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

špecializovanou príspevkovou organizáciou na vykonávanie veterinárnej laboratórnej a 

klinickej diagnostiky  a skúšania na území Slovenskej republiky 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 ŠVPS SR (ďalej len 

„ŠVPS SR“) a Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej len „MP SR“). 

Adresa:  Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

 Botanická ulica, číslo 15 

 842 52  Bratislava 4 

 Telefón: 60258 111, Fax: 65427 461 

 http://www.svuba.sk, e-mail: svuba@svuba.sk 

 

Zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

 

Vedenie ústavu: 
Riaditeľ ŠVPÚ: MVDr. Jaroslav Bello, PhD. 

 Telefón: 60258 112, Fax: 65427 461 

 e-mail: bello@svuba.sk 

 

Vedúci odboru ekonomiky Ing. Pavol Solanka 

a vnútornej správy: Telefón: 60258 113,  Fax: 65427 461 

 e-mail: solanka@svuba.sk 

 

Manažér kvality Ing. Ľubica Štullerová 

 Telefón: 60258 119,  Fax: 65427 461 

 e-mail: stullerova@svuba.sk 

 

Vedúca Skúšobného laboratória a MVDr. Alexandra Šlezárová 

vedúca odboru hygienických disciplín Telefón: 60258 335, Fax:  65423 525 

 e-mail: aslezarova@svuba.sk 
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Vedúca odboru epizootológie MVDr. Ľudmila Šedivá 

 Telefón: 60258 246 

 e-mail: sediva@svuba.sk 
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2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
2.1 Stručná charakteristika organizácie 

 

Štátny veterinárny ústav Bratislava vznikol 14. októbra 1941. Bol zriadený Zákonom 

č. 235/1941 Sl. zák., ktorý odhlasoval snem Slovenského štátu a jeho prvý názov bol Štátny 

diagnostický veterinárny ústav Bratislava. 

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR rozhodnutím č.1800/1989 ORL, zo dňa 

28. 2. 1989 zriadilo zo zostávajúcej časti zrušenej štátnej rozpočtovej organizácie Ústredného 

štátneho veterinárneho ústavu so sídlom v Bratislave štátnu rozpočtovú organizáciu s názvom 

Štátny veterinárny ústav so sídlom v Bratislave. 

Rozhodnutím MP SR č. 2079/1993-100 zo dňa 21. 6. 1993 bola zmenená s účinnosťou 

od l. júla l993 hospodársko-právna forma organizácie Štátneho veterinárneho ústavu 

Bratislava, z rozpočtovej organizácie na príspevkovú. 

Rozhodnutím MP SR č. 917/2002-920/162 zo dňa 14. 5. 2002 bol zmenený názov 

organizácie zo Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava na Štátny veterinárny a potravinový 

ústav Bratislava. 

Dňa 1. 6. 2005 bol  na pôde ŠVPÚ Bratislava zriadený Certifikačný orgán pre 

certifikáciu pracovníkov vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravinárskych 

a poľnohospodárskych výrobkov. Tento certifikačný orgán priamo podlieha riaditeľovi ŠVPÚ 

Bratislava. 

ŠVPÚ  Bratislava vykonáva činnosti úradného veterinárneho laboratória podľa Zákona 

č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona 

 č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a predpisov. 

Rozhodnutím MP SR číslo 1907/2007 zo dňa 11.9.2007 sa s účinnosťou 1.10.2007 

zlúčila zanikajúca príspevková organizácia ŠVPÚ  Nitra so sídlom Akademická 3, 949 01 

Nitra, IČO: 00597511 s príspevkovou organizáciou, právnym nástupcom, ŠVPÚ Bratislava so 

sídlom Botanická 15, 842 52 Bratislava. 
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2.2 Predmet činnosti ŠVPÚ  Bratislava 
Predmetom činnosti ŠVPÚ Bratislava je vykonávanie veterinárnej laboratórnej a klinickej 

diagnostiky  a skúšania potravín a surovín živočíšneho i rastlinného pôvodu na území 

Slovenskej republiky spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti, v zákone o potravinách, v krmivovom práve 

a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch v týchto oblastiach a plnenie úloh 

v zmysle rozhodnutí MP SR a ŠVPS SR. 

Vo svojich činnostiach Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava (ďalej len ústav) 

 

• vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek 

potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu a ich zložiek na zdravotnú a 

hygienickú bezchybnosť a biologickú hodnotu, ako aj ich identifikáciu, falšovanie a 

autenticitu potravín z hľadiska ich bezpečnosti, kvality a dodržania požiadaviek 

ustanovených príslušnými zákonmi, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi, 

• vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek krmív 

a kŕmnych komponentov biologického  pôvodu na zdravotnú bezchybnosť a výživnú 

hodnotu,  

• vykonáva analýzy cudzorodých látok v potravinách, krmivách, surovinách a zložkách 

používaných na ich výrobu, 

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

pôvodcov chorôb a hynutia zvierat a diagnostiky zoonóz a ich monitorovania, 

• spolupracuje pri vypracovávaní preventívnych programov pre jednotlivé druhy zvierat 

podľa požiadaviek ŠVPS SR, 

• objasňuje príčiny produkčných a reprodukčných porúch,  

• vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek pitných 

a povrchových vôd, 

• vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy a testy úradných vzoriek 

biologického / klinického  a toxikologického materiálu,  

• vykonáva ekologickú diagnostiku na ochranu životného prostredia, 

• poskytuje odbornú konzultačnú a poradenskú službu, vypracováva  odborné 

stanoviská, štúdie a expertízy, 

• vykonáva vyšetrenia  tabaku a tabakových výrobkov, 
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• vykonáva kontrolu obsahu rádioaktívnych látok v potravinách, krmivách, surovinách 

a polotovaroch poľnohospodárskej výroby, 

• monitoruje prítomnosť hormonálnych látok a ich rezíduí u živých zvierat a v 

produktoch živočíšneho pôvodu, 

• 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 MP 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 Európskeho spoločenstva ako aj s laboratóriami v rámci Slovenskej 

republiky, najmä na zabezpečenie:  

• školenia a preškoľovania zamestnancov s cieľom získať a zvyšovať odbornú 

spôsobilosť, 

• účasti na pravidelných porovnávacích testoch spôsobilosti na úrovni Európskeho 

spoločenstva, 

• Národné referenčné laboratóriá plnia požiadavky referenčných laboratórií ES pokiaľ 

ide o laboratórnu diagnostiku; v prípade, že ide o skúšanie, analýzy alebo testy, ktoré 

sa nevykonávajú v Slovenskej republike, zabezpečia odoslanie vzoriek do príslušného 

referenčného laboratória v rámci EÚ, 

• zavádza a vyvíja nové laboratórne metódy v laboratórnej diagnostike kompatibilne 

s medzinárodnými požiadavkami, spolupracuje s vedecko-výskumnými a výrobnými 

pracoviskami na území Slovenskej republiky a v zahraničí pri príprave, riešení 

a realizácií vývojových, výskumných a realizačných projektov a grantov, 

• organizuje odborné školenia, kurzy, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity pre všetky 

skupiny užívateľov výstupov organizácie (MP SR, iné ústredné orgány štátnej správy, 

ŠVPS SR a organizácie ňou riadené, chovatelia spoločenských a hospodárskych 

zvierat, prvovýrobcovia, spracovatelia, výrobcovia a predajcovia potravín a surovín 

živočíšneho a rastlinného pôvodu, tabaku a tabakových výrobkov, krmív a iných 
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produktov, iné skupiny zákazníkov), ako aj pre odborných zamestnancov ústavu, 

študentov univerzít a stredných škôl, 

• podieľa sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov 

a iných odborných pracovníkov z oblasti laboratórnej diagnostiky, 

• podieľa sa na výskumnej činnosti v spolupráci s inými právnymi subjektami na území 

Slovenskej republiky a v zahraničí, 

• v zmysle platných zákonov a iných predpisov hospodári podľa svojho rozpočtu 

nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, v ktorom je zahrnutý aj príspevok od 

zriaďovateľa, 

• sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených 

v Štátnej pokladnici. 

 

Strednodobý výhľad organizácie: 

V dôsledku racionalizácie veterinárnej diagnostickej činnosti na Slovensku dňa 1.10.2007 MP 

SR zlúčilo ŠVPÚ Bratislava s ŠVPÚ Nitra s tým, že vzniklo Detašované skúšobné 

laboratórium Nitra ako jeden z odborov ŠVPÚ Bratislava. 

V priebehu roka 2008 sa uskutočnila racionalizácia činností na uvedených pracoviskách 

s tým, že sa odstránili duplicitné činnosti a zefektívnila sa činnosť najmä úzko spätá s 

činnosťou národných referenčných a referenčných laboratórií. 

ŠVPÚ Bratislava v dôsledku požiadaviek kontrolných orgánov ŠVPS SR, Krajská veterinárna 

a potravinová správa (ďalej len KVPS), Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej 

len RVPS) v posledných rokoch výrazne preorientoval svoju činnosť na laboratórnu 

diagnostiku zdravotnej nezávadnosti potravín v celom rozsahu. 

Svoju činnosť zameriavame i na vzrastajúce požiadavky v oblasti falšovania potravín. Táto 

požiadavka je aktuálna v období, keď cena potravín vzrastá a snaha obchodných reťazcov, ale 

i nakupujúcich, je predávať a kupovať čo najlacnejšie potraviny, čo vedie ani nie k zdravotnej 

rizikovosti, ale najmä k zapracovaniu menej hodnotných komponentov do výrobkov 

a k zapracovaniu nedeklarovaných komponentov. 

S touto aktivitou výrobcov úzko súvisí i používanie nedeklarovaných komponentov 

spôsobujúcich alergie - alergénom najmä najmladšej ľudskej populácie. Naše pracoviská 

zvládli diagnostiku alergénov v potravinách v plnom rozsahu. 

Neustále pokračuje posilňovanie diagnostických činností v oblasti činností národných 

referenčných laboratórií (ďalej len „NRL“).  
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• v priebehu rokov 2008 – 2010  NRL pre diagnostiku rezíduí pesticídov v potravinách 

najmä rastlinného pôvodu musia zaviesť sledovanie ďalších minimálne 50 druhov 

rezíduí pesticídov.  

• spomenuté NRL v rokoch  2008 – 2010  je zapojené do celoslovenského 

monitorovania salmonel  u moriek a ošípaných. Zároveň prebieha monitoring 

brojlerov z obchodnej siete na prítomnosť baktérií rodu Campylobacter a Salmonell.   

Samozrejmou súčasťou  je sledovanie antibiotickej rezistencie metódou minimálnej 

inhibičnej koncentrácie (MIC). 

• značný rozvoj nastal v činnosti NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom 

mäse najmä v oblasti falšovania potravín. 

• prioritu v rokoch 2008 – 2010 dostáva činnosť v oblasti Národného referenčného 

laboratória tuberkulózy a iných mykobakterióz najmä po  exaktnom dôkaze prenosu 

mykobaktérií zo zvierat na človeka. 

• značné rozšírenie činnosti v nasledujúcich rokoch bude i v oblasti sledovania 

hormonálnych látok u zvierat určených na potravinové potreby, ako i zvierat 

športových a záujmových. 

• v poslednom období začínajú výrobcovia potravín používať k devitalizácii 

choroboplodných zárodkov ionizujúce žiarenie, úlohou referenčného laboratória pre 

rádiometriu a rádiológiu bude urýchlene zaviesť objektívne a rýchle kontrolné 

metodiky. 

• v oblasti mlieka ako nenahraditeľnej potraviny hrá nezastupiteľné miesto činnosť NRL 

pre mlieko a mliečne výrobky najmä v oblasti falšovania, prítomnosti rezíduí 

inhibičných látok (RIL) i nutričných parametrov. 

• nezastupiteľnú činnosť v rámci SR vykonávajú  a budú vykonávať NRL pre rezíduá 

konkretizované v rozhodnutí Komisie EÚ z 10.2.2006, ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie 98/536/ES, ktorým sa uvádza zoznam NRL pre zisťovanie rezíduí. 

Je len samozrejmosťou, že v ďalších diagnostických činnostiach: 

oblasť zdravia zvierat, kontrola zdravotnej nezávadnosti potravín, surovín a krmív 

ako i požiadavky majiteľov drobných a spoločenských zvierat na kvalitnú laboratórnu 

diagnostiku budú saturované v plnom rozsahu. 
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3 Charakteristika kontraktu organizácie s ústredným 

orgánom a jeho plnenie v súvislosti s úlohami štátneho 

dozoru a kontroly 
 

Všeobecné zásady organizácie a hospodárenia 
 

1. ŠVPÚ Bratislava je štátna príspevková organizácia, začlenená do riadiacej pôsobnosti 

ŠVPS SR. 

2. ŠVPÚ Bratislava hospodári s finančnými prostriedkami získanými jednak zo štátneho 

rozpočtu, ktoré prideľuje zriaďovateľ - MP SR na základe kontraktu uzatvoreného na 

jeden rok .V tomto kontrakte sú presne definované zásady riešenie tvorby platobných 

podmienok, ako aj účelové činnosti, na ktoré sú finančné prostriedky pridelené. Hospodári 

taktiež s finančnými prostriedkami získanými v rámci dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov s inými právnickými a fyzickými osobami. Riadi sa pritom platnými právnymi 

predpismi o hospodárení v príspevkových organizáciách. Dbá o to, aby finančné 

prostriedky boli vynakladané a použité čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie. 

