 - 2014 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 2014 vyšetrované v schválených laboratóriách pri potravinárskych pre-
vádzkach pre čerstvé mäso, vo Veterinárnych a potravinových ústavoch a vo Veterinárnom 
ústave. V roku 2014 bolo na Slovensku vyšetrených 111 175 zvierat, s pozitívnym nálezom 
lariev Trichinella v 23 vzorkách. Typizáciu druhu Trichinella vykonávalo Laboratórium 
molekulárnej biológie Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave metódou PCR. 
U pozitívnych zvierat prevažoval druh Trichinella britovi (73,9 %). Druh Trichinella spiralis 
tvoril len 4,3 % všetkých pozitívnych nálezov. U 5 zvierat z dôvodu degradovanej matrice 
nebola možná izolácia nukleových kyselín v požadovanom množstve a kvalite, a preto nebolo 
možné určiť druh. Na obr. 1 a v tabuľkách 1, 2 a 3 sú uvedené pozitívne nálezy u zvierat.   
 

 
 
Obr. 1:  Nahlásené pozitívne nálezy Trichinella spp. na Slovensku v roku 2014 (oranžové 
body – líšky, modré body – diviaky, ružový bod – medveď) 
 
Tab. 1: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené larvy Trichinella u diviakov 

kataster okres nález 
Hrochoť Banská Bystrica Trichinella britovi 
Veľká Poprad Trichinella britovi 
Dolné Strháre Veľký Krtíš Trichinella britovi 
Ordzovany Lúčka Levoča Trichinella britovi 
Gemerské Teplice Revúca Trichinella britovi 
Veľké Straciny Veľký Krtíš Trichinella britovi 
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Tab. 2: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené larvy Trichinella u líšok 

kataster okres nález 
Vígľaš Detva Trichinella britovi 
Rajec Žilina Trichinella britovi 
Orovnica Žarnovica Trichinella britovi 
Krásna nad Hornádom Košice Trichinella spiralis 
Veľký Folkmár Gelnica Trichinella britovi 
Nálepkovo Gelnica Trichinella spp. 
Pavlovce nad Úhom Michalovce Trichinella britovi 
Hrišovce Gelnica Trichinella britovi 
Žakarovce Gelnica Trichinella britovi 
Davidov Vranov nad Topľou Trichinella spp. 
Podhradík Prešov Trichinella britovi 
Mikulášová Bardejov Trichinella spp. 
Giraltovce Svidník Trichinella britovi 
Ľubotín Stará Ľubovňa Trichinella spp. 
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa Trichinella spp. 
Pčoliné Snina Trichinella britovi 

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

kataster okres druh 
Pribylina Liptovský Mikuláš Trichinella britovi 

 
 
2. Echinokokóza (B-053) 
Echinokokóza je ochorenie vyvolávané pásomnicami rodu Echinococcus. Cystickú echinoko-
kózu 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 
vyšetrenie na prítomnosť dospelých pásomníc Echinococcus. Trus (obsah čreva) mäsožravcov 
sa vyšetruje mikroskopicky a flotačne. 
V roku 2014 bolo na Slovensku v rámci monitoringu trichinelózy a echinokokózy líšok 
a psíka medvedíkovitého vyšetrených 151 líšok a v rámci spracovania surveillance a 
hodnotenia rizika na výskyt echinokokózy u psovitých a mačkovitých šeliem a divožijúcej 
zveri v oblasti západného Slovenska 71 líšok. U 35 líšok boli nájdené dospelé štádiá pásomníc 
Echinococcus multilocularis. Okrem toho bolo na veterinárnych ústavoch a na bitúnkoch 
vyšetrených ďalších 628 531 zvierat vnímavých na infekciu dospelými štádiami alebo 
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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, Malacky, Levice). Na obr. 2 a v tabuľke 4 sú uvedené pozitívne 
nálezy u líšok hrdzavých.   
 

 
 

Obr. 2: Pozitívne nálezy Echinococcus multilocularis u líšok na Slovensku v roku 2014 
 
 

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

Kataster Okres 
Vígľaš Detva 
Jesenské Rimavská Sobota 
Polomka Brezno 
Čebovce Veľký Krtíš 
Plešivec Rožňava 
Stankovce Trebišov 
Veľký Kamenec Trebišov 
Mokrance Košice - okolie 
Zdoba Košice - okolie 
Fintice Prešov 
Pstriná Svidník 
Výrava Medzilaborce 
Ľubotín Stará Ľubovňa 
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 
Tročany Bardejov 
Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 
Čičava Vranov nad Topľou 
Zlaté Bardejov 
Kvakovce Vranov nad Topľou 
Malcov Bardejov 
Ľubeľa Liptovský Mikuláš 
Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 
Trebostovo Martin 
Turčianske Jaseno Martin 
Turzovka Čadca 
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Kataster Okres 
Terchová Žilina 
Likavka Ružomberok 
Nižná Dolný Kubín 
Cerová Senica 
Kuklov Senica 
Bohunice Levice 
Smolenice Trnava 
Tekovské Lužany Levice 
Plavecké Podhradie Malacky 
Trstín Trnava 

 
 
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. 
kalamára. Larvy môžu prenikať cez tráviaci 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 detekciu nematód z rýb 
s pigmentovaným mäsom, kde je odporúčanou metódou vyšetrovanie tráviacou metódou. 
V roku 2014 bolo vyšetrených 25 vzoriek. U jednej vzorky boli nájdené mŕtve larvy Anisakis 
simplex. Jednalo sa o baltické slede (Clupea harengus), bez udania dovozcu (Obr. 3). 
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Obr. 3: Larvy Anisakis simplex nájdené vo vzorke baltických sleďov v roku 2014  
(foto: Valentová, VPÚ v Bratislave) 
 
 
 
Správu predkladá: 
Mgr. Daniela Valentová 
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Správa o činnosti Referenčného laboratória environmentálnej rádioaktivity (ďalej len 
„RLER“) za rok 2014 
 
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              338 
Počet stanovených analytov, uvedených na výsledkových protokoloch  > 1 000 
Analyty, ktorých prítomnosť vo vzorkách bola meraním vylúčená, 
ale sa kvôli prehľadnosti neuvádzajú vo výsledkových protokoloch  > 3 000 
 
Nové laboratórne metódy: neboli zavedené nové metódy  
 
Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 
RLER 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 RLER sa využíva predovšetkým pre vzorky rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a vzorky zo životného prostredia.  
RLER je jediné pracovisko v rámci ŠVPS SR, zaoberajúce sa takouto činnosťou, preto 
neorganizuje vo vnútri SR porovnávacie merania obdobných pracovísk. 
 
Účasť na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích testoch: 
V roku 2014 sa RLER úspešne zúčastnilo hromadného overenia laboratórií, používajúcich 
metódu polovodičovej spektrometrie fotónov žiarenia gama. Akciu organizoval Slovenský 
metrologický ústav v Bratislave.  
   
Organizácia alebo spolupráca pri organizovaní porád pracovníkov z ŠVPÚ, ktorí sa zaoberajú 
predmetnou diagnostikou: 
 Vyžiadaná prednáška na školení veterinárnych inšpektorov k monitoringom v rozsahu 

1 hodiny na tému „Kritické komodity lesného ekosystému z hľadiska rádioaktívnej 
kontaminácie“. 25.2.2014, IVVL v Košice. Prezentácia bola poskytnutá 
organizátorom na zverejnenie na intranete ŠVPS SR. (RNDr. J. Miššík, PhD.) 

 
Počet VŠ pracovníkov: 2,25 úväzku pre štyroch pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním:   

 1,0  úväzku – jadrový fyzik; 
 0,5 úväzku - nukleárna elektronika / informatika; 
 0,4 úväzku – rádiochemik 
 0,35 úväzku -  biofyzik; 
 1 laborantka so stredným odborným vzdelaním.  

 
Počet účastí na odborných podujatiach:  
 RLER navrhuje a analyticky zabezpečuje monitorovací program ŠVPS SR 

„Rádiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov 
vyrobených na Slovensku“.  

Počet odborných publikácií: 0 
   
Počet odborných prednášok: 2 (vnútroústavné semináre) 
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Počet odborných stáží na iných pracoviskách:  0 
 
Počet odborných stáží pre iných v RLER:  0 
 
Laboratórium, je akreditované SNAS. č. osvedčenia S-127 
 
Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR:  
 Podávanie odborných stanovísk k navrhovaným legislatívnym úpravám týkajúcim sa 

predmetu činnosti LRER 
 Stanoviská a podklady pre MPRV SR a ÚVZ SR týkajúce sa misie EÚ k auditu AE 

Mochovce, M. Bystrický, I. Klenovič, M. Dubčeková 
 podávanie stanovísk nadriadeným organizáciám (MPRV) k ostatným otázkam 

týkajúcim sa nukleárnej a potravinovej bezpečnosti (úložisko vitrifikovaných 
rádioaktívnych odpadov na Ukrajine) 

 
 
 
Správu predkladá: 
RNDr. Lubomír Puskeiler 
RNDr. Juraj Miššík, PhD. 
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Správa o činnosti Referenčného laboratória pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a 
mäsových výrobkoch za rok 2014 
 
Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a mäsových výrobkoch sa 
zaoberá kontrolou kvality mäsových výrobkov v zmysle platnej legislatívy - Výnosu MP 
a MZ SR z 18.8.205 č.1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR 
upravujúca mäsové výrobky, Vyhlášky MP a RV SR č.127 z 29.3.2012 o označovaní 
potravín a Nariadenia Komisie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní 
potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu. Vedie a dopĺňa 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.  
 
Porady organizované RL (VPÚ v Bratislave) v roku 2014. 
12.11.2014 – RVPS Žilina – informácie k organizovanému medzilaboratórnemu testu na 
množstvo mäsa, pH a aw. Rozdelenie vzoriek na jednotlivé pracoviská VPÚ. 
 
Organizácia medzilaboratórnych testov spôsobilosti v rámci SR. 
V novembri 2014 zorganizovalo RL pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a mäsových 
výrobkoch medzilaboratórny test na stanovenie množstva mäsa, pH a aw. Každý účastník 
medzilaboratórneho testu obdržal jednu vzorku mäsového výrobku za účelom stanovenia 
nasledujúcich parametrov: obsah bielkovín, obsah tuku, obsah kolagénu, obsah vody, 
obsah popola, obsah spojivových tkanív, množstvo mäsa bez tuku a množstvo mäsa. 
Vzorka sa dôkladne zhomogenizovala za účelom dostatočnej homogenity. Výsledky testu 
homogenity vzorky je uvedený v tabuľke č.1. 
 
Tabuľka 1: Vyhodnotenie homogenity testovaných vzoriek 

Charakteristika súboru [2] Hodnoty 
Počet meraní, n 16 
Priemerná hodnota, x  19,96 
Štandardná odchýlka, s 0,107 
Cieľová štandardná odchýlka, σ P  0,447 

Odhad analytického rozptylu, san

2  0,008 

Prípustný rozptyl meraní,  ssam

2  0,004 

Prípustný medzivzorkový rozptyl, σ 2

all
 0,018 

Kritická hodnota pre test homogenity, c 0,046 
Vyhovujúca homogenita ak: cssam <

2  0,004<0,046 

Cochranov test:  

DMAX
2

 0,063 

∑Di
2

 0,128 

∑
=

D
Dc MAX

2
1

2

 
0,488 

Kritická hodnota pre Cochranov test pre 8 paralelných meraní [1] 0,680 
Vyhovujúca homogenita, ak: c < kritická hodnota 0,488<0,680 
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Testu sa zúčastnili 4 laboratóriá – VPÚ v Bratislave, VPÚ v Dolnom Kubíne, VPÚ v  
Dolnom Kubíne, laboratórium Prešov a VPÚ v Košice. 
 
Tabuľka 2: Výsledky všetkých meraní jednotlivých laboratórií 
 
Číslo 
laboratória 

Obsah 
bielkovín 

Obsah  
tuku 

Obsah 
kolagénu 

Obsah 
vody 

Obsah 
popola 

g/100g 
1 21,39 51,38 3,81 19,99 4,74 
1 21,29 51,45 3,81 20,00 4,73 
1 21,57 51,46 3,89 20,05 4,74 

Priemer 21,42 51,43 3,84 20,01 4,74 
      
2 21,16 51,21 4,18 20,06 4,73 
2 21,09 51,88 4,28 20,00 4,68 
2 21,44 51,40 4,16 19,99 4,77 

Priemer 21,23 51,50 4,21 20,02 4,73 
      
3 21,59 51,43 3,95 19,95 4,81 
3 21,70 51,08 4,21 19,88 4,79 
3 21,48 51,29 4,07 20,00 4,77 

Priemer 21,59 51,27 4,08 19,94 4,79 
      
4 21,98 51,36 4,15 19,99 4,72 
4 21,53 51,54 4,02 20,02 4,76 
4 21,77 51,80 4,09 20,22 4,68 

Priemer 21,76 51,57 4,09 20,08 4,72 
 
 
Tabuľka 3: Výsledky jednotlivých laboratórií stanovenia množstva mäsa 
 
Číslo 
laboratória 

Obsah spojivových 
tkanív 

Množstvo mäsa bez 
tuku 

Množstvo mäsa 

g/100g 
1 18,2 100,9 144,1 
2 20,1 99,9 142,7 
3 19,2 101,7 145,3 
4 19,0 102,8 146,9 

 
Všetky laboratóriá stanovili fyzikálno – chemické parametre v predloženej vzorke 
mäsového výrobku úspešne. 
 
Na stanovenie hodnoty pH a aw obdržali jednotlivé laboratóriá tepelne neopracovaný 
výrobok v originálnom obale. Výsledky sú znázornené v grafe č.1 a grafe č.2 
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Graf 1: aktivita vody (aw) nameraná v jednotlivých laboratóriách 
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Graf 2: pH namerané v jednotlivých laboratóriách 
 
Tab. 4: Stanovenie aktivity vody v mäsovom výrobku a úspešnosť laboratórií 
 

Číslo 
laboratória 

Dolná hranica 
intervalu 

spoľahlivosti 

 
Aw  

Horná hranica 
intervalu 

spoľahlivosti 

Úspešnosť 
áno/nie 

1 0,924 0,940 0,941 áno 
2 0,924 0,930 0,941 áno 
3 0,924 0,927 0,941 áno 
4 0,924 0,925 0,941 áno 
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Tab. 5: Stanovenie pH v mäsovom výrobku a úspešnosť laboratórií 
Číslo 

laboratória 
Dolná hranica 

intervalu 
spoľahlivosti 

pH  Horná hranica 
intervalu 

spoľahlivosti 

Úspešnosť 
áno/nie 

1 5,78 5,90 5,91 áno 
2 5,78 5,83 5,91 áno 
3 5,78 5,81 5,91 áno 
4 5,78 5,79 5,91 áno 

 
V súvislosti s aktívnou účasťou na HA XXXV vypracovalo RL príspevok zameraný na zhodnotenie kvality 
šuniek v období 3 rokov.  
 
V grafe č.3 je znázornený počet vyšetrených vzoriek za obdobie 3 rokov. 

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013

rok

g/
10

0g

špeciál

výberová

štandard

 
Graf 3: Počet vyšetrených vzoriek za obdobie rokov 2011 až 2013 
 
V rokoch 2011 až 2013 bolo celkovo vyšetrených 129 vzoriek šuniek. Šunky špeciál boli 
zastúpené 17,8 %, šunky výberové 47,2 % a šunky štandard 34,9 %. 
V nasledujúcom grafe sú znázornené nevyhovujúce vzorky šuniek v priebehu 3 rokov 
podľa jednotlivých parametrov 
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Graf 4: Sumár nevyhovujúcich šuniek 
Z pohľadu celkového počtu vyšetrených vzoriek tepelne opracovaných šuniek bolo najviac 
vzoriek nevyhovujúcich na prítomnosť farbiva E 120 (7,8 %), deklarovaný obsah mäsa 
nebol dodržaný u 6,2 % vzoriek, obsah soli u 5,4 % vzoriek. Nevyhovujúci obsah čistých 
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svalových bielkovín a prítomnosť sóje bol u 1,6 % vzoriek. V 1 vzorke bol nevyhovujúci 
obsah tuku voči deklarovanému množstvu, čo bolo 0,6 %. 
V roku 2014 vyšetrilo RL 192 vzoriek mäsových výrobkov. V kontrolovanom znaku 
množstvo mäsa bola 1 vzorka (MMV) nevyhovujúca. Nedeklarovaný prídavok nemäsovej 
bielkoviny (sóje) bol v 2 vzorkách (šunka, MMV). 3 vzorky TTNMV boli nevyhovujúce 
v množstve kolagénu z celkových bielkovín. V lahôdkových párkoch boli dokázané kostné 
častice, čo poukazovalo na použitie MSM vo výrobku, ktoré  nebolo deklarované v zložení 
tohto výrobku. 
 
Činnosť RL v roku 2014 
 organizácia MPT na MM, pH a aw so zameraním sa na overenie správnosti 

referenčných metód STN ISO 937 (bielkoviny), STN ISO 1444 (tuk), ISO 3496 
(hydroxyprolín), ISO 936 (popol) a STN ISO 1442 (voda) 

 spracovanie a vyhodnotenie výsledkov MPT tesu  
 overenie novozavedenej metódy na dôkaz a  stanovenie množstva kostných častíc 

v súvislosti s prekročenými hodnotami obsahu vápnika v mäsových výrobkoch 
 sledovanie obsahu vápnika v jednotlivých druhoch mias (hydina, ošípaná, hovädzí 

dobytok, zverina) 
 doplnenie štatistického zoznamu z výsledkov a výpočtov množstva mäsa 

v mäsových výrobkoch vyšetrovaných na oddelení v priebehu roku 2014 
 štúdium materiálov súvisiacich s problematikou  
 aktívna prezentácia o kvalite šuniek na Hygiena Alimentorum XXXV – 21.-23. máj 

2014, Vysoké Tatry   
Plán činnosti RL na rok 2015. 
 V spolupráci so ŠVPS SR naplánuje cielenú kontrolu na dôkaz a stanovenie 

množstva kostných častíc v MMV v súvislosti s falšovaním MV 
 V súvislosti s poznatkom, že homogenita MMV typu „párky“ v rámci jednej šarže 

je rozdielna , napr. ak je v balení 10 kusov párkov nameraná hodnota obsahu 
vápnika jednotlivých kusov je značne rozdielna, navrhneme skontrolovať 
homogenitu balených párkov (obsah vápnika)  

 organizácia MPT na stanovenie ukazovateľov kvality v TTNMV a TTOMV 
 Odborná a konzultačná činnosť v rámci danej problematiky 

Počet pracovníkov vykonávajúcich činnosť RL: 3 VŠ a 1 SŠ 
Spolupráca s inými organizáciami: 
 Státní veterinární ústav Jihlava ČR, Národní referenční laboratoř pro 

mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobku, 
Ing.H.Čurdová – spolupráca pri metodike stanovenia MM 

 Státní veterinární ústav Olomouc ČR, RNDr. M. Koláčková – spolupráca pri 
metodike 

 stanovenia MM 
 Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 

Katedra potravinárskej technológie, Ing.L.Staruch – spolupráca pri spracovávaní 
rešerší ohľadom technológie spracovania mäsa na Slovensku. 

 
RL je akreditované: Osvedčenie o akreditácii č. S - 127.  

 
Správu predkladá:  
Ing. Silvia Kučeráková  
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Správa o činnosti 
Referenčného laboratória pre toxoplazmózu za rok 2014 

 
 
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 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, 
hovädzí dobytok, 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 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v Bratislave 
bolo pracovisko sérológie na Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave 
dňa 12.12.2007 autorizované na výkon odborných činností referenčného laboratória pre 
toxoplazmózu. 
 
Tvoria ho jedna veterinárna lekárka a laborantka. 
 
V Slovenskej republike sa nevykonáva oficiálny monitorovací program pre diagnostiku 
tejto zoonózy a ani 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 máloživotaschopné plody zvierat. 

