
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výro nej správe
tátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava  SR za rok 2004

tátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava je príspevkovou organizáciou a bol
zriadený rozhodnutím ministra pôdohospodárstva SR . 2079/93 -100 zo d a 21.6.1993
s ú innos ou od 1.júla 1993. V roku 2002 do lo k splynutiu VPÚ Bratislava so Skú obným
laboratóriom VPS SR, ktoré je zaradené do odboru hygienických disciplín a aplikovanej
ekológie.

 Je pecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych inností
a poskytovania slu ieb laboratórnej diagnostiky. Svoju innos  zameriava najmä na oblas
zdravotnej nezávadnosti potravín v celom rozsahu. Ústav v oblasti svojej innosti nadväzuje
kontakty s ur enými európskymi referen nými laboratóriami , vyu ívaním ich databáz
vy etrovacích metodík, napojenia na medzinárodné kruhové laboratórne testy. Dominantné aj
pre budúcnos  budú : diagnostika zoonóz, reziduí pesticídov, mykotoxínov, PCB,
organofosfátov at . Jednotlivé oddelenia ústavu pracovali v roku 2004 nasledovne:

Oddelenie patologickej morfológie a besnoty v roku 2004 okrem diagnostiky besnoty
vo vy etrených vzorkách, zakreditovali 1 laboratórnu metodiku „ Biologický pokus in vitro na
besnotu“.

Oddelenie bakteriológie bolo v roku 2004 zamerané hlavne na vy etrovanie klinických
vzoriek hydiny a bakteriologické vy etrenie vzoriek krmív. Bola  akreditovaná
bakteriologická metóda diagnostiky mykoplaziem.

Oddelenie sérologie a imunológie výrazne v roku 2004  porovnaní s rokom 2003
stúpol po et vy etrovaných vzoriek na brucekózu  a leukózu a to z dôvodu celoplo ného
monitoringu v chovoch HD. Táto akcia vyplývala z nariadenia VPS SR.

Oddelenie virológie vä inu vy etrovaných vzoriek tvorili krvné vzorky.
Spolupracovali aj na vy etreniach pre iné oddelenia .

Oddelenie parazitológie spracováva ka doro ne Sureveillance hemintozoonóz pre
Parazitologický ústav SAV, a zapojili sa v roku 2004 do akcie VPS SR do kontroly orálnej
vakcinácie.

Oddelenie mykológie sa spracovávali vzorky objemových krmív, k mnych zmesí
a komponentov.

Oddelenie detekcie cudzorodých látok sa podielalo na vy etrovaní vzoriek pre
Národný program kontroly reziduí. V roku 2004  prebehlo aj  doakreditovanie skú ok na
stanovenie niektorých látok.

Oddelenie hygieny potravín zmenili skladbu náro nosti a po tu vy etrení v niektorých
vzorkách v súvislosti s bezpe nos ou potravín  v zmysle po iadaviek EÚ. Toto oddelenie sa
v roku 2004 podie alo na dvoch prípadoch nebezpe ného ohrozenia bezpe nosti potravín.
Zaviedli aj nové metódy v laboratóriu mikrobiológie a chémie.
 Aktivity VPÚ Bratislava boli v roku 2004 v súlade s jeho poslaním a vyplývajú zo
zria ovacej listiny. innos ou VPÚ Bratislava a  svojím významom má nenahradite ný
celospolo enský dosah v oblasti diagnostiky a veterinárnej medicíny.
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