3. ŠVPÚ Bratislava uhrádza výdavky na prevádzkovú činnosť, opravy a údržbu základných  

prostriedkov, ako aj na investície a iný hmotný majetok z vlastných zdrojov. V prípade, že 

tieto potreby z objektívnych príčin nestačí uhrádzať z vlastných zdrojov  tvorby, 

zriaďovateľ prispieva na úhradu jeho prevádzky a bežnej investičnej činnosti. 

4. Zriaďovateľ určuje ŠVPÚ Bratislava taktiež výšku kapitálového transferu na vybrané 

investičné akcie. V prípade, že doba realizácie presahuje rozpočtový rok príspevok je 

jednorázovo-účelový. Ak pri realizácii investičnej akcie dôjde k úspore investičných 

nákladov (nie v dôsledku zmeny projektu) alebo k prekročeniu rozpočtových nákladov, 

určený účelový príspevok na investície sa nemení. 

5. ŠVPÚ Bratislava môže vykonávať vedľajšiu hospodársku činnosť nad rámec svojej  

hlavnej činnosti pre ktorú bol zriadený, s podmienkou, že plní úlohy určené 

zriaďovateľom a že prostriedky získané touto činnosťou využíva na skvalitňovanie služieb 

poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti. Riadi sa pritom platnými právnymi predpismi. 

6. Detašované skúšobné laboratórium Nitra je v zmysle Zákona č. 291/2002 Z. z o štátnej 

pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zriadené ako Vnútorná organizačná jednotka ŠVPÚ Bratislava (ďalej len VOJ), so 
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všetkými právami  a povinnosťami vyplývajúcimi z jednotlivých ustanovení tohoto 

zákona. Úmyslom ústavu je v roku 2010 vykonať reorganizačné zmeny v rámci VOJ 

a ponechať na detašovanom pracovisku iba oddelenie rádiometrie a radiológie a NRL pre 

mlieko a mliečne výrobky, v ďalšom období pokračovať v reorganizačných zmenách 

a presunúť NRL pre mlieko a mliečne výrobky na pracovisko v Bratislave. 

7. Právna zodpovednosť 

Pri svojej činnosti musia zamestnanci ŠVPÚ Bratislava bezpodmienečne a presne 

dodržiavať zákony a iné právne predpisy a celá činnosť musí byť vykonávaná v súlade s 

nimi. 

8. Spoluúčasť na riadení 

Účasť zamestnancov ŠVPÚ Bratislava na riadení je organizovaná formou spolupráce s 

vedením ŠVPÚ Bratislava cez činnosti rôznych poradných komisií a odborných 

zamestnancov. 

9. Zodpovednosť za riadenie 

Jediný zodpovedný vedúci za riadenie ŠVPÚ Bratislava je riaditeľ ŠVPÚ Bratislava. 

Všetky organizačné útvary v ŠVPÚ Bratislava sú riadené  jedným zodpovedným vedúcim. 

Každý zamestnanec je podriadený len jedinému zodpovednému vedúcemu, od ktorého 

prijíma príkazy a jemu zodpovedá za plnenie stanovených úloh. Všetky služobné 

písomnosti, správy a informácie musí zamestnanec predkladať vyšším vedúcim 

zamestnancom len prostredníctvom svojho vedúceho. 

10. Zásady kolektívnej spolupráce 

Organizačné útvary sa pri výkone svojej činnosti navzájom informujú a spolupracujú. 

Operatívnosť pri plnení bežných základných úloh vyžaduje prehlbovať dobré partnerské 

vzťahy a neformálny pracovný styk. Pri spolupráci treba voliť čo najjednoduchšie formy. 

Používať písomnú formu sa odporúča pri riešení osobitne zložitých  úloh a pri 

hospodársko-finančných úkonoch. 



 

12 

4 Činnosť organizácie a jej náklady 
ŠVPÚ Bratislava zabezpečuje veterinárnu laboratórnu diagnostiku v intenciách 

požiadaviek ŠVPS SR a príslušných krajských a regionálnych veterinárnych správ: 

KVPS Bratislava - RVPS Bratislava 

 - RVPS Senec 

KVPS Trnava - RVPS Trnava 

 - RVPS Galanta 

 - RVPS D. Streda 

 - RVPS Senica 

KVPS Nitra - RVPS Nitra 

 - RVPS Šaľa 

 - RVPS Levice 

 - RVPS N. Zámky 

 - RVPS Topoľčany 

 - RVPS Komárno 

KVPS Trenčín - RVPS Trenčín 

 - RVPS Nové Mesto n. Váhom 

 

Pre všetky RVPS, na území SR poskytuje servis v špecializovaných činnostiach ako je: 

 vyšetrenia rezíduí pesticídov 

 vyšetrenia nitrózoamínov 

 vyšetrenia tabakových výrobkov 

 autenticita medu a liehu 

 kontrola obsahu rádioaktívnych látok v potravinách, krmivách, surovinách 

a polotovaroch poľnohospodárskej výroby 

 vyšetrenia hormonálnych látok 

 

ŠVPÚ Bratislava poskytuje veterinárne diagnostické služby aj pre súkromných 

veterinárnych lekárov v rozsahu ich požiadaviek. Rozširuje sa diagnostika ochorení 

u drobných a spoločenských zvierat.  

ŠVPÚ Bratislava poskytuje veterinárne diagnostické služby aj podnikateľským subjektom 

formou analýz potrebných pre výstupnú kontrolu hlavne zdravotnej bezchybnosti potravín, 

krmív i kontroly zdravia zvierat. 
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ŠVPÚ Bratislava prostredníctvom svojich referenčných laboratórií a národných 

referenčných laboratórií poskytuje služby pre ostatné Štátne veterinárne a potravinové ústavy 

(ďalej ŠVPÚ) a Štátny veterinárny ústav (ďalej ŠVÚ), pričom tieto jeho laboratóriá sú úzko 

prepojené na príslušné referenčné laboratóriá EÚ, viď. „Činnosť referenčných laboratórií“. 

V rámci poskytnutých služieb priamo v prevádzkach poľnohospodárskych závodov 

zasahovalo: 

 

- oddelenie patologickej morfológie a diagnostiky besnoty 2 zásahy v teréne 

- laboratórium klinickej diagnostiky 114 zásahov v teréne 

 

Náklady organizácie sú uvedené v kapitole 5 
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Činnosť organizácie v oblasti akreditácie 
V januári 2009 bolo Slovenskou národnou akreditačnou službou vykonané posúdenie 

v rámci reakreditácie „Certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb vykonávajúcich 

senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov“ -  Osvedčenie 

o akreditácii č. 050/O-011, s platnosťou do 26.2.2013. Certifikačný orgán je akreditovaný 

podľa STN EN ISO/IEC 17024:2003 „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  

V apríli 2009 Slovenská národná akreditačná služba (ďalej SNAS) vykonala dohľad 

a rozšírenie akreditácie v Detašovanom skúšobnom laboratóriu Nitra. Výsledkom bolo 

vydanie nového Osvedčenia o akreditácii č. S-134, podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005, 

s prílohou – Rozsah akreditácie - zoznam akreditovaných skúšok, rozšírený o nové 

akreditované skúšky. 

V júni 2009 bol v Skúšobných laboratóriách Bratislava vykonaný audit SNAS 

súvisiaci s dohľadom a rozšírením akreditácie o nové skúšky. Následne nám bolo SNAS 

udelené nové Osvedčenie o akreditácii č. S-127, podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005, aj 

s novou prílohou.  

Na uvedené aktivity vynaložil ŠVPÚ Bratislava nasledovné finančné prostriedky 

Priame náklady na akreditáciu v roku 2009 € Sk 

dohľad SNAS v Detašovanom skúšobnom laboratóriu Nitra 2215 66729 

rozšírenie akreditácie v Detašovanom skúš. laboratóriu Nitra 2715 81792 

dohľad SNAS v skúšobnom laboratóriu Bratislava 2 674 80557 

rozšírenie akreditácie v skúšobnom laboratóriu Bratislava 2 674 80557 

reakreditácia Certifikačného orgánu 4348 131000 

spolu 14626 440635 

Ďalšie plány súvisiace s akreditáciou sú uvedené v „Cieľoch kvality na rok 2010“  
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Ciele kvality na rok 2010 
 

Oddelenie sérologie, virológie a molekulárnej biológie 

 Validovať a akreditovať metódu PCR na stanovenie zeleru v potravinách. 

 Validovať a akreditovať metódu ELISA na stanovenie mandlí v potravinách. 

 Validovať a akreditovať metódu ELISA na stanovenie horčice v potravinách. 

 

Oddelenie mikrobiológie, parazitológie a mykológie: 

 Akreditovať metódu " Dôkaz baktérií rodu Brucella" 

 Akreditovať metódu " Dôkaz baktérií druhov rodu Haemophilus" 

 pokračovať v monitoringu výskytu dirofilariózy na Slovensku 

 prezentácia práce NRL na Workshope organizovanom CRL v Ríme 

 zorganizovať kruhové testy (dg Trichinella sp.) pre ŠVPÚ, ŠVÚ a schválené 

laboratóriá pre vyšetrovanie trichinel 

 spracovať surveillance toxokarózy a toxaskarózy za rok 2009 pre Parazitologický 

ústav 

 

Oddelenie chromatografie: 

 V spolupráci s MVDr. Lorkom doplniť Labsystem o potrebné údaje na zasielanie 

správ o pesticídoch na EU podľa nových požiadaviek EFSA 

 Podľa dlhodobého plánu EK na zavádzanie stanovení rezíduí pesticídov, rozšíriť 

metódy na stanovenie pesticídov o ďalšie požadované analyty  

 

Oddelenie chémie a toxikológie: 

 Stanovenie T-2, HT-2 toxínu v krmivách a v potravinách. 

 Stanovenie kyseliny parahydroxybenzoovej a metylesteru kyseliny 

parahydroxybenzoovej v potravinách. 

 Stanovenie syntetického farbiva E120 - Kyselina karmínová v potravinách. 

 

Oddelenie hygieny potravín: 

Laboratórium chémie: 
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 Doplniť štatistický zoznam (katalóg) z výsledkov a výpočtov množstva mäsa 

v mäsových výrobkoch vyšetrovaných na oddelení od nadobudnutia platnosti Výnosu 

1985/2004-100 pre mäsové výrobky 

 Doplniť štatistický zoznam (katalóg) hodnôt nemäsových bielkovín (sójových, 

mliečnych a iných) monitorovaných v mäsových výrobkoch za rok 2009 - 2010  

 Priebežne získavať výsledky z potravín balených v ochrannej atmosfére podľa 

metodiky na stanovenie zvyškového kyslíka 

 Zaktualizovať ŠPP HP/900/2 na stanovenia rezíduí inhibičných látok pomocou 

súpravy ECLIPSE 

Laboratórium mikrobiológie: 

 Pokračovať vo validácii metódy na stanovenie Stafylokokového enterotoxínu rýchlou 

metódou pomocou mikrobiologického zariadenia VIDAS 

 Monitorovať čistotu ovzdušia prostredia laboratórnych priestorov ústavu , pomocou 

zariadenia MAS-100Eco a zariadenia DEZOSTER na sledovanie spádov v ovzduší 

 Zvalidovať metódu na stanovenie prítomnosti bifidobaktérií v mliečnych produktoch 

na podmienky ŠVPÚ Bratislava (Presun akreditovanej metódy HP/28 z Detašovaného 

pracoviska v Nitre) 

 Zvalidovať metódu membránovej filtrácie na stanovenie Pseudomonas aeruginosa na 

podmienky ŠVPÚ Bratislava – presun akreditovanej metódy z detašovaného 

pracoviska v Nitre). 