 
Odbery krvných vzoriek vykonávajú privátni veterinárny lekári vo 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 komplementfixačná reakcia, ktorej 
výsledky sú dobre reprodukovateľné a pri opakovanom vyšetrení ukážu zreteľnú dynamiku 
špecifických protilátok. Táto metóda je akreditovaná na všetkých ústavoch. 
V laboratóriách sa používajú aj imunoenzymatické testy, ktoré umožňujú stanoviť fázy 
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infekcie. Niektoré laboratóriá testujú vyšetrované séra pomocou latexovej aglutinácie, 
ktorá je známa pod komerčným názvom Pastorex. 
Priamy dôkaz pôvodcu zabezpečí metóda Polymerasechainreaktion, ale v diagnostike 
zvierat sa rutinne nepoužíva. Preventívne opatrenia sa odvíjajú od definitívneho hostiteľa. 
Pretože väčšina mačiek sa infikuje tkanivovými cystami zo surovej stravy, mala by byť 
mačka kŕmená len suchými, tepelne opracovanými granulami alebo varenou potravou. 
V ľudskej populácii hrá prioritu dôkladná čistota rúk a nepoužívanie surového mäss pre 
priamy konzum. 
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 monitorovanie toxoplazmózy zvierat uvádzame údaje v 
nasledujúcich tabuľkách za posledných 10 rokov. 
Tabuľka č.1 vyjadruje celkový počet vyšetrených krvných vzoriek, počet séroreagentov 
a percentuálnu zamorenosť.  
Tabuľka č. 2 prehľadne udáva tie isté aspekty, ale podľa jednotlivých druhov zvierat. 
Tabuľka č. 3 sleduje počet vyšetrených vzoriek, trusu a percento zamorenosti v roku 2014. 
 
Tabuľka 1: Prehľad monitoringu toxoplazmózy zvierat 
 

Rok Počet vyšetrených vzoriek Počet pozitívnych zvierat % pozitivity 

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 
2013 184 29 15,8 
2014 134 24 17,9 
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Tabuľka 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. 

2005 7 0 0 1 0 0 6 0 0 32 12 37,5 14 1 7,1 
2006 9 0 0 2 2 100,0 5 3 60,0 23 18 78,3 2 0 0 
2007 10 1 10,0 0 0 0 2 0 0 53 31 58,5 2 0 0 
2008 48 5 10,4 0 0 0 2 2 100,0 16 6 37,5 0 0 0 
2009 22 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 58,8 0 0 0 
2010 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 16,6 2 0 0 
2011 3 0 0 0 0 0 1 1 100,0 6 1 16,6 0 0 0 
2012 2 1 50,0 0 0 0 0 0 0 18 5 27,8 0 0 0 
2013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 63,6 0 0 0 
2014 3 0 0 2 0 0 1 0 0 12 3 25 0 0 0 
 
Tabuľka 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. 

2005 97 41 42,2 142 45 39,7 0 0 0 3 1 33,3 
2006 107 38 35,5 188 44 23,4 0 0 0 0 0 0 
2007 160 81 50,6 219 47 29,5 124 0 0 1 0 0 
2008 123 48 39,0 172 34 19,7 0 0 0 1 0 0 
2009 95 18 18,9 139 27 19,4 0 0 0 1 0 0 
2010 78 8 10,2 128 39 30,5 61 0 0 23 4 17,4 
2011 40 5 12,5 120 18 15,0 0 0 0 2 0 0 
2012 39 8 20,5 110 10 9,1 95 0 0 0 0 0 
2013 23 7 30,4 93 15 16,1 53 0 0 0 0 0 
2014 16 2 12,5 74 15 20,3 22 0 0 0 0 0 

 
Tabuľka 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 
2006 3 0 0 

Vtáci 
 

2005 3 0 0 
2007 2 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 
Hydina 2011 2 2 100,0 
Rys 2014 4 4 100,0 
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Tab. 3: Prehľad počtu vyšetrovaných vzoriek na toxoplazmózu za rok 2014 
 

Druh zvieraťa Vzorka Počet vyšetrených 
vzoriek 

Počet pozitívnych 
vzoriek % pozitivity 

Hovädzí dobytok krv 3 0 0 
Koza krv 12 3 25,0 
Pes krv 16 2 12,5 
Mačka krv 74 15 20,3 
Zajac poľný krv 22 0 0 
Ošípaná krv 2 0 0 
Ovca krv 1 0 0 
Rys krv 4 4 100,0 
Mačka  trus 521 3 0,06 
Spolu trus 521 3 0,06 
Spolu  krv 134 24 17,9 
Spolu  trus+krv 655 27 0,41 

 
Z tabuľky č. 1 vyplýva, že počet všetkých vyšetrovaných vzoriek klesá, ale percento 
pozitivity sa zvýšilo z  15,8 na 17,9. 
 
V monitorovacom roku 2014 sa celkove vyšetrilo 134 krvných vzoriek  zvierat a pozitívne 
reagovalo 24, z čoho vyplýva 17,9 % pozitivita. Z  521 vzoriek trusu mačiek sa zistili  tri 
pozitívne vzorky, pozitivita klesla z 0,27 % na 0,06 %. 
Oproti minulému roku stúpol počet vzoriek trusu o 160. 
55,2 % 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  roku 2013 sa počet pozitívnych mačiek diagnostikoval v 15-tich prípadoch 
a percento pozitivity sa zvýšilo na 16,1 %. V tomto monitorovacom období sa sérologická 
pozitivita zvýšila na 20,3 %. 
 
Parazitologickým vyšetrením mačacieho trusu sa dokázala len 0,06 % prítomnosť oocýst 
Toxoplazma gondii. Zvýšený počet vzoriek trusov mačiek poukazuje na skutočnosť, že 
chovatelia týchto zvierat cieleným preventívnym vyšetrením dokážu úspešne zabrániť jej 
šíreniu v ľudskej populácii. 
Vyšetrované krvné vzorky psov vykazovali nižšie percento pozitivity, z 30,4 % z minulého 
roku na 12,5 %. 
Známa skutočnosť o vyššej citlivosti kôz na infekt Toxaplazma gondii sa potvrdila aj 
v tomto sledovanom období. Dosiahnutá 25,0 % premorenosť bola najvyššia zo všetkých 
sledovaných kategórií zvierat. Je dôležité si povšimnúť, že takmer o viac ako polovicu sa 
znížilo percento sérologicky pozitívnych kôz, a to z 63,6 % v roku 2013 na 25 % v roku 
2014. 
V monitorovaní toxoplazmózy prispeli vzorky zajacov poľných v počte 22 s negatívnym 
výsledkom. Krvné 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. Kontinuálne každoročné 
zasielanie vzoriek nám umožňuje rozšíriť si vedomosť o výskyte Toxoplazma gondii v tejto 
kategórii zvierat. Monitoring dokázal, že hlavný zdroj prvoka je vzdialený od teritoriálnej 
oblasti zajaca poľného a nemá vplyv na jeho infikovanie. Ako z tabuľky č. 2 b vyplýva, 
pozitívny reagent sa nevyskytol od roku 2005. 
Vzorky ošípaných a oviec sa vyšetrili s minimálnym počtom zvierat, s negatívnym 
výsledkom. 
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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 zúčastňuje na konzultáciách a poradenských 
činnostiach, hlavne s majiteľmi mačiek, psov a kôz. 
Získané informácie z monitorovania sérologického vyšetrenia zvierat na túto nákazu 
mapujú nasledovné grafy. 
Graf č.1 a č. 2 sleduje nákazovú situáciu vo všetkých vyšetrovaných vzorkách, graf. č. 3 
a č. 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 č. 5, č. 6 a č. 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 
 
 
Správu predkladá:  
MVDr. Eva Gacíková  
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VPÚ Dolný Kubín 
Stručný prehľad činnosti NRL v roku 2014 
 
 

1   NRL pre choroby rýb  
 

Aktivity k CRL Copenhagen, Denmark a CTL Weymouth, UK : 
1. Účasť na odbornom seminári „Účasť na tréningovom kurze „Real-time PCR for 

diagnostics and surveillance of fish diseases“, organizovanom EURL for Fish 
Diseases (15.9. – 17.09.2014, Copenhagen, Dánsko) 

2. Účasť na  medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti (rhabdo-
,rana, birna, herpes vírusov a A.invadans) VHSV, EHNV, ECV/ESV, IHNV, 
IPNV, KHV, ISAV, SVCV, Aphanomyces invadans v lyofilizovanom homogenáte 
bunkových kultúr, organizovanom CRL Copenhagen, Dánsko (termín: október – 
december 2014 ) (výsledok ešte nebol doručený ) 

3.  Priebežná e-mail-ova komunikácia s expertmi CRL Aarhus Dánsko, (počas celého 
roka podľa potreby) 

 

Aktivity pre kontrolu kvality  laboratórnej práce 
1. Kontrola kvality  diagnostických reagencií používaných v Slovenskej republike 
2. Konzultačná a poradenská činnosť  
3. Spracovanie  údajov o vyšetrených vzorkách a používaných diagnostických 

metódach  s následným hodnotením vhodnosti použitých metód  (tabuľkovou 
formou)  

4. V prípade požiadavky, poskytnutie  bunkových línii používaných pri  diagnostike 
vírusových ochorení  rýb  

 
Aktivity v rámci NRL 

1. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie a 
v spolupráci s CRL Copenhagen, Dánsko zaviedlo Real – Time PCR metódu na 
dôkaz Koi Herpes vírusu 

2. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie 
vykonávalo  dohľad nad zdravotným stavom v chovoch rýb na Slovensku, nad 
rámec VPO stanovenej na rok 2014 (kontrola chovov na prítomnosť IPNV a 
SVCV) 

3. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie vykonalo 
genotypové vyšetrenie pozitívnych izolátov diagnostikovaných na Slovensku 

4. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie 
vykonávalo odborné výjazdy a odbery vzoriek rýb podľa požiadaviek chovateľov 
rýb a Regionálnych veterinárnych a potravinových správ 

5. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v spolupráci so Štátnou 
veterinárnou a potravinovou správou SR zrevidovalo metodiku na vyšetrovanie 
KHV 

Aktivity k orgánom štátnej správy 
1. Monitoring zdravotného stavu rýb na celom území Slovenska (vyšetrenia mykóz, 

parazitóz, bakteriálnych a vírusových ochorení) 
2. Poskytovanie údajov o vyšetrovaných chovoch rýb pre ŠVPS SR 
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3.  Snaha o odstránenie zistených nedostatkov (pri odbere vzoriek a pri špecifikovaní 
objednávok zo strany inšpektorov) 

4. Šetrenie hromadných úhynov rýb a následne hlásenie pozitívnych nálezov 
5.  V spolupráci so SIŽP aktívne zapojenie do riešenia havárií, keď pri náhlom 

zhoršení kvality vody došlo k veľkým úhynom rýb 
6. Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní 

 
 

Najzávažnejší  nález za rok 2014  
Dátum 
odberu  
vzorky 

Majiteľ Schvaľovacie 
číslo  

RVPS Nákaza  

12.9.2014 MsO SRZ Šurany, J.Kráľa 56, 942 01 
Šurany 

 Nové 
Zámky 

KHV 

 
 
 

2 NRL pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov  
 

Aktivity k EURL CEFAS a NRLs ďalších členských štátov 
1. Účasť na 13. stretnutí NRL pre monitoring vírusovej a bakteriálnej kontaminácie 

lastúrnikov (EURL Cefas, Veľká Británia, máj 2014) 
2. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL Cefas a zástupcami NRLs 

jednotlivých členských štátov počas celého roka podľa potreby 
3. Pravidelné sledovanie webovej stránky EURL CEFAS (www.eurlcefas.org), ako aj 

iných relevantných zdrojov (www.ec.europa.eu; www.hpa.org.uk; 
www.eurosurveillance.org; atď.) a literatúry 

4. Nepretržité sledovanie činnosti pracovnej skupiny CEN/TC275/WG6/TAG3 
(„Elaboration of molecular based enumeration method for pathogenic marine 
vibrios in bivalve shellfish“) a pracovnej skupiny CEN/TC275/WG6/TAG4 
(„Detection of norovirus/HAV in foodstuffs including bivalve molluscs“) a 
aplikácia ich zistení do laboratórnej praxe 
 

Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti 
1. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti Salmonella 

spp. a stanovenie počtu E. coli v živých lastúrnikoch organizovanom EURL Cefas, 
Weymouth, Veľká Británia (PT 54, október 2014) 

2. Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch na stanovenie Salmonella spp. 
a E. coli v laboratórne skonštruovaných vzorkách (lentikulárne disky) 
organizovaných EURL Cefas, Weymouth, Veľká Británia v spolupráci s FEPTU 
PHE (Food and Environmental Proficiency Testing Unit; Public Health England) 
(SF048 – august 2014; SF049 – november 2014) 

3. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti norovírusu 
GI/GII a vírusu hepatitídy typu A v laboratórne skonštruovaných vzorkách 
(lentikulárne disky) a v kontaminovaných vzorkách ustríc a mušlí organizovanom 
EURL CEFAS, Weymouth, Veľká Británia (PT 55, november 2014) 

 
Aktivity vnútorné 

1. Kultivácia vírusu Mengo (ATCC VR-1598) na bunkových kultúrach FRhK-4 
(ATCC CRL-1688) v prostredí DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) 
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a atmosféry s obsahom 5% CO2. Zvládnutie replikácie vírusu Mengo in vitro je 
nevyhnutnou súčasťou využitia RNA vírusu Mengo na kontrolu procesov izolácie, 
extrakcie a detekcie z dôvodov vylúčenia falošne negatívnych výsledkov 

2. Vypracovanie príspevku (Norwalk vírus) do publikácie „Správa o zoonózach, 
alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2013“ 

3. V roku 2014 neboli vyšetrené na prítomnosť vírusovej a bakteriálnej kontaminácie 
žiadne vzorky lastúrnikov (ustríc/mušlí). 

 
3 NRL pre sledovanie morských biotoxínov 

 
 

1. Účasť na stretnutí EURL - NRLs pre morské biotoxíny (október 2014, Lisabon, 
Portugalsko) kde bola prezentovaná činnosť jednotlivých krajín (country profile) 

2. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL  Vigo počas celého roka podľa 
potreby 

3. Účasť na povinnom kruhovom teste na stanovenie množstva paralytického toxínu 
PSP, stanovenia ASP a dôkazu prítomnosti lipolytických toxínov DSP (jún 2014) 
 

 
Aktivity k rutinným laboratóriám 

Nakoľko sa jedná o špecifické vyšetrenia, iné rutinné laboratóriá dané vyšetrenia 

nevykonávajú. 

Aktivity vnútorné 
1. Konfirmačné metódy stanovenia morských biotoxínov sú veľmi nákladné 

a inštrumentálne náročné. Európske komisia chce čo najskôr vylúčiť biologické 
metódy stanovenia morských biotoxínov a nahradiť ich chemickými. Testy na 
cicavcoch sú totiž zakázané. Preto veľmi intenzívne pracujú najmä experti 
z prímorských krajín EÚ na zavedení takýchto chemických konfirmačných metód. 
Problém je ten, že sa stále objavujú nové varianty toxínov, ktoré zachytia zvieratá, 
ale nie sú k dispozícii štandardy. Vnútrozemské krajiny majú možnosť uzatvoriť 
zmluvu s krajinami EU, ktoré tieto vyšetrenia vykonávajú rutinne.  
Z tohto dôvodu naše NRL pripravilo oficiálny list pre EURL vo Vigu (na vedomie 
aj na NRL v Českej republike, ktorú pre tieto vyšetrenia zastupujeme, 30.10.2014), 
v ktorom žiadame o uvoľnenie z kruhových testov, nakoľko si myslíme, že kruhové 
testy majú overiť správne fungovanie metódy v praxi. Keďže my sa s reálnymi 
vzorkami nestretávame, nevidíme dôvod overovať metódy a ani ich udržiavať. 
Momentálne čakáme na odpoveď z EURL.   

 

2. V roku 2014 neboli vyšetrené na prítomnosť morských živočíchov žiadne úradné 
vzorky 

 
 
   4   NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu 
 

Aktivity v rámci EURL - AR (FOOD-DTU, Lyngby, Dánsko) 
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1. Účasť na VII. oficiálnom stretnutí vedúcich pracovníkov NRL organizovanom 
EURL - AR FOOD-DTU (7.-8. apríl 2014, Lyngby, Dánsko)  

2. Aktívna spolupráca pri tvorbe harmonizovaného monitoringu – ESBL protokolu 
3. Elektronická komunikácia s expertmi EURL – AR podľa potreby počas celého 

roka  
 

 
 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
1. Účasť na pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny pre AMR v EFSA; Parma, 

Taliansko (27.-28.2.2014, 22.-23.10.2014, 1.-2.12.2014) 
2. Účasť na pracovnou stretnutí s MP a RV SR z dôvodu tvorby zoonózovej ročenky; 

Bratislava, 10.3.2014 
3. Aktívna účasť na porade vedúcich pracovníkov NRL v oblasti veterinárnej 

medicíny s pracovníkmi ŠVPS SR; 12.3.2014; Žilina 
4. Aktívna účasť – stretnutie pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu 

(vrátane izolátov Campylobacter spp. ) pri Rade Európy, - Brusel, Belgicko, 
29.8.2014  

5. Účasť na tréningovom kurze v rámci harmonizovaného monitoring AMR vrátane 
izolátov Campylobacter jejuni, 24.-26.9.2014; Lyngby, Dánsko 

6. Aktívna účasť na konferencii Antimikrobiálna rezistencia, s prezentáciou o 
dosiahnutých výsledkoch v rámci harmonizovaného monitoring AMR v SR; 
18.11.2014, ŠVPS SR Bratislava  

 
Aktivity k rutinným laboratóriám 

1. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami o nové informácie a poznatky 
získané z EURL - AR a od ostatných NRL v rámci ES prostredníctvom porady 
reprezentantov NRL konanej v Žiline 

2. NRL konfirmovalo a analyzovalo antimikrobiálny profil pozitívnych izolátov 
Campylobacter spp. z iných diagnostických ústavov, RÚVZ SR vrátane NRC pre 
Campylobacter (RÚVZ Trenčín) a HPL Bratislava 

3. Počas celého roku zabezpečovalo uchovávanie referenčných kmeňov ako aj vybraných kmeňov 
získaných zo siete laboratórií 

4. NRL spracovalo a uchovalo multirezistentné izoláty a izoláty, ktoré vykazujú na 
fenotypovej úrovni možnú prítomnosť β-laktámovej príp. fluorochinolónovej 
rezistencie 

Aktivity vnútorné 
1. NRL priebežne počas celého roka sledovalo prevalenciu a spôsob šírenia 

antimikrobiálnej rezistencie voči jednotlivým triedam antimikrobiálnych látok v 
EÚ  

2. V prípade nejasností konfirmovalo vysokú hladinu minimálnej inhibičnej 
koncentrácie u izolátov zaslaných z ostatných laboratórií vrátane Regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva SR a súkromných humánnych laboratórií 

3. Aktívna účasť na harmonizovanom monitoringu antimikrobiálnej rezistencie, v 
rámci EU, izolátov Escherichia coli a Campylobacter jejuni a C. coli vo vzorkách 
slepých vakov hydiny 

4. Zo zbierky pozitívnych izolátov z vyššie uvedeného monitoringu sledovalo, na 
fenotypovej úrovni, mechanizmus β-laktámovej príp. fluorochinolónovej 
rezistencie  
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5. V rámci zbierky izolátov Staphylococcus spp. bola u vybraných izolátov vykonaná 
analýza prítomnosti génu mecA a mecC, kódujúcich rezistenciu voči meticilínu  

 
 

 
   5   NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá 
 

Charakteristika aktivít VPÚ Dolný Kubín - NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá 
v Európskej sieti GMO laboratórií (ENGL) a spolupráca s EURL pre geneticky modifikované 

potraviny a krmivá (EU-RL GMFF) 
 

1. Účasť na 26. zasadnutí riadiaceho výboru ENGL  - organizované Sekretariátom 
ENGL, EC-JRC Ispra, IHCP, EU-RL GMFF (25. – 26. marec 2014, Ispra, 
Taliansko)    

2. Účasť na 21. plenárnom stretnutí členov ENGL - organizované EC-JRC Ispra, 
IHCP, EU-RL GMFF (4. – 5. jún 2014, Barza d' Ispra, Taliansko) 

3. Účasť na 10. pracovnom stretnutí národných referenčných laboratórií menovaných 
podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 a 22. plenárnom stretnutí členov ENGL - 
organizované EC-JRC Ispra, IHCP, EU-RL GMFF (1. – 2. december  2014, Ispra a 
Barza d' Ispra, Taliansko) 

4. NRL sa zúčastnilo na medzilaboratórnom kruhovom teste organizovanom EU-RL 
GMFF, ktorého cieľom bola validácia kvalitatívnej metódy na detekciu sekvencie 
tE9 (terminator pochádzajúci z hrachu) použitím real-time PCR. Validácia element-
špecifickej metódy bola vykonaná v máji 2014 ako súčasť GMOval projektu.    

5. Ako národné referenčné laboratórium menované podľa vykonávacieho nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 120/2014 bolo naše NRL vybrané a zúčastnilo sa validačnej štúdie 
kvantitatívnej real-time PCR metódy na detekciu a kvantifikáciu GM sóje  DAS-
81419-2. Štúdiu organizovalo podľa nariadenia (ES) č. 1829/203 EU-RL GMFF 
v období jún - júl 2014.  