 

Oddelenie detekcie cudzorodých látok: 

 Rozširovať metódy na stanovenie pesticídov (rastlinné komodity) o ďalšie analyty 

a pripraviť na akreditáciu (LC/MS/MS) 

 rozšíriť validačné protokoly metódy na stanovenie pesticídov v živočíšnych 

komoditách (GC/MS) o ďalšie komodity 

 zaviesť a zvalidovať metódy prenesené z Detašovaného skúšobného laboratória Nitra 

(podľa potreby) 

 dokončiť validáciu metódy na stanovenie nesteroidných protizápalových látok na 

LC/MS/MS 

 

Oddelenie fyzikálnochemických analýz: 

 doakreditovať stanovenie hrubej vlákniny v krmivách 

 zvalidovať a doakreditovať ureázovu aktivitu v krmivách 
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 zvalidovať a doakreditovať metódu na stanovenie nikotínu v tabaku 

 zvalidovať a doakreditovať stanovenie obsahu tuku v nátierkových tukoch 

 zvalidovať a doakreditovať stanovenie obsahu tuku v zahustenom mlieku 

a zahustenom sladenom mlieku 

 
Oddelenie senzorickej analýzy: 

 vypracovať ŠPP upravujúce podmienky vydávania Osvedčenia posudzovateľa  

 

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov: 

 zapracovať opodstatnené pripomienky z dotazníkov spokojnosti zákazníka do 

štandardných   pracovných postupov CO,  

 prepracovať „Vypracované študijné materiály“ v ŠPP CS 01 Výber a výcvik 

kandidátov 

 rozšíriť ponuku služieb o poskytovanie certifikátov v anglickom jazyku 

 aktualizovať www. stránku minimálne štvrťročne 

 informovať zákazníkov o termínoch konania skúšok aj na webovej stránke ústavu 

 

Útvar riadenia kvality: 

 zabezpečiť presun skúšok z Detašovaného SL Nitra bez ohrozenia platnosti 

akreditácie 

 zabezpečiť bezproblémový priebeh auditov SNAS súvisiacich s dohľadmi 

a rozšírením akreditácie o novo zavedené skúšky Skúšobných laboratórií ŠVPÚ 

Bratislava 

 pripraviť skúšobné laboratória na reakreditáciu  

 aktualizovať Smernicu pre výkon interných auditov  

 

Útvar informatiky a centrálnej evidencie 

 Zabezpečiť možnosť vystaviť zákazníkovi anglickú verziu protokolu o skúške  

 Zabezpečiť anglickú verziu webstránky ústavu . 
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Publikačná činnosť pracovníkov ŠVPÚ Bratislava 
 

 6th International Symposium of Mediterranean Group on Pesticide Research 

(MGPR), 27-30, October, 2009, Cairo, Egypt- Development and Validation of Fast 

GC-MS Method with Electron Ionization/Chemical Ionization for Analysis of 

Endocrine Disrupting Pesticides Svetlana Hrouzková1, Matej Horváth1, Eva 

Matisová1, Mária Andraščíková1 and Jarmila Ďurčanská 

 Ekologické zemědelství  (učebnica) – vybrané kapitoly – chov a výživa zvierat – ruská 

verzia, pre: Bioinstitut Olomouc, MVDr. Juršík 

 Ekologické zemědelství  (učebnica) – vybrané kapitoly – chov a výživa zvierat – 

anglická verzia, pre: Bioinstitut Olomouc, MVDr. Juršík 

 Výživa a reprodukcia . in: Zborník z konferencie: Škola-veda-prax .60- výročie UVL 

Košice, MVDr. Juršík 

 Ekologický chov včiel. in:Zborník prednášok zo školiaceho seminára. Piešťany 2009, 

MVDr. Juršík  

 Ekologický chov zvierat a ich výživa. in: Učebný text (skriptá): Schlosserová, Juršík: 

Ekologické poľnohospodárstvo, vyd. IVVL Košice, 2009 

 Ekologický chov zvierat. in: Zborník prednášok zo seminára: Predaj z dvora., 

vyd.Ekotrend zväz ekologických poľnohospodárov., Liptovská Teplička 2009 , 

MVDr. Juršík 

 „Analýza základných štúdií brojlerov so zreteľom na kontamináciu salmonelami a 

kampylobaktermi“, Sásik M., Škarková A., Gašpar G., Zborník príspevkov, Bratislava 

 „Salmonelóza dieťaťa asociovaná s chovom vodných korytnačiek- prínosy 

laboratórnej diagnostiky pre integrovanú surveillance salmonelóz“, Gavačová,D., 

Černická J.,Sirotná, Z., Glosová,L., Kocianová, H., Litvová, S., Bytčánková, V., 

Škarková, A., Zborník príspevkov, Bratislava 

 „Zoonoses Monitoring – Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in 

humans, foodstufs, animals and feedingstufs Slovakia 2008“, Škarková A., Sásik M., 

Gašpar G., EFSA 2009.  

 „Surveillance salmonel“ – prehľad výskytu zo zvierat, Škarková A., ŠVPS SR, marec 

2009 

 AFD08 Tvorba biofilmov na povrchoch z nerezovej oceli v prostredí potravinárskeho 

priemyslu = Biofilm formation on stainless steel surfaces in food industry / Jozef 
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Čapla ; Peter Zajác, Jozef Golian, Vladimír Vietoris. - Požaduje sa Acrobat reader. - 

Popis urobený 15.5.2009. - Špeciálne číslo s vedeckými článkami zo VI. vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou, Bezpečnosť a kontrola potravín. 1.-2. Apríla 

2009. Nitra, Slovenská republika. 

In: Potravinárstvo [Elektronický zdroj] : vedecký elektronický potravinársky časopis : 

Od 1.4.2009 sa odborný elektronický Potravinárstvo® transformuje na vedecký 

časopis pre potravinárstvo, ktorý bude vychádzať paralelne v elektronickej a tlačenej 

forme minimálne 2 krát do roka. - Združenie HACCP Consulting ; 2007 : Nitrianske 

Hrnčiarovce, Slovensko. – ISSN 1337-0960. - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 5-7 

 AFD19 Medzilaboratórne porovnanie hodnotenia odrodového vína Cabernet 

Sauvignon = Comparison of interlaboratory testing of Cabernet Sauvignon wines / 

Vladimír Vietoris, Jana Jančovičová, Andrea Václavová, Jozef Čapla, Peter Zajác, 

Jozef Golian, Jana Návojská, Adriana Pavelková. 

In: Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z medzinárodnej vedeckej 

konferencie, Nitra, 1. - 2. apríl 2009. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre, 2009. - ISBN 978-80-552-0193-1. - S. 275-278 
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Aktívna prednášková činnosť a účasť na workshopoch 
Pracovníci ústavu v roku 2009 vykonali nasledovné externé prednášky a aktívne sa zúčastnili 

na: 

 porade pracovníkov virológie a sérológie  IVVL  Košiciach – Dr. Gacíková 27.5.2009, 

Správa o činnosti referenčného laboratória  na toxoplazmózu. 

 Ing.Vojsová, Medzinárodný workshop mykotoxíny,jún 2009, Munster, Nemecko 

 Ing.Vojsová, Ing.Stachová, Ing.Bartalosova, Medzinárodný workshop mykotoxíny, 

október 2009, Bratislava 

 Ing.Martinkovičová, Workshop fa Donau Lab, máj 2009, Bratislava 

 Ing.Stachová, Ing.Bartalosová, Workshop fa Shimadzu Slovakia, máj 2009, 

Ružomberok 

 Ing.Vojsová, Ing.Martinkovičová, Ing.Stachová, Ing.Bartalosová, apríl 2009, Aditívne 

látky a kontaminanty v potravinách, IVVL Košice, poriadané v BA 

 oddelenie chromatografie viď správa NRL pre rezíduá pesticídov v rastlinných 

komoditách 

 Hygiena AlimentorumXXX 13.-15.máj 2009, Cudzia voda v hydine (Ing.Kučeráková 

S., MVDr.Šlezárová A.), Hydinový separát a iné kauzy – (MVDr.A.Šlezárová, 

Ing.Kučeráková S.) 

 Prezentácia činnosti NRL na cudziu vodu za rok 2008 – (Ing.Kučeráková S.)  Dudince 

20.máj 2009 

 Veterinárne a úradné kontroly v sektore čerstvé hydinové mäso, vajcia, na všetkých 

stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie, potencionálne nebezpečenstvá pre 

zdravie ľudí 17.-18.september 2009, Kvalita hydiny (Ing.Kučeráková S.) 

 marec 2009 „Senzorické hodnotenie pekárskych výrobkov“ – Bratislava, Ing. 

Jančovičová  

 júl 2009 „Senzorické hodnotenie vína“ – Bratislava, Ing. Jančovičová 

 3.2.2009: Hygiena, profylaxia a dezinfekcia vo včelárstve., ŠVPS BA pre Slovenský 

zväz včelárov 

 laboratórium klinickej biochémie: 

 10.3.2009: Metabolická potreba zvierat., Agroinštitút Nitra, seminár firmy MM 

Lužianky, 
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 19.-20.3.2009: 1. Aktuálne produkčné choroby hovädzieho dobytka,2. Zásady 

správneho odchovu teliat a mladého dobytka , Liptovský Mikuláš, Seminár firmy 

Milky s.r.o. a Traw Nutrition 

 25.6.2009: Kvalita objemových krmív a ich vplyv na zdravotný stav dojníc., Brno, 

Seminár firmy Hansenn – Medipharm Slovakia 

 25.9.2009: Výživa a reprodukcia., Košice, Konferencia Škola – Veda - Prax  

 3.10.2009: Dezinfekčné postupy vo včelárskej praxi., Bytča, Spolok včelárov 

Slovenska 

 13.10.2009: Základy ekologického poľnohospodárstva a ekologické včelárenie., 

Piešťany, Minist. pôdohosp.SR, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, 

Školenia pre producentov včelích produktov (Program rozvoja vidieka) – 7 opakovaní 

 12.- 13.11.2009: Ekologický chov zvierat a výživa zvierat v ekologickom systéme., 

Liptovská Teplička, Seminár o predaji z dvora, MPSR, CEA, CEPTA, Ekotrend 

 „Mikrobiológia potravín a krmív – Všeobecné pokyny pre prípravu a výrobu 

kultivačných pôd – Časť 2 : Pokyny pre skúšanie výkonnosti kultivačných pôd v praxi 

(ISO/TS 11133-2:2003) “, Škarková A., september - školenie, Bakteriológia v 

laboratórnej diagnostike, Košice 

 „Súčasný stav v bakteriologickej diagnostike salmonel a iných baktérií“, Gašpar G., -

september - školenie, Bakteriológia v laboratórnej diagnostike, Košice 

 „Analýza základných štúdií brojlerov so zreteľom na kontamináciu salmonelami a 

kampylobaktermi“, Sásik M., Škarková A., Gašpar G., október – „II. Vedecký kongres 

s medzinárodnou účasťou – Zoonózy – Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia 

zvierat “, Bratislava  

 „Salmonelóza dieťaťa asociovaná s chovom vodných korytnačiek- prínosy 

laboratórnej diagnostiky pre integrovanú surveillance salmonelóz“, Gavačová,D., 

Černická J.,Sirotná, Z., Glosová,L., Kocianová, H., Litvová, S., Bytčánková, V., 

Škarková, A., október – „II. Vedecký kongres s medzinárodnou účasťou – Zoonózy – 

Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat “, Bratislava  

 „Sérovary salmonel typizované v NRL salmonelóz v roku 2008“, Škarková A., marec, 

Bratislava 

 „CRL – Salmonella workshop IX“, Bilthoven , Holandsko – MVDr. Ing. Sásik M. 

 „Odborný seminár Slovenskej asociácie aviárnej medicíny, Nitra – MVDr. Škarková 

A., MVDr. Gašpar G.  
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 „II. Vedecký kongres s medzinárodnou účasťou – Zoonózy – Spoločná ochrana 

zdravia ľudí a zdravia zvierat “, Bratislava - MVDr. Škarková A., MVDr. Gašpar G., 

MVDr. Ing. Sásik M. 

 24.9. 2009 – Medzinárodná konferencia pri príležitosti 60.výročia založenia UVL 

v Košiciach - prednáška: Mykologická kontaminácia krmív a jej vplyv na produkciu a 

zdravie zvierat – Beladičová 

 20.10.2009 – Qualima – prednáška Čo číha v sklade a byte? – Beladičová 

 30.10.2009 – Prowazekove dny, Komárno – prednáška - Výskum komárov ako krv 

cicajúcích trápičov a vektorov rôznych ochorení na Slovensku (Jalili, N., Halgoš, J., 

Dubinsky, P., Ondriska, F., Miterpaková, M., Beladičová,V., Valentová, D., 

Strelková, L., Babál) 

 28.10.2009 – 2. medzinárodný kongres Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí 

a zdravia zvierat - prednáška Čo číha v sklade a byte? – Beladičová, Valentová 

 Prezentácia metódy stanovovania obsahu SO2 v SL Bratislava – (Ing.Budajová.)  

Dudince 20.máj 2009 

 MVDr. Pastieriková Problematika jedovatých a nežiadúcich rastlín vo výžive zvierat 

IVVL Košice 20.4.2009 

 Veterinárno-dietetický rozbor krmív, IVVL Košice 21.október 2009 aktívna prednáška 

 Ing.Patoprstá Stanovenie nečistôt v pšenici, raži a kŕmnom jačmeni podľa STN EN 

ISO 15587 26.5.2009 ÚKSUP 

 Workshop – 11. pracovné stretnutie zástupcov národných  referenčných  laboratórií 

pre mlieko a mliečne výrobky zamerané na metódy analýz surového kravského mlieka 

a tepelne ošetreného kravského mlieka  - Paríž, Francúzsko, máj 2009 – RNDr. 

Ivičičová 

 Workshop – zasadnutie NRL pre rezíduá hormonálnych látok členských štátov EÚ , 

minisympózium Biocop – Utrecht, Holandsko, október 2009 – RNDr. Ivičičová 

 Workshop – 2. pracovné stretnutie zástupcov NRL pre bovinnú tuberkulózu členských 

štátov EÚ, Madrid, Španielsko, november 2009, MVDr. Dindová 
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Spolupráca s ostatnými organizáciami a poradenská činnosť 
 VÚP Bratislava – problematika stanovenia mykotoxínov 

 Pracovníci oddelenia hygieny potravín poskytovali poradenskú službu formou 

konzultácií osobne aj telefonicky s výrobcami, dovozcami, distribútormi, inšpektormi 

veterinárnej a potravinovej služby. V súvislosti s metodikou na stanovenie obsahu 

vody v hydinovom mäse oddelenie spolupracovalo so „Státní veterinární ústav Jihlava 

ČR, Národní referenční laboratoř pre monitoring cudzej vody v hydine, 

Ing.H.Čurdová“ 

 Štátna veterinárna a potravinová správa – spolupráca pri organizačnom a odbornom 

zabezpečení prehliadky slovenských vín „VINUM SUPERBUM“ – január 2009, Ing. 

Jančovičová 

 PROMP spol. s.r.o. – spolupráca pri zabezpečení kurzu „Senzorické hodnotenie 

pekárskych výrobkov“ – marec 2009, Ing. Jančovičová 

 Slovenské združenie výrobcov piva a sladu – spolupráca pri organizácii a odbornom 

zabezpečenie súťaže „ Slovenská pivná korunka 2009“ – august 2009 Ing. 

Jančovičová, Ing. Paulusová 

 COOP Jednota Slovensko, s.d. – spolupráca pri  zabezpečení odbornej degustácie 

„Zlatá réva 2009“ – október 2009, Ing. Jančovičová 

 Súkromná stredná škola veterinárna – praktická výučba laboratórnej diagnostiky 

 V roku 2009 MVDr. Juršík, MVDr. Kvietková poskytovali poradenské služby 

všetkým klientom, u ktorých sme vykonávali komplexné klinicko – laboratórne 

vyšetrenia v chovoch s výkonom metabolického testu. Z distribučnými firmami 

pokračovala intenzívna spolupráca najmä na úseku nápravných opatrení 

a optimalizácii výživy hospodárskych zvierat. V opatreniach boli zohľadnené nami 

získané výsledky vyšetrenia vzoriek biologických tekutín odobratých pri našich 

intervenčných zákrokoch. Ako príklady dobrej spolupráce treba uviesť aspoň 

nasledovné spoločnosti: 

 MKM s.r.o. v Stupave (riaditeľ Ing.Ľudovít Žember a kol.) 

 MM Lužianky ( ing. Rastislav Bobček, PhD ) 

 Mikrop Slovakia s.r.o.,Poprad (riad.Mária Shubertová a kol.) 

 Schaumann s.r.o., Slovakia (riad.Dr.Tomáš Mitrík a kol.) 

 Milky s.r.o. (ing.Ľubomír Roháček, ing.Mária Vojáčková)  

 Aditiva s.r.o.(Dr.Ivan Cvitkovič) 
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 Hansenn – Medipharm s.r.o. Slovakia (riad.René Foltýn) a viacero ďalších 

poradenských a distribučných spoločností. 

 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.  

 Národný veterinárny výskumný ústav Pulawy a ďalšie zainteresované zahraničné 

organizácie – pokračuje spolupráca na medzinárodnej štúdii zainteresovaných krajín 

pri objasňovaní ciest šírenia sa multirezistentných kmeňov S. Saintpaul a S. Anatum u 

moriek, ako aj pri vyhľadávaní izolátov salmonel s potenciálne plazmidmi     

sprostredkovanou prenosnou rezistenciou voči chinolónom 

 Katedra molekulárnej biológie PFUK, Bratislava – RNDr. H. Drahovská spolupráca 

pri genetickej identifikácii salmonel a ich vlastností 

 Štátny veterinárny ústav, Praha – MVDr. I. Bernardyová - spolupráca pri výmene 

skúseností vykonávaných činností na národnej úrovni 

 Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava – PharmDr. Ľ. Majtánová - spolupráca 

pri fagotypizácii Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium  

 PriF UK, Katedra ekológie - Diplomová práca – Škrkavky, parazity v pieskoviskách - 

J. Melicherová 

 Firma Bayer a Veterinárna nemocnica Vetpoint – spolupráca pri monitoringu 

parazitóz mäsožravcov Bratislavy 

 Parazitologický ústav SAV – surveillance helmintozoonóz, monitoring dirofilariózy, 

identifikácia druhov rodu Trichinella 

 APVT – Vypracovanie posudku na projekt: Epidemiological importance of small 

animals and their parasites on the model areas of Czech and Slovak Republic 

 Pracovníci oddelenia fyzikálno-chemických analýz poskytovali poradenskú službu 

formou konzultácií osobne aj telefonicky s výrobcami, dovozcami, distribútormi a 

inšpektormi veterinárnej a potravinovej služby. , Inspekta, Poľnohospodárska platobná 

agentúra a ÚKSUP, Colný úrad. 

 AFSSA, Francúzsko – komunitné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne 

výrobky , výmena skúseností ohľadne metód na analýzy mlieka, medzilaboratórne 

testy, dotazníky k jednotlivým analytickým metódam 

 CECALAIT , Francúzsko – odber referenčných materiálov, medzilaboratórnych testov 

na mlieko 
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 RIVM – komunitné referenčné laboratórium pre rezíduá hormonálnych látok, odber 

štandardov hormonálnych látok, odber metód analýz hormonálnych látok, cvičenia 

konkrétnych metód v laboratóriu RIVM, medzilaboratórne testy  

 TECNA, Progetto Trieste, Taliansko – medzilaboratórne testy na hormonálne látky 

 CRL for Bovine Tuberculosis, VISAVET, Madrid, Španielsko 

 Národný ústav tbc, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy 

 Národné referenčné centrum pre mykobaktérie ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra 

 spolupráca pracoviska PCR s prírodovedeckou fakultou UK 

 s katedrou epidemiológie LF UK v Bratislave – spolupráca v oblasti spracovania 

suveillance zoonóz tularémie s Doc. Guryčovou a leptospiróz s prof. Bakossom 

 

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky 
 

V rámci systematickej kontroly kvality práce sa v roku 2009 akreditované skúšobné 

laboratóriá ŠVPÚ Bratislava zúčastnili 73 medzilaboratórnych testov s 246 analytmi, resp. 

parametrami, organizovaných FAPAS, FEPAS, ÚKZÚZ Brno a inými organizáciami, 

s výbornými výsledkami. 

 

Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

Oddelenie mikrobiológie, parazitológie a mykológie 

Marec – apríl 2009 CRL Salmonella, 

Bilthoven, Holandsko 

Detekcia salmonel

15x 

Kapsule s rôznym počtom salmonel 

Marec – apríl 2009 CRL Salmonella, 

Bilthoven, Holandsko 

Detekcia salmonel

25x 

Hydinový trus a kapsule s rôznym 

počtom salmonel 

September – 

december 2009 

DFVF Copenhagen 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

Salmonella spp. 

8x 

kmeň 

September – 

december 2009 

DFVF Copenhagen 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

Escherichia coli kmeň 

September – 

december 2009 

DFVF Copenhagen 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

ESBL kmeň 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

September – 

december 2009 

DFVF Copenhagen 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

Campylobacter 

spp. 2x 

 

kmeň 

September – 

december 2009 

DFVF Copenhagen 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

Shigella spp. 4x kmeň 

September – 

december 2009 

DFVF Copenhagen 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

Neznámy kmeň – 

Vibrio mimicus 

kmeň 

September – 

október 2009 

CRL Salmonella, 

Bilthoven, Holandsko 

Detekcia salmonel

15x 

Kapsule s rôznym počtom salmonel 

September – 

október 2009 

CRL Salmonella, 

Bilthoven, Holandsko 

Detekcia salmonel

25x 

Hydinové mäso a kapsule s rôznym 

počtom salmonel 

November – 

december 2009 

CRL Salmonella, 

Bilthoven, Holandsko 

Salmonella spp. 

20x 

kmeň 

9.4.2009 CRLP, Italy Larvy Anisakidae Mrazené rybacie filety 

9.4.2009 CRLP, Italy Larvy Trichinella 

spp. 

Mleté bravčové mäso 

Oddelenie patologickej morfológie, diagnostiky besnoty a klinickej biochémie 

8..12.2009 ÚVL Košice Dg.besnoty Otlačkový preparát z CNS 
Oddelenie sérologie, virológie a molekulárnej biológie 

Feb.-Apríl FAPAS Roundup Ready 

Soya 

múka 

Jún-Aug. FAPAS LL Rice 62 genómová DNA 

Júl ŠVPÚ Dolný Kubín LL Rice 601 

LL Rice 62 

Bt 63 

genómová DNA 

múka 

Október ŠVPÚ Dolný Kubín 

(Prešov) 

Aujeszkého 

choroba 

krv 

PRRS Krvné sérum 

Inf. Anémia koní Krvné sérum 

Q -horúčka Krvné sérum 

Chlamídia Krvné sérum 

Paratuberkulóza Krvné sérum 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

Maedi -Visna Krvné sérum 

Leptospira Krvné sérum 

BVDV Krvné sérum 

PI -3 Krvné sérum 

Február FAPAS Vaječný proteín Sladké pečivo 

Február FAPAS Živočíšne proteíny Mleté sušené hovädzie mäso 

Máj FAPAS (ŠVPÚ DK) chloramfenikol Mliečny prášok 

Júl FAPAS kazeín Sójová detská výživa  

September FAPAS arašidy čokoláda 

November ŠVPÚ Dolný Kubín Infekčná 

epididymitída 

Krvné sérum 

24.6.2009 

National veterinary 

Research 

institut,Pulawy,Poland

Protilátky proti 

antigénu BVL 

krvné sérum 

 

16.9.2009 

ŠVPU Dolný Kubín 

skúšobné laboratórium 

Prešov 

Titer protilátok-

Chlamydia 

pssitaci 

krvné sérum 

 

16.9.2009 

ŠVPU D.K Titer protilátok-Q-

horúčka 

krvné sérum 

 

16.9.2009 

ŠVPU D.K. Protilátky proti 

antigénu -BVL 

krvné sérum 

 

16.9.2009 

ŠVPU D.K Titer protilátok-

leptospiróza 

krvné sérum 

 

16.9.2009 

ŠVPU D.K Titer protilátok 

Mycobacterium 

paratuberculosis 

krvné sérum 

 

16.9.2009 

ŠVPU D.K. Dôkaz protilátok-

infekčná anémia 

koní-Cogginsov 

test 

krvné sérum  

 

Oddelenie detekcie cudzorodých látok 

November 2008-

január 2009 

FAPAS 2624 3-MCPD Sójová omáčka 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

Január – marec 

2009 

FAPAS 1853 železo 

zinok 

Chlebový prášok 

Marec –apríl2009 FAPAS 2131  Total 

cypermethrin 

Total permethrin 

Tuk - ovca 

Marec- apríl 2009 EUPT AO-04 – CRL 

pre pesticídy v  

Potravinách 

Freiburg 

 

Azinophosethyl 

Chlordane 

Cis – chlordane 

Trans-chlordane 

DDT 

P,p´-DDE 

P,p´-DDT 

diazinon 

deltametrin 

endosulfan 

endosulfan sulfate 

lindane 

methidathion 

permethrin 

cis-permethrin 

trans-Permethrin 

pyrazophos 

maslo 

Apríl 2009 Porovnávací test 

spôsobilosti pre 

krmivá 

( ÚKSUP Bratislava) 

Vitamín A 

Vitamín E 

Meď 

Zinok 

Mangán 

Železo 

Selén 

Vzorka č.1 

  Vápnik 

Sodík 

Vitamín A 

Vitamín E 

Vzorka č.2 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

  Vápnik 

Sodík 

Vitamín A 

Vitamín E 

Vzorka č.3 

Jún – júl 2009 FAPAS 2069 BHA 

BHT 

olej 

September – 

október 2009 

FAPAS 0567 Cis-chlordan 

Diazinon 

Trans-heptachlor 

epoxide 

PCB 180 

ryba 

Október – 

november 2009 

Medzilaboratórny 

porovnávací test – 

rizikové prvky 

(Košice) 

Olovo 

Kadmium 

Arzén 

Lyofilizovaná hovädzia pečeň 

September – 

november 2009 

FAPAS 0642 ( cez 

ŠVPÚ Dolný Kubín) 

Benz(a)anthracén 

Benzo(a) – 

fluoranthene 

Benzo(a)pyrene 

Údená ryba 

November 2009-

január 2010 

FAPAS  

1354 

Prchavé látky 

metanol 

alkohol 

október – 

december 2009 

FAPAS 07128 Arzén 

Kadmium 

ortuť 

Rybia konzerva 

December 2009 – 

január 2010 

FAPAS 2626 3-MCPD Sójová omáčka 

December 2009 

január 2010 

FAPAS 2145F+ sulfonamidy Bravčová pečeň 

Oddelenie hygieny potravín 

  4.02.2009 FEPAS Enterobacteriacae 

E.coli O 157 

Sušené mlieko 

Mäso 

  7.07.2009 FEPAS Enterococci 

Listeria 

monocytogenes 

Mäso 

Mäso 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

31.07.2009 ŠVPÚ 

Dolný Kubín 

E.coli O157 Stery 

  8.09.2009 FEPAS Bacillus cereus Ryža 

  6.10.2009 FEPAS Lactic acid 

bacteria 

Pseudomonads  

Mäso 

 

Sušené mlieko 

 Nov. 2009 FAPAS Vlhkosť 

Netuky 

Tuk 

Soľ 

pH 

Maslo 

 Dec. 2009 FAPAS Sušina 

Tuk 

Dusík 

Hydroxyprolin 

Mäsová konzerva 

Oddelenie chémie a toxikológie 

Apríl 2009 FAPAS Acesulfam K 

Aspartam 

Kyselina 

benzoová 

Chinín 

Tonic water 

September 2009 FAPAS Caffeine coffee 

Decaffeine coffee 

Káva 

September 2009 FAPAS Brilantná modrá 

Chinol.žltá 

Žltá SY 

Cukríky 

Marec 2009 FAPAS Ochratoxín A Káva 

September 2009 FAPAS Deoxynivalenol Krmivo 

Október 2009 FAPAS 

 

Aflatoxín B1 

Aflatoxín B2 

Aflatoxín  G1 

Aflatoxín G2 

Suma AFL 

 