6. Účasť na porovnávacom teste organizovanom EU-RL GMFF v spolupráci s IRMM: 
ILC-EURL-GMFF-CT-02/13 (marec - máj 2014)  
Test bol zameraný na detekciu a identifikáciu 4 druhov plodín (kukurica, sója, 
repka olejná, ryža), na detekciu GMO, identifikáciu detegovaných GMO a ich 
kvantifikáciu v dvoch vzorkách materiálu z ryžových rezancov.  

7. Účasť na porovnávacom teste organizovanom EU-RL GMFF v spolupráci s IRMM: 
ILC-EURL-GMFF-CT-01/14 (október – december 2014) 
Test bol zameraný na: 

- detekciu 5 GM eventov kukurice (Bt11, MON88017, MON87460, NK603, 40278) 
a 5 GM eventov sóje (MON89788, MON87708, 305423, 40-3-2, A2704) vo vzorke 
krmiva a na kvantifikáciu detegovaných GMO,   

- detekciu a identifikáciu GM eventov sóje, ktoré sú autorizované v EÚ alebo 
ktorých autorizácia prebieha alebo expirovala t.j. tých eventov, ktoré sú predmetom 
nariadenia (EÚ) č. 619/2011 pre krmivá vo vzorke sójovej múky a na kvantifikáciu 
detegovaných GMO.  

8. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EU-RL GMFF a členmi ENGL počas 
celého roka podľa potreby (aktualizácie databáz, dotazníky, konzultácie a pod.)  
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Spolupráca s orgánmi štátnej správy na úseku potravinového dozoru a ďalšími 
inštitúciami 

1. NRL vypracovalo pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej 
republiky (ŠVPS SR) prehľad vzoriek analyzovaných v NRL v rámci úradných 
kontrol v prvom a druhom polroku 2014 

2. Zástupca NRL informoval o činnosti NRL pre geneticky modifikované potraviny 
a krmivá na porade zástupcov národných referenčných laboratórií a úradných 
laboratórií na veterinárnych a potravinových ústavoch ŠVPÚ, ktorú organizovala 
ŠVPS SR (6. marca 2014, VPÚ v Bratislave) 

3. V septembri NRL pripravilo a zaslalo ŠVPS SR aktualizáciu zoznamu referenčných 
metód používaných pri výkone úradnej kontroly na analýzu potravín a krmív za 
účelom detekcie a stanovenia GMO, ktoré sú zaradené do zoznamu úradných metód 

4. Spolupráca s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pri 
výkone úradnej kontroly – analýza vzoriek potravín za účelom zisťovania 
prítomnosti GMO, spracovanie a zaslanie výsledkov analýz 

5. Spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky (MPRV SR) – vypracovanie a zaslanie: 

- aktualizácie podkladov pre OECD Task Force Meeting for Novel Food Derived 
from Biotechnology za obdobie apríl 2013 – január 2014 

- žiadosti o bližšie informácie k otázkam prejednávaným na zasadnutí SCoFCAH, 
sekcie pre GM potraviny, krmivá a environmentálne riziko napr. LLP legislatíva 
pre potraviny, neautorizovaná GM papája z Thajska a pod. 

- žiadosti o informácie o situácii v SR v súvislosti s odberom vzoriek, príp. 
výsledkami analýz vzoriek krmív s obsahom cholín-chloridu na zisťovanie 
prítomnosti neautorizovanej GM ryže Bt63  

- stanovisko k prepracovanému vykonávaciemu nariadeniu Komisie o podrobných 
pravidlách implementácie článku 32 nariadenia EPaR (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide 
o referenčné laboratórium Spoločenstva pre geneticky modifikované organizmy, 
menovanie národných referenčných laboratórií a zmenu nariadenia (ES) č. 
1981/2006  
Pozn.: Pripomienkované nariadenie Komisie vyšlo 7. februára 2014 pod č. 
120/2014.   

- výsledkov analýz potravín za účelom zisťovania prítomnosti GMO vykonaných 
v SR (VPÚ DK – NRL + VPÚ BA) 

6. Spolupráca s MPRV SR a ŠVPS SR v záverečnej fáze auditu, ktorý bol v dňoch 10. 
- 18. septembra 2013 vykonaný na Slovensku inšpektormi FVO. Audit bol  
zameraný na posúdenie systému výkonu úradnej kontroly geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO) vrátane ich zámerného uvoľňovania do 
životného prostredia: 

- reakcia FVO na pripomienky k textu správy a na návrh akčného plánu, záverečná 
správa z auditu 

- dotazník FVO o priebehu auditu 
7. Komunikácia s českými a slovenskými pracoviskami vykonávajúcimi GMO 

analýzy napr. VŠCHT Praha, VÚRV Praha, ÚKSÚP Bratislava 
 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
1. Školenie „AB 7500 Real-Time PCR Systém – kalibrácia a údržba prístroja“ 

organizovaný spoločnosťou Life Technologies s.r.o.   
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Aktivity k rutinným laboratóriám 
1. Spolupráca NRL s VPÚ v Bratislave:  

1. e-mailová prípadne telefonická komunikácia  
- zaslanie správy zo stretnutia NRLs 
- zaslanie informácií zo stretnutí ENGL 
- zaslanie informácií o zmenách a doplnkoch noriem využívaných pri GMO analýze 

potravín  
2. spolupráca pri overení metódy na detekciu vírusu CaMV vo vzorkách 

a následná diskusia o postupe pri jeho zistení 
2. VPÚ v Bratislave požiadal NRL o vykonanie analýz na identifikáciu 

a kvantifikáciu GMO v 8 vzorkách, v ktorých zistili prítomnosť skríningovch 
elementov. NRL potvrdilo prítomnosť GMO v 6 vzorkách.  

3. NRL požiadalo VPÚ v Bratislave o zaslanie tabuľky s informáciami o vzorkách 
a výsledkoch GMO analýz vykonaných v rámci úradnej kontroly potravín v roku 
2014, zaslané údaje spracovalo pre účely vyhodnotenia výsledkov GMO analýz 
potravín v SR.   

 

Aktivity vnútorné 
1. Pracovníci NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá VPÚ v Dolnom 

Kubíne: 
- zaviedli a overili referenčnú metódu na detekciu GM kukurice MIR162 
- zaviedli a overili referenčnú metódu na detekciu GM kukurice 98140 
- zaviedli a overili referenčnú metódu na detekciu GM sóje A5547-127  
- vykonali revíziu kvantitatívnej metódy na detekciu a stanovenie kukurice 

MON810 a verifikovali zmenený pracovný postup  
2. V roku 2014 bolo v NRL vyšetrených 136 vzoriek na prítomnosť GMO v 

potravinách. Prevažnú časť vzoriek tvorila sója (52,2 %), ryža (27,2 %), kukurica 
(16,9 %) a výrobky z nich.  
Najväčší podiel (64,7 %) vyšetrených vzoriek na našom pracovisku tvorili vzorky 
potravín odobrané v obchodnej sieti a u výrobcov inšpektormi jednotlivých 
regionálnych veterinárnych a potravinových správ SR.  

Na vyšetrenie zasielali vzorky aj inšpektori regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva. 

 

    6   NRL pre Campylobacter  
 
 

Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL - Campylobacter (SVA, Švédsko) 
  

1. Účasť na VII. oficiálnom stretnutí vedúcich pracovníkov NRL organizovanom 
EURL - Campylobacter SVA, Švédsko (29.9.-1.10.2014, Uppsala, Škótsko)  

2. Aktívna spolupráca pri vývoji vhodných kultivačných médií formou validačných 
štúdií 

3. Elektronická komunikácia s expertmi EURL – Campylobacter podľa potreby počas 
celého roka  
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Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
 

1. Aktívna účasť na vyhodnotení 2 štúdií zameraných na validáciu platnej legislatívy 
ISO 10272 – 1,2; 3.-4.2.2014, Utrecht, Holandsko 

2. Účasť na pracovnom stretnutí s MP a RV SR z dôvodu tvorby zoonózovej ročenky; 
Bratislava, 10.3.2014 

3. Aktívna účasť na porade vedúcich pracovníkov NRL v oblasti veterinárnej 
medicíny s pracovníkmi ŠVPS SR; 12.3.2014; Žilina 

4. Aktívna účasť – stretnutie pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu 
(vrátane izolátov Campylobacter spp. ) pri Rade Európy, - Brusel, Belgicko, 
29.8.2014  

5. Účasť na tréningovom kurze v rámci harmonizovaného monitoring AMR vrátane 
izolátov Campylobacter jejuni, 24.-26.9.2014; Lyngby, Dánsko 

6. Účasť na medzinárodnej konferencii Drúbež 2014 so zameraním na bakteriálne 
ochorenia hydiny; 16.-17.10.2014, Brno, Česká republika 

7. Aktívna účasť na konferencii Antimikrobiálna rezistencia, s prezentáciou o 
dosiahnutých výsledkoch v rámci harmonizovaného monitoring AMR v SR; 
18.11.2014, ŠVPS SR Bratislava  
 

 

Aktivity k rutinným laboratóriám 
 

1. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami o nové informácie a poznatky 
získané z EURL - Campylobacter a od ostatných NRL v rámci ES prostredníctvom 
porady reprezentantov NRL konanej v Žiline 

2. NRL konfirmovalo a analyzovalo antimikrobiálny profil pozitívnych izolátov 
Campylobacter spp. z iných diagnostických ústavov, RÚVZ SR vrátane NRC pre 
Campylobacter (RÚVZ Trenčín) a HPL Bratislava  

3. Počas celého roku zabezpečovalo uchovávanie referenčných kmeňov ako aj 
vybraných kmeňov získaných zo siete laboratórií 

Aktivity vnútorné 
 

1. NRL priebežne počas celého roka sledovalo výskyt kampylobakterióz v EÚ z 
hľadiska pôvodu, spôsobu šírenia, prítomnosti jednotlivých virulenčných faktorov 

2. V rámci zbierky izolátov zo siete NRL bola u vybraných izolátov vykonaná 
druhová identifikácia a antimikrobiálny profil 

3. Aktívna účasť na 2 validačných štúdiách ISO normy platnej pre detekciu a 
kvantifikáciu Campylobacter spp. v potravinách a krmivách 

4. ISO 10272 – 1: detekcia a identifikácia Campylobacter spp.  
5. ISO 10272 – 2: detekcia a kvantifikácia Campylobacter spp.  
6. Aktívna účasť na harmonizovanom monitoringu antimikrobiálnej rezistencie v rámci EU izolátov 

Escherichia coli a Campylobacter jejuni a C. coli vo vzorkách slepých vakov hydiny 
 
 
   7   NRL  pre Listeria monocytogenes  
 

Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL (ANSES, Francúzsko) 
1. Účasť na oficiálnom stretnutí účastníkov validačných štúdií na overenie metód EN 

ISO 11290-1,2 organizované EURL pre Listeria monocytogenes, (ANSES), 
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Francúzsko), 17-18.2.2014, Paríž, Francúzsko. NRL v Dolnom Kubíne sa 
zúčastnilo štyroch validačných štúdií (z piatich). Na stretnutí boli vyhodnotené 
všetky výsledky. Zároveň boli diskutované posledné pripomienky k revíziám 
obidvoch ISO noriem. Návrhy ISO noriem boli zaslané aj na ostatné úradné 
laboratóriá SR, žiadne laboratórium neposlalo pripomienky. 

2. Účasť na oficiálnom stretnutí zástupcov NRL organizované EURL pre Listeria 
monocytogenes, (Teramo, Taliansko), 9-11.4.2014. Zo stretnutia bola vypracovaná 
správa, ktorá bola zaslaná na všetky úradné veterinárne laboratóriá a Ing. Sirotnej 
z Úradu verejného zdravotníctva, ktorý na stretnutí naše NRL zastupuje.  

3. Priebežná elektronická komunikácia s expertmi EÚ-RL pre Listeria monocytogenes 
v Paríži  počas celého roka podľa potreby. 

4. Na základe výzvy z EURL v Paríži sme sa zapojili do európskeho projektu na 
typizáciu kmeňov Listeria monocytogenes. Naše NRL zaslalo vlastnú databázu 
kmeňov za roky 2010-2012, z ktorých si EURL vybralo 29. Tieto kmene boli 
následne v januári 2015 zaslané do EURL na ďalšie analýzy. 

 

Aktivity k rutinným laboratóriám 
1. NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL pre 

Listeria monocytogenes uskutočnenými v roku 2013 a plánovanými na rok 2014. 
(pracovná porada pod záštitou ŠVPS SR, MVDr. Lenka Cabanová, PhD., Žilina, 
12.3.2014). 

2. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami a ŠVPS SR o nové informácie 
a poznatky získané od EURL a od ostatných NRL v rámci EU na workshope 
(správa zaslaná e-mail-om). 

3. NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre Listeria monocytogenes, ktoré je 
zriadené pod gesciou MZ SR.  

 

 

Aktivity vnútorné 
1. NRL zabezpečilo zber a uchovávanie pozitívnych izolátov L. monocytogenes 

z úradných laboratórií a z NRC MZ SR, všetky boli vyšetrené aj na určenie 
konkrétneho serotypu  

2. Všetky izoláty zaslané do NRL od januára 2014 boli podrobené ďalším 
molekulárnym vyšetreniam (určenie pulzotypu PFGE) pre vytvorenie slovenskej 
databázy zaslaných kmeňov. Všetky náklady s tým spojené sú hradené z rozpočtu 
NRL 

3. Po stretnutí ohľadom zoonóz na Slovensku, ktoré sa konalo na MP SR (23.4.2014), 
vypracovalo NRL správu o stave listérií na Slovensku. Do správy boli zapracované 
nielen výsledky úradných kontrol, ale aj výsledky od výrobcov, ktorí si v rámci 
vlastnej kontroly posielajú vzorky na vyšetrenie. Tieto výsledky spolu s údajmi 
s RÚVZ boli skompletizované do finálnej verzie „Správy o zoonózach a pôvodcoch 
zoonóz v SR za rok 2013“, ktorá vyšla na jeseň 2014  
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   8   NRL pre Escherichia coli, vrátane verotoxinov produkujúcich E coli (VTEC) 
 

Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL (ISS, Taliansko) 
1. NRL zabezpečilo zber a uchovávanie pozitívnych izolátov L. monocytogenes 

z úradných laboratórií a z NRC MZ SR, všetky boli vyšetrené aj na určenie 
konkrétneho serotypu  

2. Všetky izoláty zaslané do NRL od januára 2014 boli podrobené ďalším 
molekulárnym vyšetreniam (určenie pulzotypu PFGE) pre vytvorenie slovenskej 
databázy zaslaných kmeňov. Všetky náklady s tým spojené sú hradené z rozpočtu 
NRL 

3. Po stretnutí ohľadom zoonóz na Slovensku, ktoré sa konalo na MP SR (23.4.2014), 
vypracovalo NRL správu o stave listérií na Slovensku. Do správy boli zapracované 
nielen výsledky úradných kontrol, ale aj výsledky od výrobcov, ktorí si v rámci 
vlastnej kontroly posielajú vzorky na vyšetrenie. Tieto výsledky spolu s údajmi 
s RÚVZ boli skompletizované do finálnej verzie „Správy o zoonózach a pôvodcoch 
zoonóz v SR za rok 2013“, ktorá vyšla na jeseň 2014  

 
Aktivity k rutinným laboratóriám 

1. NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL pre 
E.coli vrátane VTEC uskutočnenými v roku 2013 a plánovanými na rok 2014. 
(pracovná porada pod záštitou ŠVPS SR, MVDr. Lenka Cabanová, PhD., Žilina, 
12.3.2014). 

2. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami a ŠVPS SR o nové informácie 
a poznatky získané od EURL a od ostatných NRL v rámci EU na workshope 
(správa zaslaná e-mail-om). 

3. NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre VTEC, ktoré je zriadené pod gesciou 
MZ SR 
 

 

Aktivity vnútorné 
1. Počas celého roku 2014 bola vykonaná starostlivosť o referenčné kmene ako aj 

o vybrané izoláty E. coli získaných zo siete laboratórií. Z NRC pod gesciou MZ SR 
nebol zaslaný žiadny vyizolovaný kmeň VTEC 

2. Po stretnutí ohľadom zoonóz na Slovensku, ktoré sa konalo na MP SR (23.4.2014), 
pripravilo NRL podklady pre pracovníkov NRC pre VTEC o stave VTEC na 
Slovensku. Do správy boli zapracované len výsledky úradných kontrol, pretože 
žiadna vzorka od výrobcov z vlastnej kontroly nebola zaslaná na vyšetrenie. Tieto 
výsledky spolu s údajmi s RÚVZ boli skompletizované do finálnej verzie „Správy 
o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2013“, ktorá vyšla koncom roka 
2014 

3. Na odbore hygieny potravín boli zavedené dve metódy : 
- ŠPP 2.1.72: Serologická typizácia baktérií Salmonella, Listeria 

monocytogenes, E.coli  
- ŠPP 2.1.71: Horizontálna metóda na dôkaz baktérií Escherichia coli 

produkujúcich shigatoxíny patriacich do kmeňov O26, O111, O103, O145, 
O157 
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4. Pripomienkovanie : „Questionnaire on the Commission draft guidance document on 
the application of Article 14 of Regulation N°178/2002 as regards food 
contaminated with STEC” pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR 

 
 

9  NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus  
 

 

Aktivity v rámci ES pod záštitou EU RL (ANSES, Francúzsko) 
1. Účasť na VIII. oficiálnom stretnutí zástupcov NRL organizované EURL pre 

koagulázopozitívne stafylokoky (vrátane Staphylococcus aureus a ich toxínov, 
ďalej EU RL CPS), máj 2014, Paríž, Francúzsko. 

2. Aktívna spolupráca na vývoji, štandardizácii a validácii postupu pre detekciu 
stafylokokových enterotoxínov v rámci CEN mandátu. V roku 2014 sa NRL  
zúčastnilo  rozsiahlej validačnej štúdie zameranej na validáciu metódy použitím 
vybraných detekčných súprav pre rôzne potravinové komodity. Počas uvedenej 
štúdie sa v NRL vykonala analýza  21 vzoriek dvomi rôznymi postupmi prípravy 
vzorky a tromi rôznymi detekčnými súpravami. 

3. Účasť na štvrtom stretnutí pracovnej skupiny týkajúceho sa validácie postupov 
detekcie stafylokokových enterotoxínov v rámci CEN mandátu, december, 2014, 
Francúzsko. 

4. Priebežná elektronická komunikácia s expertmi EU RL  CPS  počas celého roka 
zaoberajúca sa metódami detekcie stafylokokových enterotoxínov, stanovenia 
počtu koagulázopozitívnych stafylokokov, ale aj potrebami referenčných 
materiálov. 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
1. Aktívna účasť na konferencii: IX. Vedecko - odborná konferencia národných 

referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, Bratislava, 18. 3. 
2014.  

2. Aktívna účasť na konferencii: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, 
Luhačovice, 2.- 4.10.2014. 

3. Aktívna účasť na konferencii: Mikrobiálna rezistencia – bezpečnosť potravinového 
reťazca, Bratislava, 18.11.2014. 

 

 

Aktivity k rutinným laboratóriám 
1. NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL a EU RL 

CPS uskutočnenými v roku 2013 a plánovanými v roku 2014 (Mgr. Miriam 
Kantíková, pracovná porada pod záštitou ŠVPS SR, Žilina, 12.3.14). 

2. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami a ŠVPS SR o nové informácie 
a poznatky získané od EU RL CPS a od ostatných NRL v rámci ES na VIII. 
workshope (e-mail, 1.8.2014). 

3. NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre CPS, ktoré je zriadené pod gesciou 
MZ SR.  
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Aktivity vnútorné 
1. Počas celého roku 2014 bola vykonaná starostlivosť o referenčné kmene ako aj 

o vybrané izoláty koagulázopozitívnych a koagulázonegatívnych stafylokokov. 
U vybraných  izolátov boli vykonané analýzy týkajúce sa identifikácie 
(biochemickými testami a mol.- biologicky),  citlivosti voči vybraným 
antiinfektívam, virulenčných faktorov a toxínov.  

2. V roku 2014 bol vypracovaný sumár výsledkov analýz vzoriek týkajúceho sa 
stanovenia počtu koagulázopozitívnych stafylokokov a stafylokokových 
enterotoxínov za rok 2013, ktoré slúžili ako podklad pre Správu o zoonózach, 
alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2013, 
časť 18. Staphylococcus. 

 
 

 
10   NRL pre rezíduá podľa Smernice Rady 96/23/ES z 29.apríla 1996,prílohy I., 
skupiny B1, B2f, B3f a A6 (metabolity nitrofuránov a chloramfenikol) v znení  
neskorších   predpisov (2006/130/ES)   
 

Aktivity k EURL ANSES Fougeres:  
1. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste organizovanom EÚRL ANSES 

Fougeres, „Confrimation of Chloramphenicol in Porcine Urine and Meat“ (termín: 
marec – apríl  2014). 

2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste organizovanom EÚRL ANSES 
Fougeres, „Screening and Confirmation of Antimicrobial Residues in Milk“ 
(termín: december  2014). 

3. Annual meeting EURL_NRLs for residues of antibiotics and 19. Workshop for 
„Control of antimicrobial residues in food from animal originand  training sessions 
on LC/MS/MS method for aminoglycosides in meat and milk“, EURL ANSES, 
Fougeres, France (2.10.2014 – 3.10.2014) 

4. Vyplnenie dotazníkov pre účely EÚRL ANSES Fougeres 
5. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EÚRL ANSES Fougeres počas celého 

roka podľa potreby. 
6. Pravidelné prezeranie webovských stránok EÚ RL ANSES Fougeres 

 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania   
1. 9. stretnutie EURL-NRLs pre rezíduá PAU, IRMM, Geel, Belgicko v RIKULT, 

Wageningen, Holandsko (13. – 14. 10. 2014) 
2. XI. Vedecká konferencia „Bezpečnosť a kontrola potravín“, SPÚ Nitra, účelové 

zariadenie SAV, Smolenice (27. - 28.3. 2014) 
3. Workshop „Falšovanie medu cukrovými sirupmi“, Brusel, Belgicko (18.9. 2014) ) 
4. 10. International conference „Ion Chromatography 2014“, Conference and Training 

Centre „Inovation“, Silesian University of Technology, Jagielonska Street 38A, 
Zabrze, Poland (8. - 10.4. 2014)  

5. Annual meeting EURL_NRLs for residues of antibiotics and 19. Workshop for 
„Control of antimicrobial residues in food from animal originand  training sessions 
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on LC/MS/MS method for aminoglycosides in meat and milk“, EURL ANSES, 
Fougeres, France (2.10.2014 – 3.10.2014) 

6. Národné konferencie a semináre s aktívnou účasťou. 
 

Aktivity k rutinným laboratóriam 
1. Informovalo rutinné laboratóriá o všetkých novinkách z EURL  
2. Vyžiadalo štatistické údaje o počte vyšetrených vzoriek na RIL z rutinných 

labratórií za rok 2014 
3. NRL zorganizovalo porovnávací test na stanovenie RIL v mlieku screeningovými 

metódami pre rutinné laboratória a mlekárne (november 2014) 
4. VPU Košice sa zúčastnilo v júli medzinárodného porovnávacieho testu FAPAS pre 

stanovenie chloramphenicolu v mede screeningovými metódami.Laboratórium 
dosiahlo z- skóre= 0.5    

 

Aktivity vnútorné  
1. Účasť na dvoch medzinárodných porovnávacích testoch pre stanovenie rezíduí 

antibakteriálnych a neautorizovaných látok organizovaných EURL ANSES 
Fougeres. 

2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste pre stanovenie rezíduí tetracyklínov 
v mede  organizovanom FAPAS. Overenie screeningovej metódy CHARM II a aj 
konfirmačnej metódy HPLC/MS/MS. 

3. VPÚ Dolný Kubín zorganizovalo porovnávací test pre RIL v  mlieku 
(november/2014) pre rutinné laboratória, mliekárne a centrálne labratória. Testu sa 
zúčastnilo 9 prevádzok spracúvajúcich mlieko a 5 skúšobných laboratóría. 12 
účastníkov testu všetky 4 vzorky vyhodnotili správne. 1 účastník nesprávne 
vyhodnotil vzorky fortifikované ATB penicilínom a amoxicilínom. 1 účastník 
nesprávne vyhodnotil vzorky fortifikované ATB penicilínom, amoxicilínom 
a tetracyklínom. Z porovnávacieho testu bola vypracovaná správa.  

4. Zaviedlo novú extrakciu rezíduí metabolitov karbadoxu a olaquindoxu  v 
 matriciach živočíšneho pôvodu.    

5. Odskúšalo nové čistiace postupy extraktov rezíduí chloramphenicolu v moči za 
použitia Molecularly Imprinted Polymers od firmy Supelco.   

6. Odskúšalo nový čistiaci postup (SPE) extraktov medu pre stanovenie rezíduí 
tetracyklínov a sulfónamidov podľa EURL. 

7. Zaviedlo metódu na stanovenie rezíduí kasugamycínu v paprike, uhorkách, jablku 
a paradajke. Kauza s  neregistrovanými prípravkami na ochranu rastlín z Nemecka, 
Maďarska   

8. Konfirmovalo pozitívne vzorky na rezíduá antibakteriálnych látok v rámci úradnej 
kontroly. 

9. Implementácia odporúčaných minimálne detekovaných koncentrácii zakázaných 
látok na základe mítingu expertov CRLs 21.6.2006 v Bruseli do analytických 
metód NRL.  

 

Aktivity k orgánom štátnej správy  
1. Pracovná porada ŠVPS SR odboru hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 

ohľadom odberu vzoriek k programu NPKR, MPZ, RHK, Veterinárna farmácia, 
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úradná kontrola krmív, VŽP pre rok 2014. Dátum a miesto konania: 24.2. 2014, 
IVVL, Košice 

2. Pracovná porada zástupcov NRLs a úradných laboratórií. Vyhodnotenie činnosti 
NRLs za rok 2013 pre oblasť rezíduí podľa Smernice 96/23, dioxíny a PCB, kovy, 
PAU, mykotoxíny, rezíduá pesticídov a GMO. Dátum a miesto konania: 6.3.2014, 
zasadačka VPU Bratislava 

3. Porada zástupcov VPÚ. Zavedenie nových protokolov o skúškach, rozsah 
uvádzaných údajov, príprava úradnej kontroly potravín na rok 2015, príprava 
kalkulácie nových analytických metód do sadzobníka laboratórnej diagnostiky pre 
rok 2015, vyhodnotenie nálezov prídavných látok. Dátum a miesto konania: 
20.8.2014, zasadačka ŠVPS SR, Bratislava 

4. Porada zástupcov ŠVPÚ. Sadzobník laboratórnej diagnostiky pre rok 2015, 
požiadavky na zavedenie nových analytických metód, rozsah chemických analýz 
v rámci NPKR pre rok 2015, pokyny pre odber vzoriek v rámci úradnej kontroly 
potravín – rastlinné a živočíšne komodity na rok 2015, monitoringy zamerané na 
nekalé obchodné praktiky a falšovanie, zbierka úradných metód. Dátum a miesto 
konania: 12.11.2014, zasadačka RVPS, Žilina 

5. Aktívna priebežná komunikácia s  ŠVPS SR a  kompetentnou osobou (Ing. M. 
Matúšová, MVDr. Z. Buchlerová) návrhu Potravinový dozor 2014, nových 
nariadení, komentárov, pozícií SR  čo sa týka limitov a pod. 

 

 

    11  NRL pre polycyklické aromatické uhľovodíky 
 

Aktivity k EURL IRMM  Geel  
1. Účasť na 9. workshope EU-RL  – NRLs  pre rezíduá PAHs v potravinách 

a krmivách organizovanom EU-RL IRMM Geel, Belgicko v RIKILT, Wageningen, 
Holandsko (termín: 13. – 14. 10.2014) 

2. Účasť na  14. medzinárodnom porovnávacom teste 4PAHs vo výživových 
doplnkoch (morské riasy – spirulina a rybací olej) organizovanom EÚ-RL IRMM 
Geel, Belgicko (termín: máj – jún 2014) 

3. Účasť na 15. medzinárodnom porovnávacom teste 4PAHs v údenej klobáse 
organizovanom EÚ-RL IRMM Geel, Belgicko (termín: máj – jún 2014) 

4. Priebežná e-mail komunikácia  s expertmi EÚ-RL  IRMM Geel počas celého roka 
podľa potreby. 

5. Pravidelné prezeranie webovských stránok EÚ- RL IRMM Geel. 
 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
1. 9. stretnutie EURL-NRLs pre rezíduá PAU, IRMM, Geel, Belgicko v RIKULT, 

Wageningen, Holandsko (13. – 14. 10. 2014) 
2. XI. Vedecká konferencia „Bezpečnosť a kontrola potravín“, SPÚ Nitra, účelové 

zariadenie SAV, Smolenice (27. - 28.3. 2014) 
3. Workshop „Falšovanie medu cukrovými sirupmi“, Brusel, Belgicko (18.9. 2014) ) 
4. 10. International conference „Ion Chromatography 2014“, Conference and Training 

Centre „Inovation“, Silesian University of Technology, Jagielonska Street 38A, 
Zabrze, Poland (8. - 10.4. 2014)  
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5. Annual meeting EURL_NRLs for residues of antibiotics and 19. Workshop for 
„Control of antimicrobial residues in food from animal originand  training sessions 
on LC/MS/MS method for aminoglycosides in meat and milk“, EURL ANSES, 
Fougeres, France (2.10.2014 – 3.10.2014) 

6. Národné konferencie a semináre s aktívnou účasťou 
 

Aktivity k rutinným laboratóriám  
1. NRL vyžiadalo štatistické údaje o počte analyzovaných vzoriek z úradnej kontroly 

v roku 2014 na rezíduá PAHs z rutinných laboratórií pracujúcich pod rezortom 
pôdohospodárstva 

2. NRL informovalo rutinné laboratória o možnosti sa zapojiť za úplatu do 
porovnávacích testov organizovaných EU-RL a  to pre rezíduá 4PAHs v údenej 
klobáse alebo v morských riasach alebo v rybacom oleji organizovaných EURL. 
Ani jedno laboratórium z UVZ sa žiadnych ponúkaných testov nezúčastnilo.   VPÚ 
Bratislava a  Košice sa v roku 2014 nezúčastnili týchto testov.  

3. NRL informovalo rutinné laboratória o všetkých nových aktivitách EÚ-RL.  
 

Aktivity vnútorné  
1. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie rutinne 

používa multireziduálnu konfirmačnú metódu na stanovenie 15+1 rezíduí PAHs u 
bežných vzoriek 

2. NRL implementovalo novelizáciu nariadenia 1881/2006 a  333/2007 nariadením 
komisie 835/2011 a 836/2011 ohľadne ustanovenia nových druhov PAHs  a ich 
maximálnych reziduálnych limitov v nových komoditách (čokoláda, výživové 
doplnky, dojčenská výživa) a zmien v požadovaných kritériách na analytické 
metódy stanovenia PAHs a to najmä PAH4 (nové druhy PAHs).  Určilo vhodnosť 
doteraz používanej analytickej metódy a modifikovalo ju tak aby všetky úradné 
vzorky boli analyzované v súlade s nariadením 882/2004 (akreditované skúšky) 
s čím boli spojené nové náklady .  

3. V zmysle týchto nariadení interpretuje výsledky rozborov benzo(a)pyrénu a PAU4 
s korekciou na výťažnosť a porovnávanie s MRL po odpočítaní neistoty merania.  

4. Na základe záverov misie DG SANCO na kontrolu kontaminantov bol inovovaný 
počítačový registračný software Labsystém tak, aby vyjadroval neistotu merania 
v absolútnych jednotkách.  

5. Modifikovala sa  analytická metóda HPLC/FLD na stanovenie PAU4 pre komoditu 
„morské riasy – spirulina a rybací olej“ 

6. V komodite kakao a  kakaové bôby sa výsledky rozborov na PAU vyjadrujú 
v μg/kg tuku a udáva sa aj obsah tuku.  

7. Aktualizovali sa údaje na webovej stránke www.svpudk.sk  pre časť PAH vrátane 
vystavenia hodnotiacej správy 
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Aktivity k orgánom štátnej správy  
1. Pracovná porada ŠVPS SR odboru hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie 

ohľadom odberu vzoriek k programu NPKR, MPZ, RHK, Veterinárna farmácia, 
úradná kontrola krmív, VŽP pre rok 2014. Dátum a miesto konania: 24.2.2014, 
IVVL, Košice 

2. Pracovná porada zástupcov NRLs a úradných laboratórií. Vyhodnotenie činnosti 
NRLs za rok 2013 pre oblasť rezíduí podľa Smernice 96/23, dioxíny a PCB, kovy, 
PAU, mykotoxíny, rezíduá pesticídov a GMO. Dátum a miesto konania: 6.3.2014, 
zasadačka VPU Bratislava 

3. Porada zástupcov ŠVPÚ. Zavedenie nových protokolov o skúškach, rozsah 
uvádzaných údajov, príprava úradnej kontroly potravín na rok 2015, príprava 
kalkulácie nových analytických metód do sadzobníka laboratórnej diagnostiky pre 
rok 2015, vyhodnotenie nálezov prídavných látok. Dátum a miesto konania: 
20.8.2014, zasadačka ŠVPS SR, Bratislava 

4. Porada zástupcov ŠVPÚ. Sadzobník laboratórnej diagnostiky pre rok 2015, 
požiadavky na zavedenie nových analytických metód, rozsah chemických analýz 
v rámci NPKR pre rok 2015, pokyny pre odber vzoriek v rámci úradnej kontroly 
potravín – rastlinné a živočíšne komodity na rok 2015, monitoringy zamerané na 
nekalé obchodné praktiky a falšovanie, zbierka úradných metód. Dátum a miesto 
konania: 12.11.2014, zasadačka RVPS, Žilina 

5. Aktívna priebežná komunikácia s  ŠVPS SR a  kompetentnou osobou (Ing. M. 
Matúšová, MVDr. Z. Buchlerová) návrhu Potravinový dozor 2014, nových 
nariadení, komentárov, pozícií SR  čo sa týka limitov a pod. 

 
 
     12  NRL chorôb kôrovcov  

 

Aktivity k EURL CEFAS a NRLs ďalších členských štátov 
1. Účasť na 6. stretnutí národných referenčných laboratórií (NRLs) pre choroby 

kôrovcov organizovanom Európskym referenčným laboratóriom  (EURL Cefas, 
Weymouth, Veľká Británia) v dňoch 2.10. – 3.10. 2014. 

2. Vypracovanie národného reportu pre EURL ako podkladu pre nastávajúcu 
publikačnú činnosť zaoberajúcu sa zhodnotením súčasného stavu kôrovcov 
v Európe. 

3. Pravidelné sledovanie webovej stránky EURL CEFAS (www.crustaceancrl.eu), ako 
aj iných relevantných zdrojov (www.oie.int; www.aapqis.org; atď.) a literatúry. 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti 
1. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste spôsobilosti zameranom na detekciu 

vírusu WSSV (White Spot Syndrome Virus), ktorý spôsobuje ichtyoftiriózu 
kôrovcov (chorobu bielych škvŕn) organizovanom EURL Cefas. Predmetom 
vyšetrenia bolo 7 laboratórne skonštruovaných vzoriek (lentikulárne disky) 
(september, 2014). 
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Aktivity vnútorné 
1. Štúdium literatúry a konzultácia so zahraničnými kolegami ohľadom rozšírenia 

spektra diagnostických metód na dôkaz ďalších patogénov kôrovcov 
(Hematodinium sp.).  

 
 
 
  13  NRL pre zdravie včiel 
 

Aktivity k EURL ANSES a NRLs ďalších členských štátov 
1. Účasť na 4. výročnom stretnutí národných referenčných laboratórií (NRLs) pre 

zdravie včiel organizovanom Európskym referenčným laboratóriom (EURL 
ANSES, 22.9.2014, Sophia Antipolis, Francúzsko). 

2. Účasť na tréningovom kurze organizovanom EURL ANSES, ktorý bol zameraný 
na morfologickú identifikáciu Aethina tumida, Tropilaelaps spp. a Vespa velutina. 
(23.9.2014, Sophia Antipolis, Francúzsko).   

3. Na podnet Gay Marris, NRL Veľká Británia, spolupráca pri vypracovaní správy 
o výskyte, monitoringu a opatrení na elimináciu Vespa velutina v jednotlivých 
európskych štátoch.   

4. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL ANSES, Sophia Antipolis, 
Francúzsko, zástupcami NRLs jednotlivých členských štátov a zástupcami 
Európskej komisie počas celého roka podľa potreby. 
 

Aktivity vnútorné – EPILOBEE 
1. Ako súčasť celoeurópskeho projektu EPILOBEE (organizovaný EURL pre zdravie 

včiel /Sophia Antipolis, Francúzsko/ a kofinancovaný zo zdrojov Európskej únie), v 
 roku 2014 na Slovensku prebiehal projekt: „Programu dohľadu nad zdravotnou 
situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike 2013-2014“. Tento program 
priamo nadväzoval na skorší projekt: „Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou 
v chovoch včiel v Slovenskej republike 2012-2013“. V tejto súvislosti boli 
uskutočnené nasledujúce aktivity: 
 Príprava metodického pokynu č. j. 6/2014/226 k programu dohľadu nad 

zdravotnou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike – jar 2043. 
 Príprava metodického pokynu č. j. 9/2014/226 k programu dohľadu nad 

zdravotnou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike – leto 2014. 
 Účasť na štvrtom pracovnom stretnutí zástupcov krajín EÚ zúčastňujúcich sa 

dobrovoľného programu zameraného na zistenie rozsahu mortality včiel 
konanom 10.6.2014 v Sophia Antipolis, Francúzsko s cieľom zhodnotiť 
dovtedy prebiehajúci projekt, diskutovať vzniknuté problémy a oboznámiť sa 
s plánmi a termínmi do najbližšej budúcnosti.  

 V spolupráci s MVDr. Papiernikovou (ŠVPS SR) zápis údajov do európskej 
databázy. 

 Počas priebehu všetkých klinických prehliadok NRL vykonávalo technické 
(rozoslanie odberových nádob, zber a analýza vzoriek, ...), ako aj poradenské 
zabezpečenie priebehu prehliadok. 

 V spolupráci so ŠVPS SR, v októbri 2014 vypracovanie záverečnej technickej 
správy pre program 2013- 2014 a zaslanie do Európskej komisie. 
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 V spolupráci so ŠVPS SR, v decembri 2014 vypracovanie záverečnej finančnej 
správy pre program 2013-2014 a zaslanie do Európskej komisie. 

 Spoluautorstvo publikácie „A pan-European epidemiological study on honeybee 
colony losses 2012-2013“.  

 

Aktivity vnútorné - ostatné 
1. Od EURL (ANSES, Sophia Antipolis, Francúzsko) získanie referenčného 

materiálu: Vespa velutina, ABPV, CBPV, DWV, BQCV, SBV, KBV, IAPV. 
2. Na pracovnej porade pod záštitou ŠVPS SR (Žilina, marec 2014) NRL pre zdravie 

včiel oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR so svojimi aktivitami 
uskutočnenými v roku 2013 a plánmi na rok 2014. 

3. V spolupráci s Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok príprava porovnávacieho 
testu pre rutinné laboratória na dôkaz prítomnosti Varroa destructor (jeseň 2014). 

 

 

Stručný prehľad činnosti  RL v roku 2014 
 

 
 
1 RL pre infekčnú epididymitídu (Brucella ovis)  
 

Vlastná činnosť RL  
1. Pracovisko poskytovalo konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti prevencie 

nákazy,  
resp. oboznamovalo chovateľov so zdravotnou problematikou  

2. Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov v spolupráci 
s veterinárnymi lekármi a konkrétnymi chovateľmi na náklady RL vykonávalo 
komplexné sérologické vyšetrenie /dodatočné vyšetrenia ďalšími imunologickými 
metódami na potvrdenie nákazy/plemenných baranov a oviec, ktoré sú tiež zdrojom 
nákazy. Táto činnosť prispela k pochopeniu významu ozdravovania chovov. 

3. Kvalitná sérologická diagnostika /súčasné použitie viacerých metód s rôznou 
špecificitou a citlivosťou a so záchytom rôznych tried imunoglobulínov z rôznych 
fáz ochorenia/ na dôkaz infekčnej epididymitídy baranov má najväčší význam 
v dosiahnutí úspešného ozdravovacieho procesu. 

4. Účasť na odborných rokovaniach bola  -  12.3.2014  RVPS Žilina „Vyhodnotenie 
činnosti RL a NRL“. Bol predložený Plán činnosti RL pre IEB spolu so stratégiou 
laboratórnej diagnostiky, zásady ozdravovania a ciele na rok 2013. Budeme 
pokračovať v používaní kombinácie sérologických metód pri IEB. To dokumentuje 
preverená skúsenosť, že v chronických štádiách ochorenia starších baranov je RVK 
niekedy negatívna, ale metódou ELISA aj IDT je výsledok jednoznačne pozitívny.  

5. Prehĺbenie spolupráce SL Prešov so zahraničnými referenčnými centrami pre 
infekčnú epididymitídu baranov:MTS organizované vo VLA Weybridge, UK 
a v NVRI Pulawy, Poľsko. 