Lieskovce 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

Oddelenie chromatografie 

Február- marec 

2009 

CRL Kodaň Azoxystrobin 

cyprodinil 

fenvalerate 

Carbendazim 

Chlorpyrifos 

 cyproconazole 

fenbuconazole 

fenpropimorph 

fludioxonil 

flusilazole 

lambda cyhalotrin 

metconazole 

pyraclostrobin 

tebuconazol 

chlormequat 

dicamba ND 

Ovos 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

Apríl-máj CRL Almeria Aldicarb 

Azinfos metyl 

Boscalid 

Buprofezin 

Cadusafos 

Carbofuran sum 

Deltametrin 

Diazinon 

Isophenphos 
methyl 

Lambda 
cyhalotrin 

Metalaxyl 

Methamidophos 

Methidathion 

Methomyl 

Monocrotophos 

Oxamyl 

Parathion methyl 

Phosalone 

Procymidone 

Thiacloprid 

Triazophos 

karfiol 

Január 2009 Eurofin 13C/12C Med 

  13C/12C Protein 

  13c/12C Lieh 

Oddelenie fyzikálnochemických analýz 

November2008-

januar 2009 

Fapas 1077 škrob  krmivo 

Celkové cukry  

Január 2009 ÚKZUZ Brno vlhkosť Krmivo pre mačky 

popol  

tuk  

NaCl  

vlhkosť Krmivo pre morky 

popol  
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

tuk  

NaCl  

vlhkosť Ďatelina talianska 

popol  

tuk  

NaCl  

Február-marec 

2009 

Fapas 1479 kyslosť Olivový olej 

Extinkčný 

koef.K232 

 

Extinkčný 

koef.K270 

 

Peroxid.číslo  

Marec-april 2009 Fapas 1351 SO2 víno 

  Titrovatel.kyselin

y 

 

Máj 2009 ÚKSÚP Vlhkosť vitamíno-minerálny premix 

Vlhkosť Kompletná kŕmna zmes granulovaná

Dusíkaté látky  

Popol  

Vláknina  

Vlhkosť Kompletná kŕmna zmes sypká 

Dusíkaté látky  

Popol  

Vláknina  

November 2009  mikroskopia Kŕmna zmes pre HD 

Kŕmna zmes pre HD 

Kŕmna zmes pre HD+0,5%rybia 

múčka 

Detašované skúšobné laboratórium Nitra 

Oddelenie hygieny potravín a krmív 

19.5.2009 LGC Anglicko Salmonella sp. sušené mlieko  

19.5.2009 LGC Anglicko kvasinky 

plesne 

sušené mlieko  
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

19.5.2009 LGC Anglicko baktérie kyseliny 

mliečnej 

sušené mlieko  

14.7.2009 LGC Anglicko koaguláza pozit. 

stafylokoky 

sušené mlieko  

14.7.2009 LGC Anglicko Bacillus cereus sušené mlieko  

14.7.2009 LGC Anglicko Listeria 

sp.prítomnosť; 

List.monocytogen

es prítomnosť 

sušené mlieko  

14.7.2009 LGC Anglicko Listeria sp.počet; 

List.monocytogen

es počet 

sušené mlieko  

19.5.2009 Cecalait Francúzsko Tuk 

Milkoscan 

mlieko  

19.5.2009 Cecalait Francúzsko Bielkoviny 

Milkoscan 

mlieko  

19.5.2009 Cecalait Francúzsko      Laktóza 

Milkoscan 

mlieko  

8.9.2009 Cecalait Francúzsko Teplota tuhnutia 

mlieka  

mlieko 

8.9.2009 Cecalait Francúzsko Tuk  

Rose-Gottlieb 

mlieko  

8.9.2009 Cecalait Francúzsko Som.bunky  

Fossomatic 

mlieko  

2.12.2009 AFSSA CPM mlieko 

 

23.6.08 

 

LGC V.Británia pitná voda Kultivovateľné mikroorg. 22 °C 

Kultivovateľné mikroorg.37 °C  

Escherichia coli 

Koliformné baktérie 

Enterokoky 

23.6.08 

 

LGC V.Británia pitná voda Clostridium perfringens 

Pseudomonas aeruginosa 

10.7.08 LGC V.Británia sušené mlieko Listeria sp. prítomnosť 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

L.monocytogenes prítom. 

sušené mlieko Listeria sp. počet 

L.monocytogenes počet 

23.9.08 LGC V.Británia lyofylizát / 

potravina 

neznámy mikroorganizmus 

22.10.08 LGC V.Británia mäso 

lyofylizované 

celkový počet mikroorg. 

Enterobacteriaceae 

koliformné bakt. 

E.coli 

22.10.08 LGC V.Británia mäso 

lyofylizované 

Salmonella 

I. 2008 ÚKZUZ Brno krmivo sušina 

popol 

škrob 

VI.2008 ÚKZUZ Brno krmivo sušina 

popol 

vápnik 

fosfor 

X.2008 ÚKZUZ Brno krmivo sušina 

sacharóza 

vápnik 

Chlorid sodný 

Oddelenie zdravia zvierat 

August 2009 GD B.V. 

Animal Health Service 

Ltd. 

protilátky proti 

vírusu infekčnej 

burzitídy hydiny 

(IBDV) 

sérum 

Jún 2009 NRC pre 

mykobaktérie ŠN sv. 

Svorada Zobor, Nitra 

mikroskopické 

a kultivačné 

vyšetrenie 

mykobaktérií, 

typizácia 

 

 

suspenzia 
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Dátum Test organizoval: 
Stanovovaný 

analyt: 
Typ vzorky: 

Oddelenie rezíduí hormónov a cudzorodých látok 

16. 2. 2009 Progetto Trieste, 

Taliansko 

beta- agonisti 

screening ELISA 

pečeň 

16. 2. 2009 Progetto Trieste, 

Taliansko 

beta- agonisti 

konfirmácia 

LC/MS/MS 

pečeň 

9. 3.  2009 Ústřední kontrolní a 

zkušební ústav 

zemědelský Brno, ČR

robenidín 

 

robenidín 

kŕmna zmes 

 

premix 

9. 3.  2009 ŠVPÚ BA sója mäsový výrobok 

11. 5. 2009 Progetto Trieste, 

Taliansko 

zeranol, taleranol 

screening ELISA 

 

moč 

11. 5. 2009 Progetto Trieste, 

Taliansko 

zeranol, taleranol 

konfirmácia 

GC/MS 

 

moč 

 

September 2008 Joint Experiment – cigarety - Oddelenie fyzikálnochemických analýz 

Nikotín nameraná hodnota [mg/cig] obsah analytu vo vzorke [mg/cig] z-skore 

A 0,082 0,08 -0,02 

B 0,196 0,20 -0,40 

C 0,387 0,40 -0,55 

D 0,623 0,59 1,48 

E 0,909 0,86 1,71 

F 1,442 1,39 1,27 

 

NFDPM nameraná hodnota [mg/cig] obsah analytu vo vzorke [mg/cig] z-skore 

A 1,03 0,66 1,12 

B 1,80 1,77 0,00 

C 4,16 3,90 0,74 

D 6,67 6,52 0,46 

E 9,81 9,18 1,40 

F 15,10 14,22 1,76 
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5 Rozpočet organizácie 
 

Ekonomické zabezpečenie 
Dňa 31.12.2008 bol medzi MP SR a  Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom 
Bratislava (ďalej len ŠVPÚ Bratislava) uzatvorený „Kontrakt o poskytnutí bežného transferu 
účelových činností pre rok 2009“. Na základe tohoto kontraktu boli pre ŠVPÚ Bratislava 
stanovené nasledujúce záväzné úlohy a limity: 

 
 

 

P.č. 

 

 

Názov účelovej činnosti 

 

Doba  

riešenia 

Výška  

bežného 

transféru 

v eurách 

 

1 

 

Potravinový dozor 

 

I. – XII.2009 1 145 788

 

 

2 

  

VPO 

 

I. – XII.2009     356 535 

 

3 

Zabezpečenie činnosti národných referenčných 

laboratórií  
I. – XII.2009   215 760 

 

 
Spolu  1 718 083

     Dodatkom č. 1 zo dňa 27.5.2009 bol kontrakt medzi MP SR a ŠVPÚ Bratislava  upravený 
v časti „Predmet činnosti“ nasledovne: 

 

 

P.č. 

 

 

Názov účelovej činnosti 

 

Doba  

riešenia 

Výška  

bežného 

transféru 

v EURÁCH 

 

1 

Potravinový dozor 

 
I. – XII.2009 

1 123 716

 

 

2 

  

VPO 

 

I. – XII.2009 422 186  

 

3 
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií I. – XII.2009 209 287

 

 
Spolu  1 755 189
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Posledná úprava kontraktu na rok 2009 bola vykonaná dodatkom č. 2 zo dňa 10.12.2009 
nasledovne: 

 
 

 

P.č. 

 

 

Názov účelovej činnosti 

 

Doba  

riešenia 

Výška  

bežného 

transféru 

v EURÁCH 

 

1 

 

Potravinový dozor 

  

I. – XII.2009 1 123 716

 

2 

  

VPO 

         

 

I. – XII.2009 
299 186 

 

3 
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií I. – XII.2009 332 287

 

 
Spolu  1 755 189

 

     Tieto prostriedky boli určené na obdobie celého roka 2009 vrátane Detašovaného 
skúšobného laboratória v Nitre. Kontrakt zahŕňal taktiež prostriedky na vyšetrenia v rámci 
„Národného programu kontroly rezíduí“ vo výške 19 tis. eur, ktoré boli v minulom roku 
faktúrované a tvorili tak tržby za vlastné výkony od Regionálnych veterinárnych 
a potravinových správ SR.  

     Z uvedeného vyplýva, že transfer účelových činností sa oproti predchádzajúcemu roku  
2008 zvýšil o 45 tis. eur (nárast 0,3 %).  

     Skutočné finančné plnenie programov a úloh, vykazované jednotlivým RVPS SR vo forme 
tzv. „ODPOČTOV“  v porovnaní s plánom (v eurách) bolo nasledovné: 

   v eurách

Program plán skutočnosť Rozdiel 

Potravinový dozor 1 123 716 1 123 716 0 

VPO - veterinárna prevencia a ochrana 299 186 299 186 0 

Národné referenčné laboratória            332 287 332 287 0 

                          Celkom 1 755 189 1 755 189 0 

 

     Z uvedeného vyplýva, že úlohy jednotlivých programov – PD, VPO a NRL boli splnené.  
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Plnenie finančného plánu k 31.12. 2009 
 
     Celkovú úroveň hospodárenia, výšku výkonov, nákladov podľa položiek a dosiahnutý 
hospodársky výsledok – v roku 2009 STRATA vo výške 87 tis. eur  dokumentuje 
nasledujúca tabuľka: 

                                                                                                                        v tis. eurách 

       Index 

Výkony 2 009 2008 2009 – 2008 2009/2008

TRŽBY Z PREDAJA SLUZIEB 1 066 1 426 -360 0,75

ÚROKY a Kurzové zisky 5 0 5 0

INÉ OSTATNÉ VÝNOSY 579 274 305 2,11

PREVÁDZKOVÉ  DOTÁCIE 1 755 1 710 45 1,03

Výkony celkom  3 405         3 410       -5 1,00

Náklady          

SPOTREBA MATERIÁLU  620 710 -90 0,87

SPOTREBA ENERGIE 212 217 -5 0,98

OPRAVY A UDRŽOVANIE 37 76 -39 0,49

CESTOVNÉ 10 38 -28 0,26

NÁKLADY NA REPREZENTAČNÉ 1 1 0 1,00

OSTATNÉ SLUŽBY 190 227 -37 0,84

MZDOVÉ NÁKLADY 1 342 1 226 116 1,09

ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 388 429 -41 0,90

Prídel do soc. Fondu 48 50 -2 0,97

Dane a poplatky 6 11 -5 0,55

ODPIS NEVYMOŽ. POHĽ. 0 87 -87 0,00

Kurzové straty 0 1 -1 0,00

Ostatné finančné náklady 13 21 -8            0,62

Ostatné prevádzkové výdavky 0 18 -18 0,00

ODPISY HaNIM 625 692 -67 0,90

Náklady celkom 3 492 3 804 -312 0,92

S t r a t a ( - ) -87 -394 -307
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Výkony 
 

      Celkové výkony - príjmy zaúčtované v roku 2009 dosiahli výšku 3 405 tis. €,. 
V porovnaní s rokom 2008 je to pokles o 5 tis. €. V tejto sume sú zahrnuté aj príjmy 
detašovaného skúšobného laboratória v Nitre.  

     Plnenie výkonov – príjmov podľa položiek bolo nasledovné: (v tis. €) 

Tržby z predaja služieb 1 066

Úroky + Kurzový zisk 5

Ostatné výnosy 579

Prevádzkové dotácie - bežný transfer 1 755

Výkony - príjmy celkom: 3 405

Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových výkonoch dokumentuje aj nasledovný graf: 

31%

0%

17%

52%

TRŽBY Z PREDAJA
SLUŽIEB

ÚROKY a KURZOVÉ ZISKY

INÉ OSTATNÉ VÝNOSY

PREVÁDZKOVÉ  DOTÁCIE

 
 

     Celkové čisté výkony na jedného pracovníka (vrátane odpočtov) z priemerného 
prepočítaného stavu 145 pracovníkov za rok 2009 dosiahli výšku 19 455 eur  (v roku 2008 – 
21 044 tis.  Sk, t.j. pokles  o 1 589 eur). 

 

Náklady 
 
      Celkové náklady ŠVPÚ Bratislava predstavovali v roku 2009 3 492 tis. eur. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom 2008, kedy dosiahli výšku 3 804 tis. eur poklesli o 311  tis. eur. 
V týchto nákladov sú zahrnuté aj náklady detašovaného skúšobného laboratória v Nitre za 
obdobie celého roka 2009.  