6. Referenčné pracovisko pre infekčnú epididymitídu baranov uverejnilo 1 odborný 
článok 

7. Pracovisko kultivačne potvrdilo vo vzorkách zmenených semenníkov 
a prisemenníkov baktérie Brucella ovis priamy dôkaz infekčnej epididymitídy 
baranov v chove oviec PD Kapušany, f. Chmeľov, okres Prešov.  
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2 RL pre diagnostiku vírusov v potravinách 

 

Aktivity smerom k zahraničiu 
1. Účasť na 13. stretnutí NRL pre monitoring vírusovej a bakteriálnej kontaminácie 

lastúrnikov (EURL Cefas, Veľká Británia, máj 2014). 
2. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi zaoberajúcimi sa danou oblasťou (EFSA, 

FAO, WHO,  EURL Cefas, SVÚ Jihlava-Česko) počas celého roka podľa potreby. 
3. Pravidelné sledovanie webovej stránky EURL CEFAS (www.crlcefas.org), ako aj 

iných relevantných zdrojov (www.ec.europa.eu; www.hpa.org.uk; 
www.eurosurveillance.org; ...) a literatúry. 

4. Nepretržité sledovanie činnosti pracovnej skupiny CEN/TC275/WG6/TAG4 
(„Detection of norovirus/HAV in foodstuffs including bivalve molluscs“) a 
aplikácia ich zistení do laboratórnej praxe. 
 

Aktivity vnútorné 
1. V spolupráci so SAV, Bratislava a SVÚ, Jihlava zavedenie a zvalidovanie metódy 

na dôkaz TBEV v mlieku.  
2. Kultivácia vírusu Mengo (ATCC VR-1598) na bunkových kultúrach FRhK-4 

(ATCC CRL-1688) v prostredí DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) 
a atmosféry s obsahom 5% CO2. Zvládnutie replikácie vírusu Mengo in vitro je 
nevyhnutnou súčasťou využitia RNA vírusu Mengo na kontrolu procesov izolácie, 
extrakcie a detekcie z dôvodov vylúčenia falošne negatívnych výsledkov. 

3. Vypracovanie príspevkov (Norwalk vírus, Vírus kliešťovej encefalitídy) do 
publikácie „Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody 
v Slovenskej republike za rok 2013“. 

4. Na pracovnej porade pod záštitou ŠVPS SR (Žilina, marec 2014), RL pre 
diagnostiku vírusov v potravinách oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS 
SR so svojimi aktivitami uskutočnenými v roku 2013 a plánmi na rok 2014. 

5. V období máj 2014 vyhlásila ŠVPS, SR mimoriadne núdzové opatrenie pre 
producentov surového ovčieho a kozieho mlieka. V rámci tohto opatrenia ŠVPÚ 
DK vyšetril 441 vzoriek mliek na prítomnosť TBEV.   

 
 
 

3 RL pre pôvodcu zoonózy Yersinia spp.  
 

Vlastná činnosť RL 
1. RL sa kontaktovalo s ostatnými rutinnými veterinárnymi laboratóriami o zasielaní 

pozitívnych izolátov, o možnosti ich konfirmácie a uchovávania 
 

Aktivity vnútorné 
 
1. RL priebežne počas celého roka sledovalo výskyt yersinióz, klinické vzorky 

vyšetrovalo podľa špecifických interných predpisov, vzorky z potravín vyšetrovalo 
v súlade s platnými medzinárodnými normami STN EN ISO 0273:2004 na dôkaz 
predpokladaných patogénnych baktérií Yersinia enterocolitica. V prípade 
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pozitívnych izolátov typizáciu vykonávalo prostredníctvom biochemických metód 
serologickej aglutinácie a metódami molekulárnej biológie. 

2. RL zaviedlo novú metódu na  detekciu patogénnych baktérií Yersinia enterocolitica 
pomocou Real-Time PCR.  
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Vyhodnotenie činností národných referenčných laboratórií VPÚ Košice 
 

 
 
 

Správa o činnosti 
 

Národného referenčného laboratória  za rok 2014 pre mykotoxíny 
 

 
Aktivity NRL v roku 2014:  

 
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny VPÚ v Košiciach sa v roku 2014 
zúčastnilo 2 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných Európskym 
referenčným laboratóriom (EURL). V prvom teste bola stanovovaná hladina Aflatoxínu B1 
v kokosovom prášku v dvoch vzorkách a v druhom teste bola stanovovaná hladina 
Zearalenonu v kukuričnom oleji, takisto v dvoch vzorkách. 

Ďalej sa NRL pre mykotoxíny VPÚ v Košiciach v roku 2014 zúčastnilo 
2 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných FAPAS-om. V týchto testoch 
boli stanovované hladiny aflatoxínov B1, B2, G1, G2 a suma aflatoxínov 
v kukurici, T-2, HT-2 a suma T-2 a HT-2 toxínov v ovsenej múke. 

Ďalších medzinárodných porovnávacích testov, ktorých sa NRL pre mykotoxíny 
VPÚ v Košiciach v roku 2014 zúčastnilo, bol test organizovaný Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) v Brne. V tomto teste boli stanovené 
hladiny deoxynivalenolu, zearalenonu, fumonizínov B1, B2 a suma fumonizínov B1 + B2, 
T-2, HT-2 a suma T-2 a HT-2 toxínov v kukuričnom zrne a v kukurici. 
 
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR a RÚVZ: 

NRL v roku 2014 organizovalo medzilaboratórny porovnávací test na stanovenie 
hladiny deoxynivalenolu v kukuričnom zrne. Tohto testu sa zúčastnili úradné laboratóriá 
(ÚL) v Dolnom Kubíne, v Bratislave a RÚVZ v Poprade. 
 
Medzinárodná spolupráca: 

NRL v zastúpení  RNDr. Vladimíra Kukuru sa zúčastnilo v dňoch 15. a 16. 
októbra 2014 na 9. workshope pre mykotoxíny, ktorý sa konal v EURL IRMM pre 
mykotoxíny v Geele, Belgicko. Na workshope boli hodnotené výsledky testov, ktoré boli 
dosiahnuté jednotlivými laboratóriami za rok 2014. 

Z tohto workshopu bolí poskytnuté informácie pre ÚL v Bratislave, v Dolnom Kubíne, 
RÚVZ v Poprade a ŠVPS SR. 

NRL sa zúčastnilo  štúdie  mykotoxínov ochratoxínu A a aflatoxínov B1, B2, G1, G2, 
suma aflatoxínov v roku 2014, ktorú organizoval IRMM (Institute for Reference Materials  
and Measurement) v Geele. Výsledkom tejto štúdie, bude zavedenie nového 
certifikovaného referenčného materiálu (CRM), ktorý bude možné zakúpiť v roku 2015. 

NRL v roku 2014 spolupracovalo s EURL IRMM pre mykotxíny v Geele, Belgicko. 
 

Správu predkladá:  RNDr. Vladimír Kukura  
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Správa o činnosti 
 
Národného referenčného laboratória  za rok 2014 pre kokcidiostatiká 
                                                                        
Aktivity NRL v roku 2014: 

 
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

NRL pre kokcidiostatiká VPÚ v Košiciach sa v roku 2014 nezúčastnilo žiadneho 
medzinárodného porovnávacieho testu na stanovenie kokcidiostatík, nakoľko EURL 
neorganizovalo porovnávací test v tomto roku. 

 
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR: 

Nakoľko kokcidiostatiká analyzuje len Veterinárny a potravinový ústav 
v Košiciach, medzilaboratórne porovnávacie testy v rámci ŠVPÚ sa neorganizujú.  

 
Medzinárodná spolupráca: 

NRL v roku 2014 spolupracovalo s EURL pre kokcidiostatiká v Berlíne, Nemecko. 
 
 
Správu predkladá:  RNDr. Vladimír Kukura  
 
                                                 
 
                                              Správa o činnosti 
 
   Národného referenčného laboratória  za rok 2014 pre antihelmintiká 
                                                                        
 

 
Aktivity NRL v roku 2014:  
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

NRL pre antihelmintiká VPÚ v Košiciach sa v roku 2014 zúčastnilo 
medzinárodného porovnávacieho testu organizovaného EURL für Rückstände Berlín, 
Nemecko. V teste boli stanovované hladiny antihelmintík v kravskom mlieku. 

 
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR: 

Nakoľko antihelmintiká analyzuje len Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, 
medzilaboratórne porovnávacie testy v rámci ŠVPÚ sa neorganizujú.  

 
Medzinárodná spolupráca: 

NRL v roku 2014 spolupracovalo s EURL pre antihelmintiká v Berlíne, Nemecko. 
 
 
 
Správu predkladá:  RNDr. Vladimír Kukura  
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                                                    Správa o činnosti  
 
      Národného referenčného laboratória  za rok 2014 pre sedatíva 
 
Aktivity NRL v roku 2014:  
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

NRL pre sedatíva VPÚ v Košiciach sa v roku 2014 zúčastnilo medzinárodného 
porovnávacieho testu organizovaného EURL na stanovenie sedatív. 

Ďalej sa NRL pre sedatíva VPÚ v Košiciach v roku 2014 zúčastnilo medzinárodného 
porovnávacieho testu organizovaného FAPAS-om. V tomto teste boli stanovované hladiny 
carazololu a propionylpromazínu vo svale ošípanej. 

 
 
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR: 

Nakoľko sedatíva analyzuje len Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach,  
medzilaboratórne porovnávacie testy v rámci ŠVPÚ sa neorganizujú. 
Medzinárodná spolupráca: 

V rámci EÚ je zriadené EURL na stanovovanie sedatív v Bilthovene, Holandsko, 
Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ktoré má informáciu o našej 
referencii. 
 
 
Správu predkladá:  RNDr. Vladimír Kukura 
 
 
                                                       Správa o činnosti  
 
  Národného referenčného laboratória  za rok 2014 pre  polychlorované bifenyly 

 
Aktivity NRL v roku 2014:  

 
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  
 

Národné referenčné laboratórium pre polychlorované bifenyly pri VPÚ v Košiciach sa 
v roku 2014 zúčastnilo 2 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných 
Európskym referenčným laboratóriom (EURL). V týchto testoch boli stanovované hladiny 
kongenérov PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180 v matriciach: sepiolit, treščia pečeň a rybí 
tuk. 
 
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci VPÚ SR: 
 

NRL v roku 2014 ponúklo ÚL v Bratislave a Dolnom Kubíne možnosť zúčastniť sa  
medzilaboratórnych porovnávacích testov na stanovenie kongenérov PCB 28, 52, 101, 138, 
153 a 180 v sepiolite aj treščej pečeni a rybacom tuku. Túto možnosť nevyužilo ani jedno 
laboratórium. 
Medzinárodná spolupráca: 
 

NRL pri VPÚ v Košiciach sa v roku 2014 zúčastnilo dvoch workshopov zameraných 
na  
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problematiku dioxínov a PCB v potravinách a krmivách. Prvý sa konal 22.- 23.5.2014 vo 
Francúzsku v Nantes. Stretnutie bolo uskutočnené v areáli Oniris, v laboratóriu 
LABERCA. Organizátorom stretnutia bolo EURL vo Freiburgu v spolupráci 
s hostiteľským NRL v Nantes. Druhý workshop sa konal 3.- 4.12.2014 v  budove State 
Institute for Chemical and Veterinary Analysis of Food vo Freiburgu, Nemecko. 

NRL v roku 2014 spolupracovalo s EURL pre PCB a dioxíny vo Freiburgu, Nemecko.  
 
Iné aktivity: 

NRL pri VPÚ v Košiciach v roku 2014 vykonalo analýzu 8 vzoriek rýb a 3 vzoriek  
svaloviny hovädzieho dobytka na stanovenie PCB v rámci projektu Surveillance 
a hodnotenie rizika polychlórovaných bifenylov v rybách a vo svalovine hovädzieho 
dobytka v regióne Zemplínska Šírava organizovaným Ministerstvom pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 
 
Správu predkladá:  RNDr. Lívia Muchová 
 
 
 
                                                               Správa o činnosti  
 
              Národného referenčného laboratória  za rok 2014 pre ťažké kovy v 
potravinách  
                             a krmivách a chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu 
 
Aktivity NRL v roku 2014:  

 
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy a chemické prvky pri VPÚ 
v Košiciach  

sa v roku 2014 zúčastnilo 4 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných 
Európskymi referenčnými laboratóriami (EURL). 2 testy boli z EURL CEFAO-ISS Rím, 
Taliansko a 2 testy z EURL HM-IRRM Geel, Belgicko. V týchto testoch boli stanovované 
hladiny Pb, Cd, As, Cu, Sn a Hg v matriciach mrazená oblička, sterilizovaný hrášok, 
krmivo a lyofilizovaný sval.  
 
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci VPÚ SR: 

NRL v roku 2014 zorganizovalo pre ÚL v Bratislave a v Dolnom Kubíne porovnávací 
test 

na stanovenie ťažkých kovov v krmive.  
 
Medzinárodná spolupráca: 

NRL v zastúpení RNDr. P. Očenáša, PhD. sa zúčastnilo dňa 9.9.2014 na workshope, 
ktorý 

organizovalo Community reference laboratory for heavy metals (EURL HM) na Institute 
for Reference Materials and Measurements (IRMM) v Bruseli, Belgicko.  
Rovnako sa NRL v zastúpení  RNDr. P. Očenáša, PhD. zúčastnilo  dňa 17.10.2014 na 
workshope, ktorý sa konal v Community reference laboratory for Chemical Elements in 
Food of Animal Origin (EURL CEFAO) na Istituto Superiore della Sanitá v Ríme.  
NRL v roku 2014 spolupracovalo s EURL CEFAO Rím, Taliansko ako aj s EURL IRMM 
Geel, Belgicko.  

119 

 



 
Spolupráca s úradnými laboratóriami orgánov verejného zdravotníctva 

NRL pri VPÚ v Košiciach v roku 2014 ako minulý rok spolupracovalo s úradnými 
laboratóriami orgánov verejného zdravotníctva, ktorým poskytlo možnosť zúčastniť sa 
testu na stanovenie ťažkých kovov organizovaného EURL na stanovenie ťažkých kovov. 
Túto možnosť využilo iba laboratórium v Banskej Bystrici.  
NRL oboznámilo úradné laboratóriá orgánov verejného zdravotníctva so závermi 
z workshopov.  
 
Správu predkladá:  RNDr. Lívia Muchová 
 

 
                                                           Správa o činnosti  
 
             Národného referenčného laboratória  za rok 2014 pre tyreostatiká 
 
Aktivity NRL v roku 2014:  

 
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

V roku 2014 sa NRL nezúčastnilo porovnávacieho testu na stanovenie tyreostatík.  
 
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci VPÚ SR: 

Nakoľko tyreostatiká analyzuje len VPÚ Košice, medzilaboratórne porovnávacie testy 
v  

rámci VPÚ sa neorganizujú.  
 
Medzinárodná spolupráca: 

Na základe dohody s VPÚ Bratislava sa workshopu zúčastnila vedúca NRL pre  
hormonálne látky, ktorá poskytla informácie pre NRL VPÚ Košice.  
NRL v roku 2014 spolupracovalo s EU-RL RIKILT, Holandsko.  
 
 
Správu predkladá:  RNDr. Lívia Muchová 
 
 
 

                 

                                                       Správa o činnosti 
Národného referenčného laboratória pre detekciu živočíšnych proteínov v krmivách 

 
 
 Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 1563/2007/100 zo dňa 9.5.2007 
poverilo vykonávaním činnosti Národného referenčného laboratória vo veci detekcie 
živočíšnych proteínov v krmivách VPÚ Košice 
 Vychádzajúc z povinnosti NRL vyhodnocujeme činnosť laboratória na rok 2014. 
 
Odborná činnosť: 

1. Výsledky: 

 V roku 2014 bolo vyšetrených 106 vzoriek na prítomnosť živočíšnych proteínov  
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v krmivách. Mikroskopickou metódou bolo vyšetrených 68 vzoriek a metódou PCR 38 
vzoriek. V tabuľkách 1- 8 sú vyšetrenia rozdelené podľa VÚC SR a jednotlivých druhov 
kŕmnych zmesi a kŕmnych komponentov. 
 
 
Tabuľka 1  Prešovský VÚC  
 HD 02  OŠ 03     
    HYD 03 OV 02   
 HD 03 HD 10 OŠ 05   Obilná  
Okres      zmes KZ 
 HD 04 HD 11 OŠ 06   SEŠ, RYBY 
    HYD 02    
 HD 06 HD 12 OŠ 04     

VT 2 1 0 0 1 2 0 
SL 1 1 0 0 0 3 1 
BJ 2 4 0 0 0 0 1 
PO 0 0 1 1 0 4 0 
SK 2 2 1 0 0 0 0 
PP 4 0 0 1 0 0 1 
HE 2 1 2 0 0 1 0 

Spolu: 13 9 4 2 1 10 3 
 
Tabuľka 2  Banskobystrický VÚC 
 HD 01 HYD 01 OŠ 01  
Okres HD 05 HYD 03  KZ 
  HYD 10  RYBY 

BB 2 1 0 0 
RS 0 1 1 0 
LC 0 0 0 0 
VK 0 1 0 0 
ZV 0 1 0 0 
ZH 0 0 0 1 

Spolu: 2 4 1 1 
 
 
Tabuľka 3  Košický VÚC  
 HD 02 HD 10  HYD 01 OV 02  
   OŠ 02   Obilná 
Okres HD 03 HD 11  HYD 02 OV 03 zmes 
   OŠ 06   pre HD, 
 HD 05 HD 12  HYD 10 OV 05 OŠ 
   OŠ 03    

KE 0 0 0 0 0 1 
KS 3 1 1 0 0 1 
SN 3 0 1 0 1 1 
TV 1 0 3 1 0 1 
RV 2 1 0 0 2 1 
MI 0 1 3 2 0 1 

Spolu: 9 3 8 3 3 6 
 
 
Tabuľka 4  Žilinský VÚC  
 HYD 01      
Okres  OŠ  KZ pre Obil. 
 HYD 02  RYBY Šrot. 

ZA 0 0 1 0 
CA 1 0 0 0 
LM 0 0 0 1 
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DK 0 0 1 0 
MT 1 0 0 0 

Spolu: 2 0 2 1 
 
 
 
 
 
Tabuľka 5  Nitriansky VÚC  
 HYD  
Okres  OŠ 05 
   
  OŠ 04 
KN 0 1 
NR 0 1 
LV 0 2 
Spolu: 0 4 
 
 
Tabuľka 6  Trenčiansky VÚC  
 HYD     
Okres  OŠ  KZ pre Obilná  
   RYBY zmes 

TN 0 0 0 1 
PD 0 0 1 0 
NM 0 0 0 0 
PB 0 0 1 0 
PU 0 0 0 0 

Spolu: 0 0 2 1 
 
 
 
Tabuľka 7  Trnavský VÚC  
   OŠ 06  
Okres HD 11 RYBY OŠ 03 HYD 11 
 HD 01    
SE 0 0 1 0 
TT 4 0 1 0 
NZ 0 0 0 1 
TO 0 0 0 1 
GA 1 1 0 0 
DS 0 0 0 1 
Spolu: 5 1 2 3 
 
 
 
Tabuľka 8  Bratislavský VÚC  
 RYBY  
Okres   

SC 1  
Spolu: 1  
 
 
V roku 2014 nebol zaznamenaný žiaden pozitívny nález. 
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2. Účasť na podujatiach a spolupráca: 
 

 Účasť na workshope EURL-AP organizovanom pre NRL 20.5-22.5.2014 
Riga,Lotyšsko 

 Spolupráca s EURL-AP, Gembloux, Belgicko 
 Spolupráca s NRL Česká republika 
 Organizovanie medzilaboratórneho skúšobného merania „December 2014 – 

Merania sa zúčastnili 3 úradné laboratória. Vzorky pozostávali z 3 kŕmnych 
zmesi. 

Účasť na medzinárodných testoch spôsobilosti: 
1)  Medzinárodný porovnávací test EURL-AP, Gembloux, Belgicko – (November 

2014– Január 2015 pre NRL – vyhodnotenie prebieha 
2) Medzinárodný porovnávací test organizovaný NRL Českej republiky – 

(November 2014 – vyhovujúci výsledok 
3) Medzinárodný porovnávací test EURL-AP na detekciu DNA prežúvavcov 

v krmivách – (marec2014) 100% úspešnosť 

Plány v roku 2015: 
  

 Účasť na workshope NRL organizovanom EURL-AP v Írsku (apríl 2015) 
 Organizovanie porovnávacieho merania pre úradné laboratória SR 
 Spolupráca s EURL-AP, Gembloux, Belgicko 
 Spolupráca s vybranými NRL – Česká republika, Poľsko, Slovinsko 
 Spolupráca s IVVL 
 Spolupráca s UVLaF 

Správu predkladá:  MVDr. Tomáš Danielis                       
 
 
                                                      Správa o činnosti  
 
Národného referenčného laboratória pre dioxíny a PCB podobné dioxínom 
 
Aktivity NRL v roku 2014: 
 
 Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste PT 2014: 

Národné referenčné laboratórium pre dioxíny a PCB podobné dioxínom pri VPÚ  
v Košiciach sa v   roku 2014 zúčastnilo 2 medzinárodných porovnávacích testov 
organizovaných Európskym referenčným laboratóriom (EU-RL Freiburg Nemecko).  
1. február-marec v matrici: sepiolit /A,B/na dopl.kŕmenie - stanovenie sumy dioxínov       
    metódou DR CALUX 
2. september-október v matriciach- olej z pečene rýb a treščia pečeň- stanovenie sumy            
    dioxínov metódou DR CALUX 
 
Medzinárodná spolupráca: 

Účasť na workshopoch EU-RL bola v roku 2014 zabezpečená zástupkyňou NRL  VPÚ  
v Košiciach  RNDr. Farkašovou. Organizované boli  dva workshopy zamerané na 
problematiku dioxínov a PCB v potravinách a krmivách. 
Prvý sa konal 22.- 23.5.2014 vo Francúzsku v Nantes. Stretnutie bolo uskutočnené v areáli 
Oniris, v laboratóriu LABERCA. Organizátorom stretnutia bolo EURL vo Freiburgu 
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v spolupráci s hostiteľským NRL v Nantes. 
Druhý workshop sa konal 3.- 4.12.2014 v  budove State Institute for Chemical and 
Veterinary Analysis of Food vo Freiburgu, Nemecko. 
NRL v roku 2014 spolupracovalo s EURL pre PCB a dioxíny vo Freiburgu, Nemecko. 
Všetky prejednané témy sú k nahliadnutiu na EU-RL portáli www.eurl-dioxin-freiburg.eu 
 
Správu predkladá: MVDr. Zuzana Miklášová 
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Vyhodnotenie činností národných referenčných laboratórií VÚ Zvolen 
 

 
Národné referenčné laboratórium pre klasický mor ošípaných 
Národné referenčné laboratórium pre africký mor ošípaných 

 
Národné referenčné laboratórium pre klasický mor ošípaných (ďalej „NRL KMO“) 
bolo autorizované ŠVPS SR dňa 14.11.2003 Rozhodnutím č. j. 11434/2003-480. 
Národné referenčné laboratórium pre africký mor ošípaných (ďalej „NRL ASF“) bolo 
autorizované ŠVPS SR dňa 7.7.2004 Rozhodnutím č. j. 5619/2004-480. 
V rámci svojich činností laboratóriá v danom roku zabezpečovali: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 účasť na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými 

referenčnými laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat 
 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 

diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prevádzkovanie banky bunkových kultúr 
 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 

harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 
 analýzu nákazovej situácie, prípadne analýzu procesu ozdravovania pre 

potreby ŠVPS SR 
 permanentné školenie pracovníkov 

 
Počty vyšetrených vzoriek 
NRL KMO a NRL ASF poskytujú diagnostické činnosti v danej problematike pre celé 
územie SR. 
V terénnej diagnostickej činnosti NRL KMO vyšetrilo 24 447 vzoriek diviačej zveri 
a 17 758 vzoriek domácich ošípaných na prítomnosť protilátok, 25 077 vzoriek 
diviačej zveri a 46 vzoriek domácich ošípaných na prítomnosť vírusu. 
V tabuľke uvádzame počty vyšetrených vzoriek na KMO podľa druhu zvierat a počet 
pozitívnych vzoriek. 
Tabuľka č.2. 

druh zvierat 
detekcia vírusu detekcia protilátok 

počet vyšetrených 
vzoriek 

počet pozitívnych 
vzoriek 

počet vyšetrených 
vzoriek 

počet pozitívnych 
vzoriek 

domáce ošípané 46 0 17 758 0 
diviaky 25 077 0 24 447 10 

Serologická pozitivita bola zistená u 10 vzoriek diviakov z okresov Banská Bystrica, 
Krupina, Levice, Lučenec, Veľký Krtíš a Trenčín. Jedná sa o vzorky z lokalít, 
v ktorých sa v predchádzajúcom období nákaza KMO vyskytovala a v uvedených 
lokalitách bola vykonávaná orálna vakcinácia. 
V rámci činnosti NRL ASF boli vyšetrované vzorky diviačej zveri vzhľadom na 
aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných 
u diviačej populácie v Poľsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Bielorusku a na Ukrajine. 
V súlade s usmernením ŠVPS SR č.572/14-225 z 18.2.2014 bolo z vybraných okresov 
SR na prítomnosť protilátok vyšetrených 2 634 vzoriek. V súlade s usmernením ŠVPS 
SR č. 3404/14-225 z 14.10.2014 bolo z vybraných okresov SR na prítomnosť vírusu 
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(prítomnosť nukleovej kyseliny vírusu ASF) vyšetrených 1 322 vzoriek. 
Všetky vyšetrené vzorky boli s negatívnym výsledkom. 
 
Vypracovanie surveillance 
VÚ ZV v rámci NRL KMO a NRL ASF kompletizoval, analyzoval a štatisticky 
spracováva údaje v problematike KMO a ASF pre celé územie SR. Na základe týchto 
údajov vypracoval: 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie a monitoring KMO u diviakov na 

Slovensku 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie a monitoring KMO u domácich 

ošípaných na Slovensku 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie a monitoring ASF u diviakov na 

Slovensku 
 
Medzilaboratórne testy spôsobilosti 
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti uvádzame v tabuľke. 
Tabuľka č.3. 

organizátor typ vzorky parameter metóda 

CRL pre EU 
TiHo Hannover, 
Nemecko 

krvné sérum 

prítomnosť vírusu CSF 
a iných Pestivírusov, 
detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov CSF 
a iných Pestivírusov, 
typizácia vírusov 

PLA 
Panpestivirus RRT-PCR 
CSFV RRT-PCR 
Sekvenačná a fylogenetická 
analýza 

krvné sérum 
detekcia protilátok 
proti vírusu CSF 
a iným Pestivírusom 

NPLA 
ELISA home - made 
ELISA Prionics 

CRL pre EU 
CISA-INIA 
Valdeolmos, 
Španielsko 

krvné sérum, 
tkanivové 
suspenzie 

prítomnosť vírusu 
ASF, 
detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov ASF 

HAD 
RPCR 

krvné sérum detekcia protilátok 
proti vírusu ASF 

ELISA 
IPMA, IPT (CISA) 

V rámci medzilaboratórnych testov pre KMO zameraných na vyšetrenia klasickými 
virologickými, serologickými a molekulárno-biologickými metódami (Tabuľka č.3) 
bolo zaslaných 24 vzoriek krvných sér. 
V rámci medzilaboratórnych testov pre ASF zameraných na vyšetrenia klasickými 
virologickými, serologickými a molekulárno-biologickými metódami (Tabuľka č.3) 
bolo zaslaných 11 vzoriek krvných sér a 8 vzoriek tkanivových suspenzií. 
Zaslané vzorky boli vyšetrené všetkými zavedenými validovanými a rutinne 
používanými metódami v NRL KMO a v NRL ASF. 
NRL KMO a  NRL ASF absolvovali medzinárodné kruhové testy úspešne. 
 
Odborné podujatia 
Účasť na vedeckých stretnutiach venovaných problematike klasického a afrického 
moru ošípaných: 
 Pracovné stretnutie CRL a NRL EU pre klasický a africký mor ošípaných - 

Annual meeting of the NRLs CSFV and ASFV, organizované TiHo CSF EU 
RL Hannover, Nemecko a CISA-INIA ASF EU RL Valdelmos, Španielsko, 
uskutočnené 1 - 4.6.2014 v Valdelmos, Španielsko. 
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Odborná pomoc 
Pracovníci NRL KMO a NRL ASF poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní 
stratégie kontroly klasického a afrického moru ošípaných pre ŠVPS SR. 
Vypracovávali odborné posudky a aktívne sa zúčastňovali na odborných poradách 
k uvedenej problematike organizovaných ŠVPS SR. Aktuálne poskytovali konzultácie 
pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre chovateľov. 

 
Národné referenčné laboratórium pre vezikulárnu chorobu ošípaných 

 
Národné referenčné laboratórium pre vezikulárnu chorobu ošípaných (ďalej „NRL 
SVD“) bolo autorizované ŠVPS SR dňa 7.7.2004 Rozhodnutím č. j. 5620/2004-480. 
V rámci uvedeného laboratória bola riešená aj problematika slintačky a krívačky 
(ďalej „FMD“). 
V rámci svojich činností laboratórium v danom roku zabezpečovalo: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 účasť na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými 

referenčnými laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat 
 udržiavanie minimálnej diagnostickej pripravenosti pre detekciu vírusov FMD 

a SVD metódami, ktoré nevyžadujú prácu so živými vírusmi 
 introdukciu laboratórnych molekulárno-biologických metód pre typizáciu 

vírusov FMD cirkulujúcich v súčasnosti vo svete 
 permanentné školenie pracovníkov 

Počty vyšetrených vzoriek 
V rámci činnosti NRL SVD  bola riešená úloha minimálnej diagnostickej pripravenosti 
pre detekciu vírusov FMD a SVD, resp. pre detekciu protilátok proti vírusom FMD 
a SVD, molekulárno-biologickými a serologickými metódami. 
V rámci laboratórnej diagnostiky FMD, so zreteľom na udržanie minimálnej 
diagnostickej pripravenosti, bolo vyšetrených na prítomnosť protilátok 1 000 vzoriek 
diviačej zveri s negatívnym výsledkom. 
 
Zavedené nové laboratórne metódy 
Detekcia 
vírusu 

 V podmienkach laboratória molekulárnej biológie boli 
introdukované a validované nové metódy real-time RT-PCR Asia1 
FMDV a real-time RT-PCR O FMDV s použitím špecifických 
primerov a próby pre typizáciu vírusov FMD serotypov Asia1 a O 

 
Medzilaboratórne testy spôsobilosti 
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti uvádzame v tabuľke. 
 
Tabuľka č.4. 

organizátor typ vzorky parameter metóda 

CRL pre EU 
IAH Pirbright, 
Veľká Británia 

neinfekčný 
biologický 
materiál 

detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov SVD RRT-PCR 

krvné sérum detekcia protilátok 
proti vírusu SVD ELISA 

neinfekčný 
biologický 
materiál 

detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov FMD 

RRT-PCR 
FMD O RRT-PCR 
FMD Asia1 RRT-PCR 

krvné sérum detekcia protilátok 
proti vírusu FMD ELISA 
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CRL pre EU organizuje porovnávacie testovanie pre FMD a SVD súčasne. V rámci 
medzilaboratórnych testov pre FMD a SVD molekulárno-biologickými metódami 
(Tabuľka č. 4) bolo zaslaných 8 vzoriek. 
V rámci medzilaboratórnych testov pre FMD a SVD zameraných na vyšetrenia 
serologickými metódami (Tabuľka č. 4) bolo zaslaných 8 vzoriek na FMD a 6 vzoriek 
na SVD. 
Zaslané vzorky boli vyšetrené všetkými zavedenými validovanými a rutinne 
používanými metódami v NRL SVD. 
NRL SVD absolvovalo medzinárodné kruhové testy pre FMD a SVD úspešne. 
 
Odborné podujatia 
Účasť na vedeckých stretnutiach venovaných problematike vezikulárnej choroby 
ošípaných a slintačky a krívačky: 
 Pracovné stretnutie CRL a NRL EU pre vezikulárnu chorobu ošípaných 

a zároveň slintačku a krívačku - Annual meeting of the NRLs FMDV and 
SVDV, organizované FMD and SVD EU RL IAH Pirbright, Veľká Británia, 
uskutočnené 6 - 8.5.2014 v Woking, Veľká Británia 

 Sympózium EuFMD - Open session of the EuFMD standing technical and 
research committee, organizované European commission for the control of 
foot-and-mouth disease (EuFMD), uskutočnené 28.10 - 1.11.2014 v Cavtat, 
Chorvátsko 

 
Odborná pomoc 
Pracovníci NRL SVD poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní stratégie 
kontroly vezikulárnej choroby ošípaných ako aj slintačky a krívačky pre ŠVPS SR. 

 
 

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku 
Národné referenčné laboratórium pre pseudomor hydiny 

 
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (ďalej „NRL AI“) bolo 
autorizované ŠVPS SR dňa 14.11.2003 Rozhodnutím č. j. 11437/2003-480. 
Národné referenčné laboratórium pre pseudomor hydiny (ďalej „NRL ND“) bolo 
autorizované ŠVPS SR dňa 14.11.2003 Rozhodnutím č. j. 11436/2003-480. 
V rámci svojich činností laboratóriá v danom roku zabezpečovali: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 účasť na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými 

referenčnými laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat 
 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 

diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prevádzkovanie banky bunkových kultúr 
 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 

harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 
 analýzu nákazovej situácie, prípadne analýzu procesu ozdravovania pre 

potreby ŠVPS SR 
 permanentné školenie pracovníkov 

 
Počty vyšetrených vzoriek 
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NRL AI a NRL ND poskytujú diagnostické činnosti v danej problematike pre celé 
územie SR. 
V terénnej diagnostickej činnosti laboratóriá vyšetrili spolu 2 125 vzoriek, z toho bolo 
vykonaných  
2 060 vyšetrení na prítomnosť protilátok proti vtáčej chrípke, 51 vyšetrení na 
prítomnosť vírusu vtáčej chrípky, 6 vyšetrení na prítomnosť protilátok proti 
pseudomoru hydiny a 8 vyšetrení na prítomnosť vírusu pseudomoru hydiny. 
V tabuľke uvádzame počty vyšetrených vzoriek na AIV a NDV a počet pozitívnych 
vzoriek. 

 
 
Tabuľka č.5. 

nákaza 

detekcia vírusu detekcia protilátok 
počet 

vyšetrených 
vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

vtáčia chrípka 51 0 2 060 0 

pseudomor 
hydiny 8 0 6 0 

 

Vypracovanie surveillance 
VÚ ZV v rámci NRL AI a NRL ND kompletizuje, analyzuje a štatisticky spracováva 
údaje v problematike vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny pre celé územie SR. Na 
základe týchto údajov vypracoval: 
 Štvrťročné prehľady nákazovej situácie a monitoring vtáčej chrípky 

a pseudomoru hydiny na Slovensku 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie a monitoring vtáčej chrípky 

a pseudomoru hydiny na Slovensku 
 

Medzilaboratórne testy spôsobilosti 
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti uvádzame v tabuľke. 
Tabuľka č. 6. 

organizátor typ vzorky parameter metóda 

CRL pre EU 
AHVLA Weybridge, 
Veľká Británia 

neinfekčný 
biologický 
materiál 

detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov AI 
a typizácia vírusov 

RRT-PCR, typizačné RRT-PCR, 
sekvenačné analýzy HA génu 
a určenie CS z dôvodu určenia 
virulencie 

neinfekčný 
biologický 
materiál 

detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov ND 
a typizácia vírusov 

RRT-PCR, 
sekvenačné analýzy F génu 
a určenie CS z dôvodu určenia 
virulencie 

neinfekčný 
biologický 
materiál 

stanovenie HA titra 
neznámych antigénov HA 

neinfekčný 
biologický 
materiál 

detekcia a antigénna 
charakteristika vírusu 
AIV, PMV 

charakteristiky subtypu 
AIV/PMV metódou HIT a NI 
(AIV) 
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neinfekčný 
biologický 
materiál 

detekcia 
a charakteristika 
subtypu AIV 
protilátok v antisére 

charakteristiky subtypu AIV 
metódou HIT 

neinfekčný 
biologický 
materiál 

detekcia 
a charakteristika 
subtypu PMV 
protilátok v antisére 

charakteristiky subtypu PMV 
metódou HIT 

 

CRL pre EU organizuje porovnávacie testovanie pre AI a ND súčasne. V rámci 
medzilaboratórnych testov pre AI a ND zameraných na vyšetrenia molekulárno-
biologickými metódami (Tabuľka č. 6) bolo zaslaných 13 lyofilizovaných vzoriek. 
V rámci medzilaboratórnych testov pre AI a ND zameraných na vyšetrenia klasickými 
virologickými a serologickými metódami (Tabuľka č. 6 bolo zaslaných 6 vzoriek 
antisér a 7 vzoriek antigénov. 
Zaslané vzorky boli vyšetrené všetkými zavedenými validovanými a rutinne 
používanými metódami v NRL AI a NRL ND. 
NRL AI a NRL ND absolvovali medzinárodné kruhové testy úspešne. 

 
Odborné podujatia 
Účasť na vedeckých stretnutiach venovaných problematike vtáčej chrípky 
a pseudomoru hydiny: 
 Pracovné stretnutie CRL a NRL EU pre vtáčiu chrípku a pseudomor hydiny - 

Annual meeting of the NRLs AIV and NDV, organizované AIV and NDV EU 
RL AHVLA Weybridge, Veľká Británia, uskutočnené 20 - 22.5.2014 v 
Lelystad, Holandsko 

 V. medzinárodná vedecká konferencia: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 
organizované Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
uskutočnené 4.- 5. 9. 2014 v Košice, Slovensko 

 
Publikačná činnosť 
Poster: Výskyt vírusu pseudomoru hydiny u divo žijúceho vtáctva v rokoch 2005-2013 
na Slovensku - Occurrence of the Newcastle disease virus in wild birds during years  
2005-2013 in Slovakia. Zuzana Dirbáková, Martin Tinák, Miroslav Mojziš; V. 
medzinárodná vedecká konferencia: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4 - 5. 
september 2014, Košice, Slovensko 
 
Odborná pomoc 
Pracovníci NRL AI a NRL ND poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní 
stratégie kontroly vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny pre ŠVPS SR. 
Aktuálne poskytovali konzultácie pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre 
chovateľov. 
 
 

Národné referenčné laboratórium pre mor koní 
Národné referenčné laboratórium pre choroby koní okrem moru koní 

 
Národné referenčné laboratórium pre mor koní (ďalej „NRL AHS“) bolo autorizované 
ŠVPS SR dňa 14.11.2003 Rozhodnutím č. j. 11435/2003-480. 
Národné referenčné laboratórium pre choroby koní okrem moru koní (ďalej len „NRL 
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pre choroby koní“) bolo autorizované ŠVPS SR dňa 16.9.2008 Rozhodnutím č. j. 
2059/2008-370. 
V rámci svojich činností laboratóriá v danom roku zabezpečovali: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 účasť na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými 

referenčnými laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat 
 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 

diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prevádzkovanie banky bunkových kultúr 
 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 

harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 
 permanentné školenie pracovníkov 
 

Počty vyšetrených vzoriek 
Prehľad vyšetrených vzoriek uvádzame v tabuľke. 
 
 
 
Tabuľka č. 7 

nákaza 

detekcia vírusu detekcia protilátok 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 
Infekčná 
arteritída 2 0 146 8 

Infekčná 
anémia 0 0 617 0 

West Nile 0 0 293 0 

Žrebčia nákaza 0 0 359 0 

Infekčná 
metritída 268 0 0 0 

Malleus 0 0 144 0 

 

Zavedené nové laboratórne metódy 
Detekcia 
vírusu 

 V podmienkach laboratória molekulárnej biológie boli 
introdukované a validované nové metódy real-time RT-PCR a real-
time PCR s použitím špecifických primerov a prób pre detekciu 
nukleovej kyseliny vírusov a provírusov EIA 

 
Vypracovanie surveillance 
VÚ ZV v rámci NRL AHS a NRL pre choroby koní kompletizuje, analyzuje 
a štatisticky spracováva údaje v problematike chorôb koní. Na základe zozbieraných 
údajov v roku 2014 vypracoval: 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie chorôb koní na Slovensku 

 
Medzilaboratórne testy spôsobilosti 
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti uvádzame v tabuľke. 
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Tabuľka č. 8. 
organizátor typ vzorky parameter metóda 

CRL pre EU 
LCV Algete, 
Španielsko 

krvné sérum detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov AHS RRT-PCR 

krvné sérum detekcia protilátok 
proti vírusu AHS ELISA 

CRL pre EU 
ANSES Paris, 
Francúzsko 

neinfekčný 
biologický 
materiál 

detekcia nukleovej 
kyseliny Burkhorderia 
mallei / pseudomallei 

RPCR 

krvné sérum 
detekcia protilátok 
proti Burkhorderia 
mallei 

KFT 

krvné sérum detekcia protilátok 
proti vírusu EIA IDT 

 

V rámci medzilaboratórnych testov pre AHS zameraných na vyšetrenia molekulárno-
biologickými metódami (Tabuľka č. 8) bolo zaslaných 10 vzoriek. 
V rámci medzilaboratórnych testov pre AHS zameraných na vyšetrenia serologickými 
metódami (Tabuľka č. 8) bolo zaslaných 10 vzoriek. 
V rámci medzilaboratórnych testov pre malleus zameraných na vyšetrenia 
molekulárno-biologickými metódami (Tabuľka č. 8) bolo zaslaných 15 vzoriek. 
V rámci medzilaboratórnych testov pre malleus zameraných na vyšetrenia 
serologickými metódami (Tabuľka č. 8) bolo zaslaných 17 vzoriek. 
V rámci medzilaboratórnych testov pre EIA zameraných na vyšetrenia serologickými 
metódami (Tabuľka č. 8) bolo zaslaných 24 vzoriek. 
Zaslané vzorky boli vyšetrené všetkými zavedenými validovanými a rutinne 
používanými metódami v NRL AHS a NRL pre choroby koní. 
NRL AHS a NRL pre choroby koní absolvovali medzinárodné kruhové testy úspešne. 
 