Štruktúra nákladov podľa zoskupenia položiek rozpočtovej skladby za celý ústav je 
uvedená v nasledovnej tabuľke: 
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Náklady v tis. eur

SPOTREBA MATERIÁLU 620

SPOTREBA ENERGIE 212

OPRAVY A UDRŽOVANIE 37

CESTOVNÉ 10

NÁKLADY NA REPRE. 1

OSTATNÉ SLUŽBY 190

MZDOVÉ NÁKLADY 1 342

ZAKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 388

Prídel do soc. Fondu 48

Dane a poplatky 6

ODPIS NEVYMOŽ. POHĽ. 0

Kurzové straty 0

Ostatné finančné náklady 13

Ostatné prevádzkové výdavky 0

ODPISY NHIM 625

Náklady celkom 3 492

 

Grafické znázornenie nákladov podľa štruktúry v %: 
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17,8%

6,1%

1,1%

0,3%

0,0%

5,4%

38,4%

11,1%

1,4%

0,2%

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

17,9%

SPOTREBA MATERIÁLU

SPOTREBA ENERGIE

OPRAVY A UDRŽOVANIE

CESTOVNÉ

NÁKLADY NA REPRE.

OSTATNÉ SLUŽBY

MZDOVÉ NÁKLADY

ZÁKONNÉ SOCIÁLNE
POISTENIE
Prídeľ do soc. Fondu

Dane a poplatky

ODPIS NEVYMOŽ. POHĽ.

Kurzové straty

Ostatné finančné náklady

Ostatné prevádzkové výdavky

ODPISY HNaIM
           

 

 

      Z uvedeného prehľadu vyplýva, že najvyšší podiel na celkových nákladoch predstavujú 
náklady práce  49,5 % (r. 2008 - 43,5%), spotreba materiálu 17,8 %  (r. 2008 - 18,6 %), odpisy 
HaNIM 17,9 % (r. 2008  - 18,2 %) , ostatné služby 5,4 %  (r. 2008 - 6,0 %)  a energie  6,1 %     
(r. 2008 - 5,7 %).  

 

Hospodársky výsledok 

 

     Porovnaním celkových výnosov roku 2009, ktoré dosiahli výšku 3 405 tis. eur s celkovými 
nákladmi 3 492 tis. eur je konečným hospodárskym výsledkom ŠVPÚ Bratislava strata vo 
výške 87 tis. eur. 
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Štruktúra a počet zamestnancov: 
 
  Skutočný počet zamestnancov 

Názov organizácie: 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

2009 
prepočítaný 

stav 

ŠVPÚ Bratislava 172 160 149 138 

 
 

Celkový 
počet 
prac. 

Vysokoškolsky 
vzd. 

Vysokoškolsky 
vzd. 

Stredoškolsky 
vzd. 

Stredoškolsky 
vzd. 

Pomocný 
personál 

Pomoc
ný 

person
ál 

Vet.  lek. iní laborant. iní vodiči iní 

138 25 36 55 8 3 11 

 

 Majetok 

(eur)    

účet názov 2009 2008 Index 2009/2008  

013 Software 4 955 90 797 0,05

018 DDNM 0 0 0

021 Stavby 1 781 959 3 185 112 0,56

022 Stroje 1 029 487 6 881 080 0,15

023 Dopravné prostriedky 0 282 035 0

028 Drobný DHM 0 0 0

029 Ostatný DHM 0 0 0

031 Pozemky 348 196 348 196 1,00

Spolu   3 194 597 11 265 103 0,28
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Pohľadávky a záväzky 

(eur)   
Účet názov 2009 (k 31.12.) 2008 (k 31.12.) Index 2009/2008  

311 Pohľadávky 274 245 229 735 1,19

321 Záväzky 58 183 149 453 0,39

     

Zásoby 

(v eur)    
Účet názov 2009 (k 31.12.) 2008 (k 31.12.) Index 2009/2008 

112 Materiál na sklade 23 629 27 050 0,87
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6 Personálne zabezpečenie 
6.1 Vedúci pracovníci (Vedenie ústavu) 

Riaditeľ ŠVPÚ Bratislava: MVDr. Jaroslav Bello, PhD. 

Vedúci odboru ekonomiky a vnútornej správy: Ing. Pavol Solanka 

Manažér kvality: Ing. Ľubica Štullerová 

Vedúca Skúšobného laboratória,   

vedúca odboru hygienických disciplín   MVDr. Alexandra Šlezárová 

Vedúca odboru epizootológie MVDr. Ľudmila Šedivá 

Vedúci oddelení: 

 MVDr. Pavol Štefánik vedúci oddelenia patologickej morfológie 

diagnostiky besnoty a klinickej biochémie 

 MVDr. Alena Škarková vedúca oddelenia mikrobiológie, parazitológie 

a mykológie  

 MVDr. Ľudmila Šedivá vedúca oddelenia virológie, serológie a imunológie 

 Ing. Jarmila Sládečková vedúca oddelenia detekcie cudzorodých látok 

 Ing. Silvia Kučeráková vedúca oddelenia hygieny potravín 

 Ing. Yveta Vojsová vedúca oddelenia chémie a toxikológie  

 Ing. Jarmila Budajová  vedúca oddelenia fyzikálnochemických analýz 

 RNDr. Jarmila Ďurčanská vedúca oddelenia chromatografie 

 Ing. Jana Jančovičová  vedúca oddelenia senzorickej analýzy a vedúca 

Certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu 

 Milan Chrenka vedúci hospodárskej správy 

Detašované skúšobné laboratórium Nitra: 

 MVDr. Denisa Svitačová vedúca oddelenia zdravia zvierat  

 MVDr. Vladimír Hrušovský  vedúci oddelenia hygieny potravín a krmív  

 RNDr. Juraj  Miššík  vedúci oddelenia rádiometrie a radiológie  

 RNDr. Adriana Ivičičová   vedúca oddelenia rezíduí hormonálnych 

a cudzorodých látok 

Metrológ: Ing. Oľga Kovárová 
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6.2 Organizačná štruktúra ŠVPÚ Bratislava 
Organizačná štruktúra ŠVPÚ Bratislava

Riaditeľ

kancelária a 
sekretariát 

riaditeľa

útvar 
vonkajších 

vzťahov 
(CO,PO,OH)

útvar riadenia 
kvality   

(manažér kvality, 
metrológ)

útvar 
informatiky a 

centrálnej 
evidencie

námestník 
riaditeľa

Odbor ekonomiky 
a vnútornej správy

Úsek finančného 
účtovníctva

Úsek 
personalistiky a 

mzdového 
účtovníctva

Úsek prevádzky 
centrálneho 

skladu

Úsek 
hosp.správy 
a dopravy

Úsek rozpočtu, 
správy majetku 
štátu a investícií

Odbor 
epizootológie

Oddelenie 
patologickej 
morfológie, 
diagnostiky
besnoty a 
klinickej 

biochémie 

Oddelenie 
mikrobiológie, 
parazitológie a 

mykológie

Oddelenie 
sérológie, 
virológie a 

molekulárnej 
biológie 

Odbor hygienických 
disciplín 

Oddelenie 
senzorickej 

analýzy

Oddelenie 
hygieny potravín

Oddelenie 
detekcie

cudzorodých látok

Oddelenie 
fyzikálno-

chemických analýz

Oddelenie 
chromatografie

Skúšobné laboratórium ŠVPÚ 
Bratislava

Oddelenie chémie
a toxikológie

Certifikačný orgán pre 
certifikáciu osôb

Detašované 
skúšobné 

laboratórium Nitra

Oddelenie 
zdravia zvierat

Oddelenie 
hygieny 

potravín a krmív

Oddelenie 
rádiometrie a 

radiológie

Oddelenie 
rezíduí 

hormonálnych a 
cudzorodých 

látok
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6.3 Organizačné členenie ŠVPÚ Bratislava 
1. Riaditeľ 

• kancelária a sekretariát riaditeľa (1 SŠ) 

• útvar riadenia kvality (manažér kvality, metrológ) (2 VŠ) 

• útvar vonkajších vzťahov (CO, PO, Odpadové hospodárstvo) (externe) 

• útvar informatiky a centrálnej evidencie (inform. sústava, správca počítačovej siete) (1 

SŠ, 1 VŠ) 

2. Odbor ekonomiky a vnútornej správy 

• úsek finančného účtovníctva (1 SŠ) 

• úsek personalistiky a mzdového účtovníctva (1 SŠ) 

• úsek rozpočtu, správy majetku štátu a investícií (1 VŠ, 1 SŠ) 

• úsek hospodárskej správy a doprava (3 SŠ, 3 ZŠ) 

• úsek prevádzky centrálneho skladu (1 SŠ) 

3. Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie  

potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov (2 VŠ, 1 SŠ) 

4. Odbor epizootológie 

• oddelenie patologickej morfológie, diagnostiky besnoty a klinickej biochémie (4 VŠ, 2 

SŠ) 

• oddelenie mikrobiológie, parazitológie a mykológie (5 VŠ, 4 SŠ) 

• oddelenie sérologie, virológie a molekulárnej biológie (5 VŠ, 3 SŠ) 

5. Odbor hygienických disciplín  

• oddelenie senzorickej analýzy (2 VŠ) 

• oddelenie hygieny potravín (5 VŠ, 8 SŠ, 2 SŠ prípravka ŽP, 4 ZŠ umyváreň skla) 

• oddelenie fyzikálno-chemických analýz (4 VŠ, 6 SŠ) 

• oddelenie detekcie cudzorodých látok (6 VŠ, 5 SŠ) 

• oddelenie chémie a toxikológie (5 VŠ, 4 SŠ) 

• oddelenie chromatografie (4 VŠ, 2 SŠ)  

6. Detašované skúšobné laboratórium Nitra  

• oddelenie zdravia zvierat (4 VŠ, 5 SŠ,1 ZŠ) 

• oddelenie hygieny potravín a krmív (6 VŠ, 5 SŠ) 

• oddelenie rádiometrie  a radiológie (4 VŠ, 1 SŠ) 

• oddelenie rezíduí hormonálnych a cudzorodých látok (3 VŠ, 3 SŠ) 
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Legenda:  ZŠ – pracovník so základným vzdelaním 

  SŠ – pracovník so stredoškolským vzdelaním 

  VŠ – pracovník s vysokoškolským vzdelaním 

 

6.4 Zvyšovanie a udržiavanie odbornosti 
 

Zvyšovanie a udržiavanie odbornosti pracovníkov ŠVPÚ bolo zabezpečované na 

viacerých úrovniach: 

 interné semináre - tematické okruhy boli zvolené zo základného okruhu 

problematiky laboratórií – aktuálna odborná problematika, systém kvality (akreditácia, 

metrológia, školenia interných audítorov) – viď. ročné plány interného vzdelávania, 

účasť na odborných konferenciách, prednáškach, školeniach, kurzoch a seminároch 

poriadaných inými organizáciami – viď. Externé vzdelávanie pracovníkov 

 pracovníci sa zúčastnili nasledovných stážových pobytov na obdobných odborných 

pracoviskách : 

o MVDr. Pavle, SVÚ Praha, 21. – 24. 4. 2009 

 

Realizujeme v praxi jednu z požiadaviek normy na akreditáciu skúšobných laboratórií 

STN EN ISO/IEC 17025:2005 – hodnotenie efektívnosti vzdelávania pracovníkov a to 

nasledovným spôsobom - o každom externom školení podáva pracovník informácie na 

pravidelných interných seminároch, s dôrazom na zhodnotenie prínosu vzdelávacej aktivity 

pre samotného pracovníka a ústav a okrem toho na „preskúmaní manažmentom“, ktoré sa 

vykonáva začiatkom každého roka, vedúci oddelení zhodnotili 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 vypracoval plán ďalšieho vzdelávania.  
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Plán interného vzdelávania pracovníkov na rok 2009 
február:  

- Zdravé fajčenie? – Ing. Budajová  

- Protivírusová ochrana počítačov – MVDr. Marián Lorko, p. Patrik Garžík   

marec:  

- Preškolenie interných audítorov (povinná účasť všetkých menovaných interných  

audítorov) – Ing. Štullerová  

- Problematika semien burín a nežiadúcich rastlín v krmivách. II. diel -  MVDr.  

   Pastierková 

apríl: 

- Príprava na audit - Systém kvality a metrológia v SL - STN EN ISO/IEC   17 025:2005 –         

   Ing. Štullerová, Ing. Kovárová (povinná účasť všetkých pracovníkov vykonávajúcich   

   akreditovanú činnosť – prvá polovica pracovníkov) 

- Príprava na audit - Systém kvality a metrológia v SL - STN EN ISO/IEC   17 025:2005 –        

   Ing. Štullerová, Ing. Kovárová (povinná účasť všetkých pracovníkov vykonávajúcich    

   akreditovanú činnosť– druhá polovica pracovníkov)  

máj: 

       - Serovary salmonel typizované v NRL salmonelóz v roku 2008 – MVDr. Škarková 

       -  Parazitologické a mykologické ochorenia detí a dospelých - MVDr. Beladičová, Mgr.   

          Valentová 

       - Blue tonge - ochorenie prežúvavcov -  MVDr. Gajdošová 

jún: 

       - Pivo, slad – stanovenie nitrózoamínov – Ing. Paulusová 

       - Od vidiel po vidličku –Situácia v prvovýrobnej časti agrokomplexu – MVDr. Juršík,  

         MVDr. Kvietková 

september: 

       - Výskyt mykotoxínov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a metódy ich   

         stanovenia - Ing.Bradová, Ing.Vojsová 

 - Prevádzkový poriadok pre prácu s biologickými faktormi (povinná účasť všetkých   

   pracovníkov vykonávajúcich prácu s biologickými faktormi) - MVDr. Šedivá  

október: 

       - Tiché vína- Ing. Budajová, p. Petríková 

       - Hromadné úhyny zvierat v chovoch a ich riešenie pracovníkmi laboratórií ŠVPÚ  



 

50 

        Bratislava – MVDr. Štefánik 

november: 

      - Najnovšie trendy v  analýze rezíduí pesticídov - referát zo seminára v Kodani –  

        (prednášajúcim bude ten, kto sa zúčastní seminára) 

      - Odber a vyšetrovanie pitných vôd – Ing. Kučeráková     

december: 

     - Senzorický profil - Ing. Jančovičová 

     - Vyjadrovanie výsledkov meraní -   – Ing. Kovárová, Ing. Štullerová 

Ku každému semináru boli aktuálne pripojené informácie zamestnancov z externých 

vzdelávacích aktivít – workshopoch, konferencií, školení, seminárov a služobných ciest. 
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Externé vzdelávanie pracovníkov v roku 2009 
 „Kvalita merania I-2009“ Legislatíva v metrológii, kalibrácia meradiel, neistoty 

merania, neistoty vzorkovania, CHEMMEA s.r.o. 11.3.-12.3.2009, Ing. Štullerová, 

Ing. Kovárová 

 „Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá“, IVVL Košice, 26.3.2009, Ing. 

Štullerová,  

 „Príprava audítora pre výkon externého auditu v systéme manažérstva kvality“ 

MASM Žilina , 5.10.-9.10.2009, Ing. Štullerová 

 „Požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky, aktuálne 

otázky z metrológie“, IVVL Košice , 13.10.2009, Ing. Štullerová, Ing. Kovárová 

 „Interný audítor, manažér kvality – poznatky a skúsenosti z praxe certifikačných 

orgánov, aplikácia noriem ISO/IEC 17024, EN 45011:2000 a STN/IEC 17021“, SMÚ, 

24.11.2009, Ing. Štullerová 

 október 2009, účasť na spoločnom workshope organizovanom všetkými CRL pre 

rezíduá pesticídov v Kodani – RNDr.J.Ďurčanská, RNDr. Plchová 

 seminár Hermes LabSystems novinky v oblasti GC a LC chromatografie – apríl 2009 

– RNDr.J.Ďurčanská, RNDr. Plchová, RNDr. J. Klačanová 

 seminár fy Waters o LC MSMS – Praha, október 2009 – RNDr. J. Klačanová 

 Seminár Waters „VIZE 2009“, Praha – Kundríková Katarína Ing., 10.11.2009 

 Aktuálne problémy v oblasti úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu 2.-

3.február 2009 IVVL Košice (Ing.Kučeráková S.MVDr.Šlezárová A.)) 

 Kvalita merania I – 2009 11.3.-12.3.2009 Chemmea (Ing.Kovárová O.) 

 Rýchly výstražny systém pre potraviny a krmivá 26.marec 2009 ŠVPS SR Bratislava 

(Ing.Kučeráková S., Ing.Kovárová O.) 

 Cudzia voda v hydinovom mäse – 18.marec 2009 Brusel (Ing.Kučeráková s., 

Ing.Vojsová Y.) 

 Senzorické posudzovanie syrov- 16.-17.apríl 2009 IVVL Košice (MVDr.D.Španélová) 

 Aditívne látky a kontaminanty v potravinách -21.apríl 2009  ŠVPS SR 

Bratislava(Ing.Kovárová O., Ing.Palacková J.) 

 Porada zástupcov NRL a  RL 20.máj 2009 Dudince (Ing.Kučeráková, 

MVDr.A.Šlezárová, Ing.Kovárová O.,Ing.Budajová J.) 

 Mikrobiologický kurz 2009-voda 16.6.2009 VÚPH Bratislava (MVDr.Kazarková Ľ., 

Jana Franceová) 
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 Míting expertnej skupiny „cudzia voda v hydine“ Viedeň 8.-9. október 2009 

(Ing.Kučeráková S., Ing.Vojsová Y.) 

 Nová potravinová legislatíva., Označovanie potravín, Rýchly výstražný systém pre 

potraviny a krmivá., Aktuálne otázky z oblasti metrológie- 13.október 2009 ŠVPS 

Bratislava (Ing.Kučeráková S., Ing.Kovárová O., Ing.Palacková J. Ing. Štullerová) 

 Senzorické posudzovanie mäsových výrobkov – 15.-16.október IVVL Košice 

(MVDr.Španělová D., Zuzana Rehušová)) 

 Politika kvality – overovanie dodržiavania požiadaviek pred uvedením na trh a na 

trhu- 20.október 2009 (Ing.Kučeráková S.) 

 WIPO národný seminár o zemepisných označeniach – 1.december 2009 ŠVPS 

Bratislava 

 Mikrobiológia vody 2009 30.9. – 2.10.2009 Poprad (Ing.Kučeráková S.) 

 „Regionálne zvláštnosti vo vinohradníctve, vinárstve na Slovensku a v Európe – ich 

zachovanie a rozvoj“ – január 2009, Mojmírovce, Ing. Jančovičová 

 Senzorické hodnotenie pekárskych výrobkov“ – marec 2009, Bratislava, Ing. 

Jančovičová 

 „Nové trendy v bezpečnosti potravín“ – marec 2009, Bratislava, Ing. Jančovičová 

 „Nové spôsoby označovania kvality vín“ – apríl 2009, Viničné, Ing. Jančovičová 

 Aktív SNAS“ – jún 2009, Stará Ľubovňa, Ing. Štullerová, Ing. Kovárová, Ing. 

Jančovičová 

 Senzorické hodnotenie vín a tvorba apelačných pravidiel na Slovensku, úloha 

vinárskych združení“ – júl 2009, Bratislava, Ing. Jančovičová 

 „Nový zákon o vinohradníctve“ – september 2009, Dudince, Ing. Jančovičová 

 „Nová potravinová legislative, implementácia nariadenia EP a Rady č. 1924/2006 

o výživových a zdravotných tvrdeniach“ – október 2009, Bratislava, Ing. Jančovičová 

 „Politika kvality – overovanie dodržiavania požiadaviek pred uvedením na trh a na 

trhu“ – október 2009, Bratislava, Ing. Jančovičová 

 „WIPO Národný seminar o zemepisných označeniach“ – december 2009, Bratislava, 

Ing. Jančovičová 

 „Pracovná porada inšpektorov zameraná na certifikáciu vína v zmysle Zákona č. 

313/2009 o vinohradníctve a vinárstve“ – december 2009, Bratislava, Ing. Jančovičová 

 „Bakteriológia v laboratórnej diagnostike“, Košice - MVDr. Škarková A., MVDr. 

Gašpar G. 
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 25.2.2009 - Focus on Fecal Diagnostics - on-line test: Presented in partnership with 

the Companion Animal Parasite Council (This course covers gastrointestinal parasite 

prevalence, life cycles, transmission, diagnosis and treatment. In addition, current 

fecal evaluation techniques are explained and demonstrated. Zoonotic disease 

potential and client education are discussed. The current CAPC Guidelines are 

provided.) - Beladičová, Valentová 

 24.11.2009 – Brusel – vedecký seminár The impact of Echinococcus multilocularis on 

society - Beladičová 

 Regionálne zvláštnosti vo vinohradníctve, vinárstve na Slovensku a v Európe – 

konferencia Mojmírovce   3.2.2009(Ing. Budajová) 

 Konferencia o vinohradníctve a vinárstve – Viničné 2.4.2009 ( Ing. Budajová) 

 Aditívne látky a kontaminanty v potravinách 21.4.2009 IVVL Košice (Ing. Vranková, 

Ing.Budajová) 

 Nová potravinová legislatíva, nariadenia, smernice, PK, Zákon o potravinách, Rýchly 

výstražný systém  IVVL Košice, 13.10.2009 (Ing. Budajová, Ing.Patoprstá 

,Fischerová) 

 Senzorické hodnotenie vín a tvorba apelačných pravidiel na Slovensku, úloha 

vinárskych združení  IVVL Košice (Petríková, Fischerová, Selecká, Ing.Budajová) 7-

8.7.2009 

 Nový Zákon o vinohradníctve a vinárstve 23-24.9.2010 (Ing. Budajová) IVVL Košice 

Dudince 

 Politika kvality – overovanie dodržiavania požiadaviek pred uvedením na trhu 

20.október  2009 –(Ing. Budajová v Ing.Vranková) 

 WIPO národný seminár o zemepisných označeniach 1.december 2009 Ing.Vranková, 

Ing.Budajová, Selecká, Ing.Patoprstá -  

 Porada zástupcov NRL a  RL 20.máj 2009 Dudince (Ing.Budajová J.) 

 Minisympózium BIOCOP o používaní biomarkerov na detekciu zneužívania 

hormónov (v rámci workshopu NRL pre hormonálne látky), 29. – 30. 10.2009, Utrecht 

Holandsko 

 XV. Kongres SPFS a ČPFS, 25. – 28.6.2009, Praha, Česká republika 

 Aktuálna problematika vo virologickej a sérologickej diagnostike – usporiadateľ 

IVVL Košice, dňa 26.5.- 27.5.2009 

 



7 Ciele a prehľad plnenia  
 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vypracovala „Rozpis záväzných ukazovateľov 

rozpočtu podľa krajov SR“ Súčasťou týchto záväzných ukazovateľov je i laboratórna 

diagnostika v oblasti: 

- veterinárna prevencia a ochrana 

- laboratórna diagnostika na úseku epizootológie 

- kontrola orálnej vakcinácie proti besnote 

- kontrola chovov hydiny na Salmonelu 

- monitoringy: 

  koordinovaný cielený monitoring (KCM) 

  monitoring spotrebného koša (MSK) 

  monitoring lovnej zveri (MLZ) 

- národný program kontroly rezíduí v živočíšnych surovinách a krmivách 

- národný program kontroly rezíduí pesticídov v rastlinných komoditách 

-  potravinový dozor 

Ciele uvedené v „Rozpise záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa krajov SR“ vypracované 

ŠVPS SR splnil ŠVPÚ  Bratislava v celom rozsahu. 

 

V rámci laboratórnej diagnostiky boli na rok 2009 prijaté nasledovné ciele: 

 Zvalidovať a akreditovať Elisa metódu na detekciu protilátok proti Blue tongue.  

 Zavedenie skriningovej metódy na novú genet. modif. sóju: A 2704-12 

 (ACS-GMO05-3) pomocou identifikacie PAT genu 

 Zaviesť používanie chromogénnych médií v rutinnej praxi identifikácie kvasiniek 

 Otestovať diagnostickú súpravu na rýchlu diagnostiku Giardia spp.  

 Stanovenie pesticídov o ďalšie požadované analyty - dokončiť validáciu metódy na 

stanovenie bromidov   

 Stanovenie farbiva E120, kyselina karmínová v mäsových výrobkoch. 

 Stanovenie 3-metylhistidínu v mäsových výrobkoch. 

 Stanovenie mykotoxínov T-2, HT-2 metódou HPLC  

 Validovať metódu na stanovenie Stafylokokového eneterotoxínu, rýchlou metódou 

pomocou mikrobiologického zariadenia VIDAS 
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 Validovať metódu na stanovenie rodu Campylobacter  rýchlou metódou pomocou 

mikrobiologického zariadenia VIDAS 

 Pokračovať v sledovaní čistoty ovzdušia prostredia laboratórnych priestorov ústavu, 

pomocou zariadenia MAS-100 Eco a zariadenia DEZOSTER na sledovanie spádov v 

ovzduší  

 Odskúšať a akreditovať metódu na stanovenie prítomnosti a počtu bifidobaktérií 

v mliečnych produktoch 

 Rozšíriť metódu na stanovenie pesticídov (rastlinné komodity) o ďalšie analyty 

a pripraviť na akreditáciu ( LC/MS/MS) 

 Rozšíriť metódu na stanovenie antioxidantov o ďalšie analyty (HPLC) 

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

o ďalšie analyty a pripraviť na akreditáciu 

 Rozšíriť metódu na stanovenie Nitroimidazolov o ďalšie analyty (GC/MS) 

 Zaviesť, zvalidovať metódu na stanovenie nesteroidných protizápalových látok na 

LC/MS/MS. 

 Zvalidovať a doakreditovať stanovenie hrubej vlákniny v krmivách 

 Zvalidovať a doakreditovať stanovenie cukrov v krmivách 

 Zvalidovať metódu na stanovenie nikotínu v tabaku 

 Zapracovať opodstatnené pripomienky z dotazníkov spokojnosti zákazníka 

do štandardných pracovných postupov Certifikačného orgánu,  

 Prepracovať „Vypracované študijné materiály“ v ŠPP CS 03 Výber a výcvik 

kandidátov – víno  

 Zrealizovať reakreditáciu Certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb vykonávajúcich 

senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov 

 Upraviť software na hodnotenie dodávateľov cez intranetovú sieť organizácie 

 Aktualizovať Smernicu pre tvorbu a riadenie dokumentácie a Smernicu pre 

manipuláciu s predmetmi skúšania  

 Zabezpečiť možnosť vystaviť zákazníkovi anglickú verziu protokolu o skúške  

 Zabezpečiť anglickú verziu webstránky ústavu 

 

Pri „preskúmaní manažmentom“ (požiadavka normy STN EN ISO/IEC 17025 na 

akreditované subjekty), ktoré sa konalo začiatkom roka 2010, sa okrem iných bodov 

skontrolovalo plnenie týchto cieľov.  