Odborné podujatia 
Účasť na vedeckých stretnutiach venovaných problematike chorôb koní: 
 Pracovné stretnutie CRL a NRL EU pre ochorenia koní - Workshop of the 

EURL for Eguine Diseases, Glanders, Equine infectious anemia, organizované 
ANSES EU Reference laboratory for Eguine Diseases Paris, Francúzsko, 
uskutočnené 5.-7.10.2014 v Lyon, Francúzsko 

 Pracovné stretnutie CRL a NRL EU pre mor koní - Meeting of the National 
reference laboratories for African Horse Sickness, organizované AHS EU RL 
Algete, Španielsko, uskutočnené 4.11.2014 v Rím, Taliansko 

 
 
 
Odborná pomoc 
Pracovníci NRL AHS a NRL pre choroby koní poskytovali poradenskú činnosť pri 
posudzovaní stratégie kontroly chorôb koní pre ŠVPS SR. 
Aktuálne poskytovali konzultácie pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre 
chovateľov. 
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Národné referenčné laboratórium pre ochorenie modrého jazyka 
 

Národné referenčné laboratórium pre ochorenie modrého jazyka (ďalej „NRL BT“) 
bolo autorizované ŠVPS SR dňa 26.2.2007 Rozhodnutím č. j. 618/2007-270. 
V rámci svojich činností laboratórium v danom roku zabezpečovalo: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 účasť na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými 

referenčnými laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat 
 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 

diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prevádzkovanie banky bunkových kultúr 
 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 

harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 
 permanentné školenie pracovníkov 

 
Počty vyšetrených vzoriek 
NRL BT poskytuje diagnostické činnosti v danej problematike pre celé územie SR. 
V terénnej diagnostickej činnosti laboratórium vyšetrilo 3 557 vzoriek na prítomnosť 
protilátok a 270 vzoriek na prítomnosť vírusu. V rámci monitoringu pakomárikov rodu 
Culicoides bolo vyšetrených 189 obsahov pascí. 
V tabuľke uvádzame počty vyšetrených vzoriek podľa druhu zvierat. 
Tabuľka č. 9. 

druh zvierat 

detekcia vírusu detekcia protilátok 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 
hovädzí 
dobytok 6 0 2 658 0 

ovce 3 0 1 0 

kozy 0 0 10 0 

jelene 191 0 214 0 

muflóny 55 0 518 0 

daniele 15 0 156 0 

 

V rámci činnosti NRL BT, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu 
Schmallenberg vírusu (SBV) v Európe, bola riešená úloha diagnostiky pre detekciu 
vírusu SB, resp. pre detekciu protilátok proti vírusom SB, molekulárno-biologickými a 
serologickými metódami. V rámci monitoringu bolo vyšetrených 5 421 vzoriek. 
V tabuľke uvádzame počty vyšetrených vzoriek podľa druhu zvierat a počet 
pozitívnych vzoriek. 
 
Tabuľka č. 10. 

druh zvierat detekcia vírusu detekcia protilátok 

počet počet počet počet 
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vyšetrených 
vzoriek 

pozitívnych 
vzoriek 

vyšetrených 
vzoriek 

pozitívnych 
vzoriek 

hovädzí 
dobytok 2 786 10 2 017 231 

ovce 6 0 16 4 

kozy 130 0 137 1 

jelene 193 0 51 8 

muflóny 15 0 15 5 

daniele 55 0 0 0 

 

Zavedené nové laboratórne metódy 
Detekcia 
vírusu 

 V podmienkach laboratória molekulárnej biológie boli 
introdukované a validované nové metódy real-time RT-PCR BTV4 
s použitím špecifických primerov a próby pre typizáciu vírusov 
BTV4 

 
Vypracovanie surveillance 
VÚ ZV v rámci NRL BT kompletizuje, analyzuje a štatisticky spracováva údaje 
v problematike ochorenia modrého jazyka pre celé územie SR. Na základe týchto 
údajov vypracoval: 
 Ročné vyhodnotenie monitoringu ochorenia modrého jazyka na Slovensku 

Laboratórium za Schmallenberg vírus skompletizovalo údaje v rámci celej SR pre 
hlásenie do EFSA a pre Súhrnnú správu o zoonózach a pôvodcoch zoonóz za rok 
2014. 
 
Medzilaboratórne testy spôsobilosti 
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti uvádzame v tabuľke. 
Tabuľka č. 11. 

organizátor typ vzorky parameter metóda 

CRL pre EU 
IAH Pirbright, 
Veľká Británia 

EDTA krv detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov BT  

pan BTV RRT-PCR 
typizačné RRT-PCR 

krvné sérum detekcia protilátok 
proti vírusu BT ELISA 

V rámci medzilaboratórnych testov pre BT zameraných na vyšetrenia molekulárno-
biologickými metódami (Tabuľka č. 11) bolo zaslaných 10 vzoriek. 
V rámci medzilaboratórnych testov pre BT zameraných na vyšetrenia serologickými 
metódami (Tabuľka č. 11) bolo zaslaných 8 vzoriek. 
Zaslané vzorky boli vyšetrené všetkými zavedenými validovanými a rutinne 
používanými metódami v NRL BT. 
NRL BT absolvovalo medzinárodné kruhové testy úspešne. 
 
Odborné podujatia 
Účasť na vedeckých stretnutiach venovaných problematike ochorenia modrého jazyka: 
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 Pracovné stretnutie CRL a NRL EU pre ochorenie modrého jazyka - Meeting 
of the National reference laboratories for Bluetongue, organizované BTV EU 
RL IAH Pirbright, Veľká Británia, uskutočnené 4.11.2014 v Rím, Taliansko 

 Medzinárodná konferencia BTV - IV. International Conference Bluetongue 
and related orbiviruses, organizované Italian Ministry of Health, OIE, EC, 
Instituto Zooprofilactico Sperimentale dell´Abruzzo e del Molise (IZSAM), 
uskutočnené 5 - 7.2014 v Rím, Taliansko 

 Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vírusu BTV4 v Európe zvolala 
EC pre vybrané NRL, vrátane VÚ ZV NRL BT informačný míting, ktorý sa 
konal 6.11.2014 v Ríme, v rámci Medzinárodnej konferencie BTV 
 

Odborná pomoc 
Pracovníci NRL BT poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní stratégie 
kontroly ochorenia modrého jazyka a Schmallenberg vírusu pre ŠVPS SR. 
Aktuálne poskytovali konzultácie pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre 
chovateľov. 

 
 

Národné referenčné laboratórium pre besnotu 
Referenčné laboratórium pre vykonávanie serologických skúšok na 

sledovanie účinnosti vakcín proti besnote 
 

Národné referenčné laboratórium pre besnotu (ďalej „NRL pre besnotu“) bolo 
autorizované ŠVPS SR dňa 14.11.2003 Rozhodnutím č. j. 11442/2003-480. 
Referenčné laboratórium pre vykonávanie serologických skúšok na sledovanie 
účinnosti antirabických vakcín bolo autorizované ŠVPS SR dňa 6.10.2009 
Rozhodnutím č. j. 2170/2009-370. 
V rámci svojich činností laboratóriá v danom roku zabezpečovali: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 účasť na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými 

referenčnými laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat 
 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 

diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prevádzkovanie banky bunkových kultúr 
 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 

harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 
 analýzu nákazovej situácie, prípadne analýzu procesu ozdravovania pre 

potreby ŠVPS SR 
 permanentné školenie pracovníkov 

 
Počty vyšetrených vzoriek 
V terénnej diagnostickej činnosti laboratóriá vyšetrili 557 vzoriek na prítomnosť 
vírusu besnoty a 655 vzoriek na prítomnosť antirabických protilátok. 
S celoslovenskou pôsobnosťou laboratórium vykonáva typizáciu vírusových kmeňov, 
v rámci kampaní orálnej vakcinácie líšok vykonáva vyšetrenia na detekciu protilátok 
v transudátoch líšok metódou ELISA a taktiež detekciu biomarkeru tetracyklínu (TTC) 
fluorescenčnou mikroskopiou. 
Laboratóriu na vykonávanie serologických skúšok na sledovanie účinnosti 
antirabických vakcín ako jedinému v SR bola udelená autorizácia EÚ pre vyšetrovanie 
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protilátok proti besnote v sérach domácich mäsožravcov metódou FAVN – 
Rozhodnutím komisie 2004/233 na základe úspešného absolvovania 
medzilaboratórnych porovnávacích testov organizovaných European Union Reference 
Institute for Rabies Serology, ANSES Nancy, Francúzsko. 
Laboratórium vykonáva tiež titráciu a kvantifikáciu vírusu besnoty vo vakcínach. 
Prehľad vyšetrených vzoriek podľa druhu zvierat uvádzame v tabuľke. 
 

Tabuľka č. 12. 

druh zvierat 

detekcia vírusu detekcia protilátok 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

líšky 456 1 480 312 

psy 56 0 149 145 

mačky 35 0 22 22 

ostatné voľne 
žijúce zvieratá 7 0 4 3 

ostatné domáce 
zvieratá 3 0 0 0 

 

V rámci vyšetrení na prítomnosť vírusu besnoty bola v roku 2014 v NRL pre besnotu 
diagnostikovaná 1 pozitívna vzorka. Išlo o konfirmačné vyšetrenie, ktoré potvrdilo 
pozitívny výsledok zo SL Prešov. Tento pozitívny nález bol diagnostikovaný 
29.12.2014 u líšky v okrese Stará Ľubovňa. Izolovaný kmeň vírusu bude v NRL pre 
besnotu v Laboratóriu molekulárnej biológie sekvenačne analyzovaný, pričom jeho 
sekvencia bude porovnaná so sekvenciami vírusových kmeňov cirkulujúcich 
v minulosti na Slovenku a so sekvenciami vírusových kmeňov hlavne susedných 
krajín, získaných z genetickej databázy. 
 
Vypracovanie surveillance 
VÚ ZV v rámci NRL pre besnotu kompletizuje, analyzuje a štatisticky spracováva 
údaje v problematike besnoty pre celé územie SR. Na základe týchto údajov 
vypracoval: 
 Štvrťročné prehľady zvierat vyšetrených na besnotu 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie besnoty na Slovensku 
 Monitoring efektívnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote podľa 

jednotlivých kampaní 
Laboratórium skompletizovalo údaje v rámci celej SR pre hlásenie do EFSA a pre 
Súhrnnú správu o zoonózach a pôvodcoch zoonóz za rok 2014. 
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Medzilaboratórne testy spôsobilosti 
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti uvádzame v tabuľke. 
Tabuľka č. 13. 

organizátor typ vzorky parameter metóda 

CRL pre EU 
ANSES Nancy, 
Francúzsko 

mozgové 
tkanivo detekcia vírusu FAT 

mozgové 
tkanivo detekcia vírusu RTCIT (PLA) 

mozgové 
tkanivo 

detekcia nukleovej 
kyseliny vírusov 
besnoty a typizácia 
vírusov 

RRT-PCR 
typizačné RRT-PCR 

krvné sérum stanovenie titra 
protilátok FAVN 

kostné 
tkanivo 
mandibuly 
líšok (časť 
kosti a zuby) 

detekcia prítomnosti 
biomarkeru tetracyklín 
(TTC) 

priama detekcia TTC v rezoch 
kostného tkaniva mandibuly 
a zubov fluorescenčnou 
mikroskopiou 

 

V rámci medzilaboratórnych testov pre besnotu zameraných na vyšetrenia klasickými 
virologickými a molekulárno-biologickými metódami (Tabuľka č.13.) bolo zaslaných 
9 vzoriek lyofilizovaného mozgového tkaniva. 
V rámci medzilaboratórnych testov na stanovenie titra antirabických protilátok 
(Tabuľka č.13.) bolo zaslaných 14 krvných sér. 
V rámci medzilaboratórnych testov na detekciu prítomnosti tetracyklínu (Tabuľka 
č.13.) bolo zaslaných 6 vzoriek kostného tkaniva mandibuly líšok. 
Zaslané vzorky boli vyšetrené všetkými zavedenými validovanými a rutinne 
používanými metódami v NRL pre besnotu. 
NRL pre besnotu absolvovalo medzinárodné kruhové testy úspešne. 
 
 
Odborné podujatia 
Účasť na vedeckých stretnutiach venovaných problematike besnoty: 
 V. medzinárodná vedecká konferencia: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

organizované Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
uskutočnené 4.-5. 9. 2014 v Košice, Slovensko 

 Medzinárodná konferencia - 25th International Meeting Rabies in the Americas 
(RITA), organizované vedeckým konzorciom RITA, uskutočnené 26 - 30.10. 
2014 v Cancun, Mexiko 
 

Publikačná činnosť 
Poster: Vyvíjanie a validácia ELISA testu na detekciu prítomnosti anti-
glykoproteínových protilátok voči vírusu besnoty - Development and validation of 
ELISA test for detection of rabies anti-glycoprotein antibodies. Miroslav Mojziš, Peter 
Korytár, Slavomír Jerg; V. medzinárodná vedecká konferencia: Infekčné a parazitárne 
choroby zvierat, 4 - 5. september 2014, Košice, Slovensko 
Orálna prezentácia: Evaluácia blokujúceho ELISA testu ako nástroja pre kontrolu 
účinnosti orálnej vakcinácie - Evaluation of Blocking ELISA as a tool for control of 
oral vaccination effectiveness. Miroslav Mojziš, Peter Korytár, Slavomír Jerg; XXV 
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International Conference on Rabies in the Americas, 26 - 30. October 2014, Cancún, 
Quíntana Roo, México 

 
Odborná pomoc 
Pracovníci NRL pre besnotu poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní stratégie 
kontroly besnoty pre ŠVPS SR. 
Aktuálne poskytovali konzultácie pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre 
chovateľov. 
 
 

Národné referenčné laboratórium pre enzootickú leukózu hovädzieho dobytka 
 

Národné referenčné laboratórium pre enzootickú bovinnú leukózu (ďalej „NRL EBL“) 
bolo autorizované ŠVPS SR dňa 14.11.2003 Rozhodnutím č. j. 11446/2003-480. 
V rámci svojich činností laboratórium v danom roku zabezpečovalo: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 

diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 
harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 

 permanentné školenie pracovníkov. 
 

 
 
Počty vyšetrených vzoriek 
V terénnej diagnostickej činnosti NRL EBL vyšetrilo 19 349 vzoriek hovädzieho 
dobytka, 55 vzoriek muflónov, 254 vzoriek jeleňov a 15 vzoriek danielov na 
prítomnosť protilátok proti vírusu enzootickej bovinnej leukózy ELISA metódou. 
U vyšetrených vzoriek nebola zistená serologická pozitivita. 

 
Vypracovanie surveillance 
VÚ vo ZV v rámci NRL EBL organizuje zber údajov zo všetkých laboratórií v SR. 
Zozbierané údaje kompletizuje, analyzuje a štatisticky spracováva. Na základe 
zozbieraných údajov vypracoval: 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie enzootickej bovinnej leukózy 

u hovädzieho dobytka na Slovensku 
 
Odborná pomoc 
Pracovníci NRL EBL poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní stratégie 
kontroly enzootickej bovinnej leukózy pre ŠVPS SR. 
Aktuálne poskytovali konzultácie pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre 
chovateľov. 
 
 

Národné referenčné laboratórium pre brucelózu 
 

Národné referenčné laboratórium pre brucelózu (ďalej „NRL pre brucelózu“) bolo 
autorizované ŠVPS SR dňa 14.11.2003 Rozhodnutím č. j. 11438/2003-480. 
V rámci svojich činností laboratórium v danom roku zabezpečovalo: 
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 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 účasť na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými 

referenčnými laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat 
 došetrovanie serologických krížových reakcií medzi Brucella abortus 

a Yersinia enterocolitica serotyp 0:9 
 permanentné školenie pracovníkov 

 
 
Počty vyšetrených vzoriek 
V terénnej diagnostickej činnosti NRL pre brucelózu vyšetrilo 31 134 vzoriek 
serologicky na prítomnosť protilátok a 196 vzoriek kultivačne na dôkaz pôvodcu. 
V tabuľke uvádzame počty vyšetrených vzoriek podľa druhu zvierat. 
 

Tabuľka č. 14. 

druh zvierat 

detekcia vírusu detekcia protilátok 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 
hovädzí 
dobytok 136 0 20 818 0 

ošípané 16 0 646 0 

ovce 43 0 8 084 0 

kozy 0 0 639 0 

kone 1 0 8 0 

vysoká zver 
farmová 0 0 939 0 

zoo zvieratá 0 0 0 0 

 

Vypracovanie surveillance 
VÚ ZV v rámci NRL pre brucelózu kompletizuje, analyzuje a štatisticky spracováva 
údaje v problematike brucelózy pre celé územie SR. Na základe týchto údajov 
vypracoval: 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie brucelózy (hovädzí dobytok, ošípané, 

ovce, kozy, kone) v SR 
Laboratórium skompletizovalo údaje v rámci celej SR pre hlásenie do EFSA a pre 
Súhrnnú správu o zoonózach a pôvodcoch zoonóz za rok 2014. 

 
Medzilaboratórne testy spôsobilosti 
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti uvádzame v tabuľke. 
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Tabuľka č. 15. 
organizátor typ vzorky parameter metóda 

CRL pre EU 
ANSES Paris, 
Francúzsko 

krvné sérum detekcia protilátok 
proti Brucella abortus RBT, KFT, SAT, ELISA 

 

Medzilaboratórny test bol zameraný na detekciu protilátok proti Brucella abortus 
v krvných sérach hovädzieho dobytka za použitia metód: Rose bengal test (RBT), 
Komplement fixačný test (KFT), Sérum aglutinačný test (SAT) a ELISA metódy 
s cieľom harmonizácie schválených sérologických testov v rámci EU. 
NRL pre brucelózu absolvovalo medzinárodné kruhové testy úspešne. 
 
 
Odborné podujatia 
Účasť na vedeckých stretnutiach venovaných problematike brucelózy: 
 Odborný kurz izolácie a identifikácie Brucella sp. - Bacteriology EU training: 

Isolation and identification of Brucella spp., organizované Brucellosis EU RL 
ANSES Paris, Francúzsko, uskutočnené 9 - 11.7.2014 Paríž, Francúzsko 

 Pracovné stretnutie CRL a NRL EU pre brucelózu - Workshop of the EU 
Brucellosis National Reference Laboratories, organizované Brucellosis EU RL 
ANSES Paris, Francúzsko, uskutočnené 8 - 9.9.2014 v Berlín, Nemecko 

 Medzinárodná konferencia Brucellosis 2014 - International Research 
Conference Brucellosis 2014, organizované Executive Committee of the 
International Brucellosis Society, Federal Institute for Risk Assessment, Berlin, 
Nemecko, Federal Research Institute for Animal Health FLI, Riems, 
Nemecko), uskutočnené 9 - 12.9.2014 v Berlín, Nemecko 

 
Odborná pomoc 
Pracovníci NRL pre brucelózu poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní 
stratégie kontroly brucelózy pre ŠVPS SR. 
Aktuálne poskytovali konzultácie pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre 
chovateľov. 
 
 

Národné referenčné laboratórium pre prenosné spongioformné encefalopatie 
 

Národné referenčné laboratórium pre prenosné spongiformné encefalopatie (ďalej 
„NRL TSE“) bolo autorizované ŠVPS SR dňa 4.3.2005 Rozhodnutím č. j. 985/2005-
270 a MPRV SR mu bolo dňa 9.5.2007 udelené Poverenie č. 1563/2007-100 na výkon 
činnosti podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov a článku 33 Nariadenia (ES) č. 882/2004. 
V rámci svojich činností laboratórium v danom roku zabezpečovalo: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 účasť na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými 

referenčnými laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat 
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 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 
diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 
harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 

 analýzu nákazovej situácie, prípadne analýzu procesu ozdravovania pre 
potreby ŠVPS SR 

 permanentné školenie pracovníkov 
 
 

Počty vyšetrených vzoriek 
NRL TSE poskytuje diagnostické činnosti v danej problematike v rámci monitoringu 
TSE v SR a v rámci chovateľského programu na zisťovanie rezistencie malých 
prežúvavcov na scrapie (genotypizácia malých prežúvavcov). 
V rámci monitoringu TSE sa v roku 2014 vyšetrilo 19 266 vzoriek, z toho 5 vzoriek od 
oviec bolo vyšetrených s pozitívnym výsledkom na prítomnosť atypickej formy 
scrapie, 1 prípad scrapie (atypická forma) bol diagnostikovaný u zvieraťa s pôvodom 
v Slovenskej republike, ktoré bolo exportované do Poľska a 5 vzoriek bolo 
vyšetrených s pozitívnym výsledkom na prítomnosť klasickej formy scrapie. 
V tabuľke uvádzame prehľad vyšetrených vzoriek podľa kategórií a druhu zvierat za 
rok 2014. 
 
Tabuľka č.16. 

druh zvierat 
Hovädzí dobytok Ovce Kozy 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

zdravé určené na 
ľudský konzum 19 0 0 1* 0 0 

naliehavo zabité 
určené na ľudský 
konzum 

100 0 6 0 0 0 

uhynuté, utratené 
neurčené na ľudský 
konzum 

7335 0 9984 9 148 0 

zvieratá 
s klinickými 
príznakmi pri ante 
mortem vyšetrení 

7 0 0 0 0 0 

zabité v rámci 
eradikácie TSE 0 0 1667 0 0 0 

podozrivé zvieratá 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 7461 0 11657 10 148 0 
* Prípad atypickej formy scrapie diagnostikovaný u zvieraťa exportovaného do Poľska 
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Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným transmisívnym 
spongiformným encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike na rok 2014 

 
Cieľom chovateľského programu je selektovať na rezistenciu oviec voči TSE – scrapie 
plemenné ovce s vysoko hodnoteným genetickým potenciálom, ktoré sú plemenami 
domáceho pôvodu, alebo tvoria významnú populáciu na území našej krajiny. 
Podľa genotypu sú zvieratá v SR od roku 2008 zaradené do 5 rizikových skupín vo 
vzťahu k ich rezistencii voči TSE (ďalej len „riziková skupina“) nasledovne: 
I. skupina – ARR/ARR 
II. skupina – ARR/ARQ, ARR/ARH, ARR/AHQ 
III. skupina –  AHQ/AHQ, ARH/ARH, ARH/ARQ, AHQ/ARH 

AHQ/ARQ, ARQ/ARQ* 
IV. skupina –  ARR/VRQ 
V. skupina –  ARQ/VRQ, ARH/VRQ, AHQ/VRQ, VRQ/VRQ 
* Genotyp oviec ARQ/ARQ je v EÚ zaradený do III. skupiny odolnosti voči scrapie. 
SR genotyp ARQ/ARQ u oviec vyhodnotila ako rizikový u našich plemien a vyraďuje 
ovce s týmto genotypom z dôvodu, že v SR sa vyskytuje alela ARQ u potvrdených 
pozitívnych prípadov scrapie. 
V rámci chovateľského programu bolo v roku 2014 v šľachtiteľsko-experimentálnych, 
šľachtiteľských a rozmnožovacích neinfikovaných chovoch oviec  na genotypizáciu 
vyšetrených spolu 1434ks baranov, z toho 637ks bolo vyšetrených v NRL TSE. 
 
V tabuľke uvádzame zastúpenie jednotlivých genotypov vyšetrených baranov (v %) 
podľa rizikových skupín vyšetrených v rámci Chovateľského programu za rok 2014. 
Tabuľka č. 17. 

I. skupina II. skupina 
III. 

skupina/3* 
(ARQ/ARQ) 

IV. skupina V. skupina SPOLU 

63,46 31,93 0,98 /1,88 1,26 0,49 100 

 
Okrem vzoriek vyšetrených v rámci chovateľského programu bolo v roku 2014 
vyšetrených vo VÚ ZV 1926 vzoriek v rámci eradikácie scrapie (ozdravovanie 
infikovaných chovov po potvrdení klasickej formy scrapie). 
 
Vypracovanie surveillance 
VÚ ZV v rámci NRL TSE kompletizuje, analyzuje a štatisticky spracováva údaje 
v rámci monitoringu TSE a v rámci chovateľského programu na zisťovanie rezistencie 
malých prežúvavcov na scrapie (genotypizácia malých prežúvavcov) pre celé územie 
SR. Na základe týchto údajov vypracoval: 
 Mesačné štatistické vyhodnotenia monitoringu TSE na Slovensku 
 Celkové ročné štatistické vyhodnotenie monitoringu TSE v SR podľa 

požiadaviek ŠVPS SR 
 Polročné štatistické vyhodnotenie vyšetrovania vzoriek v rámci chovateľského 

programu na zisťovanie rezistencie malých prežúvavcov na scrapie 
(genotypizácia malých prežúvavcov) 

 Celkové ročné štatistické vyhodnotenie vyšetrovania vzoriek v rámci 
chovateľského programu na zisťovanie rezistencie malých prežúvavcov na 
scrapie (genotypizácia malých prežúvavcov) podľa požiadaviek ŠVPS SR 

 Priebežné podklady pre potreby ŠVPS SR 
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Medzilaboratórne testy spôsobilosti 
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti, ktoré laboratórium úspešne 
absolvovalo uvádzame v tabuľke. 
Tabuľka č. 18. 

organizátor typ vzorky parameter metóda 

CRL pre EU 
AHVLA Weybridge, 
Veľká Británia 

digitálne 
snímky 

histopatologické 
a imunohistochemické 
vyšetrenie TSE - 
posudzovanie 

histopatologická, 
imunohistochemická 

celková krv 

určenie polymorfizmu 
dedukovaných 
aminokyselín génu 
priónového proteínu 
metódou sekvenačnej 
analýzy u malých 
prežúvavcov 

sekvenačné anlýzy 

parafínové 
rezy 

detekcia patolog. 
prionového proteínu imunohistochemická 

homogenát 
CNS 

diferenciácia scrapie 
a BSE u malých 
prežúvavcov 

VLA hybridná metóda western-
blot 

homogenát 
CNS 

detekcia patolog. 
prionového proteínu – 
hovädzí dobytok 

western-blot 
imunochromatografická 
ELISA 
konfirmačná metóda western-
blot 

homogenát 
CNS 

detekcia patolog. 
prionového proteínu – 
malé prežívavce 

konfirmačná metóda western-
blot 
ELISA 

 

Zaslané vzorky boli vyšetrené všetkými zavedenými validovanými a rutinne 
používanými metódami v NRL TSE. 
NRL TSE absolvovalo medzinárodné kruhové testy úspešne. 
 
Odborné podujatia 
Účasť na vedeckých stretnutiach venovaných problematike TSE: 
 Odborný seminár Komory veterinárnych lekárov (KVL) - Chov a choroby oviec 

a kôz, organizované KVL, uskutočnené 6 - 7.2.2014 v Liptovský Ján, 
Slovensko 

 Medzinárodná konferencia PRION 2014 - PRION 2014: Prions epigenetics and 
neurodegenerative diseases: Shaping the future of prion research, organizované 
International School for Advanced Studies (SISSA), uskutočnené 26 - 30.5. 
2014 v Trieste, Taliansko 

 Pracovné stretnutie CRL a NRL EU pre TSE - EU RL Annual Meeting for TSE, 
organizované AHVLA Weybridge, Veľká Británia, uskutočnené 17 - 19.6.2014 
v Londýn, Veľká Británia 
 
 

Publikačná činnosť 
Poster: TSE u zvierat na Slovensku - súčasná epizootologická situácia - Animal TSE´s 
in Slovakia - current epizootic situation. Martin Mojziš, Zuzana Dirbáková, Miroslav 
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Mojziš; 4thTSE EURL Annual Meeting, 18 - 19. June 2014, London, Great Britain 
 
Odborná pomoc 
Pracovníci NRL TSE poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní stratégie 
kontroly TSE pre ŠVPS SR. Vypracovávali odborné posudky a aktívne sa zúčastňovali 
na odborných poradách k uvedenej problematike organizovaných ŠVPS SR. 
Aktuálne poskytovali konzultácie pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre 
chovateľov. 

 
Referenčné laboratórium pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu a pustulárnu 

vulvovaginitídu 
 

Referenčné laboratórium pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu a pustulárnu 
vulvovaginitídu (ďalej „RL IBR“) bolo autorizované ŠVPS SR dňa 14.11.2003 
Rozhodnutím č. j. 11436/2003-480. 
V rámci svojich činností laboratórium v danom roku zabezpečovalo: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 

diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prevádzkovanie banky bunkových kultúr 
 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 

harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 
 analýzu nákazovej situácie, prípadne analýzu procesu ozdravovania pre 

potreby ŠVPS SR 
 permanentné školenie pracovníkov 

 
Počty vyšetrených vzoriek 
V terénnej diagnostickej činnosti RL IBR vyšetrilo 31 873 vzoriek, z toho 5 vzoriek na 
prítomnosť vírusu, 12 771 vzoriek na prítomnosť celkových protilátok a 19 102 
vzoriek na prítomnosť protilátok proti glykoproteinu gE vírusu infekčnej bovinnej 
rinotracheitídy. 
V tabuľke uvádzame počty vyšetrených vzoriek a počet pozitívnych vzoriek. 
Tabuľka č. 19. 

druh 
zvierat 

detekcia vírusu detekcia celkových 
protilátok detekcia protilátok gE 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

hovädzí 
dobytok 5 0 12761 920 19102 630 

jelene 0 0 10 0 0 0 

Vypracovanie surveillance 
VÚ vo ZV v rámci RL IBR organizuje zber údajov zo všetkých laboratórií v SR. 
Zozbierané údaje kompletizuje, analyzuje a štatisticky spracováva. Na základe 
zozbieraných údajov vypracoval: 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy 

a pustulárnej vulvovaginitídy na Slovensku 
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Odborná pomoc 
Pracovníci RL IBR poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní stratégie kontroly 
infekčnej bovinnej rinotracheitídy a pustulárnej vulvovaginitídy pre ŠVPS SR. 
Aktuálne poskytovali konzultácie pre veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre 
chovateľov. 
 

Referenčné laboratórium pre Aujeszkeho chorobu 
 

Referenčné laboratórium pre Aujeszkeho chorobu (ďalej „RL MA“) bolo autorizované 
ŠVPS SR dňa 14.11.2003 Rozhodnutím č. j. 11447/2003-480. 
V rámci svojich činností laboratórium v danom roku zabezpečovalo: 
 harmonizáciu diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ 
 dlhodobú archiváciu pôvodcov infekčných agens získaných v rámci 

diagnostiky na území SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými 
laboratóriami mimo územia SR 

 prevádzkovanie banky bunkových kultúr 
 prípravu štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a 

harmonizácie diagnostiky nákaz zvierat 
 analýzu nákazovej situácie, prípadne analýzu procesu ozdravovania pre 

potreby ŠVPS SR 
 permanentné školenie pracovníkov 

 
Počty vyšetrených vzoriek 
V terénnej diagnostickej činnosti RL MA vyšetrilo 29 878 vzoriek, z toho 25 077 
vzoriek diviakov, 1 vzorku domácej ošípanej a 4 vzorky psov na prítomnosť vírusu, 4 
793 vzoriek domácich ošípaných, 2 vzorky diviakov a 1 vzorku psa na prítomnosť 
celkových protilátok. 
V tabuľke uvádzame počty vyšetrených vzoriek podľa druhu zvierat a počet 
pozitívnych vzoriek. 
Tabuľka č.20. 

druh zvierat 

detekcia vírusu detekcia protilátok 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

počet 
pozitívnych 

vzoriek 

domáce ošípané 1 0 4 793 0 

diviaky 25 077 4 2 0 

psy 4 2 1 0 

Štyri vírusové kmene izolované u diviakov boli z okresov Prievidza a Rimavská 
Sobota a 2 vírusové kmene izolované u psov boli z okresu Trnava a Zvolen. 
 
Vypracovanie surveillance 
VÚ ZV v rámci RL MA organizuje zber údajov zo všetkých laboratórií v SR. 
Zozbierané údaje kompletizuje, analyzuje a štatisticky spracováva. Na základe 
zozbieraných údajov vypracoval: 
 Ročné vyhodnotenie nákazovej situácie Aujeszkeho choroby na Slovensku 
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Konečná typizácia pôvodcov 
RL MA priebežne typizuje izolované vírusové kmene MA na území SR metódou 
sekvenačnej a fylogenetickej analýzy. Od roku 1995 bolo typizovaných 100 
vírusových kmeňov, z toho 80 u diviakov, 14 u domácich ošípaných a 6 u psov. 
 
Odborná pomoc 
Pracovníci RL MA poskytovali poradenskú činnosť pri posudzovaní stratégie kontroly 
Aujeszkeho choroby pre ŠVPS SR. Aktuálne poskytovali konzultácie pre 
veterinárnych lekárov a poradenskú činnosť pre chovateľov. 
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11 Použité skratky  
  

Skratka Význam skratky 

3-MCPD 3- monochlórpropándiol 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

AMR Antimikrobiálna rezistencia 

AQC Analytical quality control  

ASS Asociácia spotrebiteľov Slovenska 

ATB Antibiotikum 

BA Bratislava 

BCI Skriptá a učebné texty 

BVL  Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherhei 

BIV Bohle Virus 

BQCV Vírus černenia materských buniek 

CBPV Vírus chronickej paralýzy včiel (Chronic Bee Paralysis Virus) 

CDC Centre for Disease Prevention and Control (USA) 

CEN Európsky výbor pre štandardizáciu 

CIRCA Skratka pre Európsku sieť európskych a národných referenčných laboratórií 

CO Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

CSL Centrálne skúšobné laboratórium 

čsb Čisté svalové bielkoviny 

DFVF Dánsky národný veterinárny inštitút (skratka z dánskeho názvu) 

DG SANCO Európsky úrad – Directorate-General for Health and Consumer Protection 

DG AGRI 

DK 

Directorate General Agriculture 

Dolný Kubín 

DNA Deoxyribonukleová kyselina  

DSL Detašované skúšobné laboratórium 

DSL NR Detašované skúšobné laboratórium Nitra 

ECV European Catfish Virus 

EEC Európska ekonomická komisia 

EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Agency) 

EHS Európske hospodárske spoločenstvo 

EHNV Epizootická hematopoetická nekróza - vírus 

ELISA Enzymoimunoanalytická metóda 

EM Európsky monitoring 

EMCP Európsky viacročný kontrolný program (European multiannual control programme) 
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Skratka Význam skratky 

EN Európska norma, prispôsobenie normy ISO na európske podmienky 

EP Európsky parlament 

EQAS External quality assurance system 

ES Európske spoločenstvá 

ESBL Extended-spectrum beta-lactamase (kmeň) 

ESV European Sheatfish Virus 

EÚ Európska únia 

EUCAST European commitee on antimicrobial susceptibility testing 

EUPT European Proficiency Test 

EUPT AO European Proficiency Test Animal Origin 

EURL Referenčné Laboratórium Európskeho Spoločenstva 

EURL MMP Európske referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky 

FAO Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 

FAPAS Food and Environmental Research Agency, testy chemické 

FAT   Fluorescent antibody test (metóda priamej detekcie vírusu fluorescenčne značenými 
protilátkami 

FAVN Fluorescent antibody virus-neutralization test (vírusneutralizačný test na detekciu protilátok 
na bunkových kultúrach) 

FEPAS Food and Environmental Research Agency, testy mikrobiologické 

FV3 Frog Virus 3  

FVO Food and Veterinary Office 

GC Plynová chromatografia 

GC-FID plynová chromatografia s plameňovo-ionizačným detektorom 

GC-MS Gas chromatography - mass spectrometry, Plynová chromatografia s hmotnostne 
spektrometrickým detektorom 

GeMMA Genetically Modified Material Analysis 

GM geneticky modifikované/á/ý  

GMO Geneticky modifikované organizmy 

HA Hemaglutinačný test 

HAD Haemoadsorption test (hemoabsorbčný test) 

HIT Hemaglutinačnoinhibičný test 

HPLC Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

HPLC/DAD Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detektorom diódového poľa 

HPLC/FLD vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom 

CHARM II. Rádioreceptorová metóda 

IC iónová chromatografia  

IC NSAID Označenie testu Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 

IEC Medzinárodná elektrotechnická komisia 

IFAT Imunofluorescenčný test  

IHNV Infekčná hematopoetická nekróza – vírus 
148 

 



Skratka Význam skratky 

IPMA Imunoperoxidase monolayer assay (nepriama imunoperoxidázová technika na monolayeri 
infikovaných buniek) 

IPNV Infekčná nekróza pankreasu – vírus  

IPT Imunoperoxidázová technika 

ISAMM Informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov 

ISAV Infekčná anémia salmonidov - vírus   

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

IVVL Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov  

JRC 

KE 

Joint research Centre 

Košice 

KFT Komplementfixačný test 

KHV Koi-herpes vírus 

LC/MS/MS Kvapalinová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom 

LF UK Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

LOQ Limit kvantifikácie 

MIC Minimálna inhibičná koncentrácia 

MLT Medzilaboratórny test 

MLZ Monitoring lovnej zveri 

MM Množstvo mäsa  

MMV mäkký mäsový výrobok 

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 

Nariadenie 
(EC) 

Nariadenie Európskeho spoločenstva 

NI Neuramidázový inhibičný test 

NK (ES) Nariadenie komisie Európskeho spoločenstva 

NPKR Národný plán kontroly rezíduí 

NPLA Vírusneutralizačný test s následnou detekciou vírusu pomocou imunoperoxidázovej 
techniky 

NRL Národné referenčné laboratórium 

NSAIDs Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nesteroidné protizápalové liečivá) 

OFI Organofosfáty 

OCHP Organochlórované pesticídy 

OIE Svetová organizácia pre zdravie zvierat 

OIV International organisation of vine and wine 
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Skratka Význam skratky 

PAH Polycyklické aromatické uhľovodíky 

PCR Vyšetrenie metódou polymerázovej reťazovej reakcie 

PD Potravinový dozor 

PFGE Pulzná elektroforéza 

PLA Peroxidase linked assay (izolácia vírusu na vnímavej bunkovej kultúre) 

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) 

RFLP Polymorfizmus dĺžky reštrikčných fragmentov 

RIL Reziduá inhibičných látok 

RL Referenčné laboratórium 

RLER Referenčné laboratórium enviromentálnej rádioaktivity 

RPCR Real-time polymerase chain reaction (polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase) 

RPK Rinopneumónia koní 

RRT-PCR Real-time reverse polymerase chain reaction (reverzná polymerázová reťazová reakcia 
v reálnom čase) 

RTPCR Polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou 

RVPS Regionálna veterinárna a potravinová správa 

SAV Slovenská akadémia vied 

SCOFCAH Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 

SE Stafylokokové enterotoxíny 

SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia  

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 

SRZ Slovenský rybársky zväz 

SSR Slovenská socialistická republika 

STN Slovenská technická norma 

STN EN 
ISO/IEC 

Označenie európskej normy platnej aj v SR 

STU Slovenská technická univerzita 
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Skratka Význam skratky 

SVC Jarná virémia kaprov 

SVÚ 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 

TTNMV Tvanlivý tepelne neopracovaný výrobok 

TTOMV Trvanlivý tepelne opracovaný mäsový výrobok 

UHPLC Ultrarýchla kvapalinová chromatografia 

ÚSO Úplné stredné odborné vzdelanie  

UVLF Úniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

VHSV Vírusová hemoragická septikémia – vírus 

VN Vírusneutralizačný test 

VNT Vírusneutralizačný test 

VPO Veterinárna prevencia a ochrana 

VPÚ Veterinárny a potravinový ústav 

VÚ Veterinárny ústav 

VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva 

WHO Svetová zdravotnícka organizácia 

WHO GFN World Health Organization  Global Foodborne Infections Network 

WHO GSS 

 

ZV 

World Health Organization Global Salmonella Survey 

teraz WHO GFN Global Foodborne Infections Network 

Zvolen 

Z.z. zbierka zákonov 

 
 
Dolný Kubín, 30. 04. 2015 

 

 

 

Predkladá: doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. – generálny riaditeľ ŠVPÚ 
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