Bolo skonštatované, že v plnení zostalo sedem cieľov: 
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 Stanovenie farbiva E120, kyselina karmínová v mäsových výrobkoch. 

 Stanovenie 3-metylhistidínu v mäsových výrobkoch 

 validovať metódu na stanovenie Stafylokokového eneterotoxínu, rýchlou metódou 

pomocou mikrobiologického zariadenia VIDAS 

 odskúšať a akreditovať metódu na stanovenie prítomnosti a počtu bifidobaktérií 

v mliečnych  produktoch 

 zaviesť, zvalidovať metódu na stanovenie nesteroidných protizápalových látok na 

LC/MS/MS 

 zvalidovať a doakreditovať stanovenie hrubej vlákniny v krmivách 

 zvalidovať metódu na stanovenie nikotínu v tabaku 

 

Ostatné ciele kvality boli splnené. 
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8 Hodnotenie a analýza vývoja organizácie 
 

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava (ďalej len ŠVPÚ Bratislava) je organizácia 

s bohatou históriou, počas ktorej prechádzala rôznymi organizačnými zmenami. Boli to najmä 

zánik a rozčlenenie Ústredného štátneho veterinárneho ústavu na Štátne veterinárne ústavy 

Bratislava, Dolný Kubín, Michalovce, Zvolen, Košice, Prešov a Žilina, prechod z rozpočtovej 

na príspevkovú formu hospodárenia a v posledných rokoch hlavne začlenenie  laboratórií 

v roku 2002 zrušenej Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie (ďalej len SPPI) 

a v roku 2007 zlúčenie so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Nitra. 

Obidve tieto organizačné zmeny mali za následok tú skutočnosť, že ŠVPÚ musel zo svojich 

zdrojov zabezpečiť rekonštrukciu priestorov, prijať do personálneho stavu zamestnancov 

zrušených organizácií a vykonať presun laboratórnych kapacít (demontáž, montáž, nastavenie 

a rekalibráciu zložitých a drahých prístrojov, likvidáciu preexspirovaných nebezpečných 

chemických látok, likvidáciu morálne a fyzicky opotrebovaných a vyradených zariadení...). 

Predchádzajúce vedenie síce žiadalo zriaďovateľa o finančný príspevok, ktorý by bol určený 

na túto činnosť, ale aj napriek tomu, že túto žiadosť podporila svojim stanoviskom aj Štátna 

veterinárna a potravinová správa SR, žiadosti nebolo vyhovené. Síce sa podarilo zabezpečiť 

rekonštrukciu priestov najvyššieho podlažia a suterénu laboratórnej budovy, ale vynaložené 

finančné prostriedky, v sume 9 050 000 Sk, potom chýbali v rozpočte ústavu v nasledujúcich 

rokoch a ich nedostatok pretrváva podnes. 

Ďalšou závažnou skutočnosťou v činnosti ústavu je každoročné znižovanie príspevku na 

odbornú činnosť a pritom je potrebné konštatovať, že rozsah poskytovaných vyšetrení sa 

neznižoval, ale v dôsledku nariadení EÚ a zmien v zákonoch sa ich počet neustále zvyšuje. 

Z uvedeného vyplýva nutnosť zavádzania stále nových laboratórnych metodík 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 akreditáciu v roku 2009 predstavovali sumu 14626 € (viď. tabuľka 

v kapitole 4). Keďže v roku 2010 bude nutné vykonať reakreditáciu všetkých skúšobných 

laboratórií ústavu, predpokladané náklady dosiahnu dvojnásobok sumy z roku 2009. Vyššie 

uvedené náklady nie sú zohľadnené v kontrakte, konkrétne v programe laboratórna 

diagnostika a skúšanie 08W0201. 

     Do výsledkov hospodárenia paradoxne veľmi negatívne zasahujú aj odpisy DHIM 

a DNHIM. Vzhľadom na mimoriadnu zložitosť a vysokú technickú úroveň sú mnohé 
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zariadenia aj veľmi drahé a ich cena sa premieta do nákladov práve vo forme odpisov. 

Dochádza tak k situácii, že napr. ŠVPÚ Bratislava ešte ani nezačne vyšetrovať a už má 

v nákladoch niekoľko stoviek tisíc eur práve vo forme odpisov. 

     Súhrn všetkých týchto okolností veľmi výrazne ovplyvňuje činnosť ŠVPÚ Bratislava, 

atmosféru na pracoviskách, ako aj výsledky hospodárenia. 

 
Hodnotenie prínosu organizácie pre občanov a Štátnu správu v uplynulom roku 

 

Výsledky objektívnych analýz využívajú orgány ŠVPS SR pre svoju kontrolnú činnosť.  V 

roku 2009 percento nevyhovujúcich vzoriek predstavuje na ŠVPÚ Bratislava cca 5 %. ŠVPÚ 

Bratislava v plnom rozsahu rešpektuje požiadavky občanov na objektívne zhodnotenie nimi 

zakúpených potravín, iného tovaru, ako i úžitkových a domácich zvierat na zdravotnú 

bezchybnosť alebo zdravotný stav. V súčasnom období, keď mesto Bratislava nemá 

zabezpečované neškodné odstránenie uhynutých zvierat, ŠVPÚ Bratislava operatívne zriadili 

túto činnosť. V r. 2009 bolo poskytnutých 1037 takýchto služieb pre občanov mesta 

Bratislava a okolie. V rámci rozšírenia poskytovaných služieb ponúkame zvoz vzoriek 

a uhynutých zvierat z  veterinárnych ambulancií. 

 

Analýza vplyvu ostatných inštitúcií na výsledky organizácie. 

 

ŠVPÚ Bratislava nepociťoval v minulosti dostatočnú pomoc zo strany mesta Bratislava, 

napriek tomu, že vykonáva mnohé nenahraditeľné činnosti v prospech občanov mesta. Na 

základe jednania s magistrátom mesta Bratislava a starostkou mestskej časti Karlova Ves sa 

táto problematika začala riešiť a v blízkej budúcnosti by sa mali navrhnúť formy spolupráce 

v oblasti veterinárneho zabezpečenia, likvidácie kadáverov domácich zvierat prostredníctvom 

ŠVPÚ Bratislava. 

Nakoľko ŠVPÚ Bratislava vykonáva nenahraditeľnú celoslovenskú činnosť v oblasti: 

 detekcie výskytu Salmonel v potravinách a zvieratách. V tejto oblasti je evidovaná 

výborná spolupráca s obdobnými pracoviskami humánnej služby: 

 parazitárne ochorenia – najmä voľne prenosné z človeka na zviera a opačne, 

Trichinela, Echinococus, Anisakis, 

 rezíduá pesticídov  ovocí a zelenine, v cereáliách, krmivách a potravinách živočíšneho 

pôvodu 

 monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mäse, 
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 monitoring chorôb hydiny (infekcia Salmonell, Mycoplasma galliseptecusm a 

 Mycoplasma meleagradis), 

 tuberkulóza (Mycobakterium bovis) a iné mykobaktérie, 

 rezíduá hormonálnych látok u hospodárskych zvierat (stilbeny, deriváty stilbenov a ich 

soli atď.) 

 činnosť Národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky, 

 rádiometriu a rádiológiu 

by bolo potrebné zvážiť zo strany zriaďovateľa úpravu pridelených finančných prostriedkov 

v rámci schváleného kontraktu tak, aby z pohľadu komplexného zabezpečenia hore 

spomenutých činností mohol ústav svojou činnosťou plnohodnotne zabezpečiť odborné úlohy 

v rámci ochrany zdravia zvierat a potravinovej bezpečnosti. 

Je potešiteľné, že v priebehu roku 2009, došlo k stretnutiu predstaviteľov zriaďovateľa, ŠVPS 

SR a riaditeľov ústavov, kde sa prebral spôsob prideľovania finančných prostriedkov pre 

jednotlivé ústavy a dospelo sa k záveru, že je potrebné preklasifikovať systém prideľovania 

finančných prostriedkov.  

 

Analýza vzťahu medzi činnosťami organizácie a zdrojmi ktoré využíva. 

 

Z pohľadu úrovne špičkovej laboratórnej diagnostiky rozhodujúce aspekty predstavujú: 

personálne obsadenie, prístrojové a priestorové vybavenie a požiadavky na výkon kvalitnej 

diagnostiky zo strany štátnych orgánov a súkromných objektov. Personálne obsadenie je 

dostačujúce ako kvantitatívne tak kvalitatívne.  

Pretrvávajúcim nedostatkom je nedostatočné priestorové dovybavenie. Ústav má síce 

projekčne zabezpečené rozšírenie priestorov na skvalitnenie činnosti, ale z dôvodu 

pozastavenia finančných prostriedkov na kapitálové výdaje, nie je možné v súčasnej dobe 

realizovať stavebné úpravy. Preto hlavnou úlohou manažmentu ústavu v blízkej budúcnosti je 

zabezpečenie finančných prostriedkov na dobudovanie laboratórnych priestorov, k čomu by 

mal napomôcť aj presun laboratórnej činnosti z detašovaného pracoviska v Nitre v rámci 

reorganizačných zmien a takto usporené finančné prostriedky, vynakladané na prevádzku 

budovy, v súčinnosti s finančnými prostriedkami pridelenými v rámci kontraktu, efektívne 

použiť na splnenie stanovej úlohy. 

 



Záver z analýz 

 

Reorganizačnými zmenami plánovanými na rok 2010 a presunom laboratórnej činnosti 

v rámci detašovaného pracoviska Nitra, jednoznačne dôjde k úspore finančných prostriedkov 

a zamedzeniu duplicitnej činnosti v rámci ŠVPÚ Bratislava. 

Je nutné neustále vyvíjať aktivitu smerom k zriaďovateľovi ohľadom pridelenia finančných 

prostriedkov v rámci kontraktu, na zabezpečenie realizácie prístavby novej laboratórnej 

budovy, v ktorej sa bude vykonávať odborná laboratórna diagnostika v zmysle požiadaviek 

nariadení EÚ. 

Je potrebné v priebehu nasledujúceho roku jednoznačne stanoviť pravidlá spolupráce medzi 

zriaďovateľom, ŠVPS SR, ŠVPÚ a ŠVÚ, v ktorých by boli zakotvené jednoznačné kritériá 

platné pre všetky zúčastnené strany v oblasti kompetencií, prerozdeľovania finančných 

prostrietkov na jednolivý rok a kontrolu plnenia odborných úloh stanovených v Štatúte 

a Organizačnom poriadku ústavov. 
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9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov 
 

Výstupy Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava – Výsledky vyšetrení 

(Protokoly o skúškach) sú určené a využívané tromi skupinami odberateľov. Do prvej skupiny 

patria orgány ŠVPS SR na úseku zabezpečenie veterinárnej ochrany územia SR, na úseku 

veterinárnej starostlivosti a na úseku výkonu potravinového dozoru. Táto skupina predstavuje 

nosnú zložku príjmov Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava. Druhú 

najväčšiu skupinu v počte vzoriek aj príjmov tvoria podniky zaoberajúce sa 

poľnohospodárskou prvovýrobou, ako chovy hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, 

pestovatelia krmovín, podniky zaoberajúce sa výrobou, dovozom a predajom potravín, 

výrobcovia kŕmnych zmesí. V tretej skupine sa nachádzajú fyzické osoby, ako súkromní 

veterinárni lekári a drobní chovatelia úžitkových a spoločenských zvierat.  



10 Činnosť národných referenčných laboratórií 

a referenčných laboratórií 
 



Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2009 

 

 

 
                                                        RNDr. Jarmila Ďurčanská 

NRL rezíduí pesticídov v rastlinných komoditách 



Ustanovenie Skúšobného laboratória 

SL Botanická, odd. chromatografie je akreditované podľa požiadaviek  STN EN ISO 17025 

na analýzy rezíduí pesticídov, číslo osvedčenia – S127. 

V máji r.2007 bolo laboratórium oficiálne Ministerstvom pôdohospodárstva poverené ako 

NRL pre analýzu rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine; v obilninách a krmovinách a pre 

metódy stanovenia pre jednotlivé rezíduá pesticídov. 

V Metodickom pokyne ŠVPS SRč. 02/2009 k národnému programu kontroly rezíduí 

pesticídov v potravinách rastlinného  pôvodu na rok 2009 bolo laboratórium ŠVPÚ Bratislava 

poverené analýzou vzoriek rastlinného pôvodu odobratých v rámci potravinového dozoru 

a európskeho koordinovaného monitoringu pre celé Slovensko ako NRL laboratórium pre 

analýzy rezíduí pesticídov v potravinách. 

 

Práca v roku 2009 

V roku 2009 sa v NRL analyzovalo 584 vzoriek rezíduí pesticídov v rámci potravinového 

dozoru, 56 vzoriek v rámci MSK a 20 vzoriek rozborov na požiadanie zákazníka. Vzorky sa 

analyzovali 5 rôznymi metódami – multireziduálnou metódou sa analyzovali všetky uvedené 

vzorky potravinového dozoru (rutinne 164 analytov), na prítomnosť dithiokarbamátov sa 

skontrolovalo 173 vzoriek, metódou LC/MSMS (44 analytov) sa analyzovalo 384 vzoriek. 

Metódou HPLC/DAD/FLD sa skontrolovalo 32 vzoriek citrusov na konzervačné látky 

ortofenylfenol a difenyl, 48 vzoriek v komoditách paprika, baklažány, pšenica sa vyšetrilo na 

obsah rezíduí chlórmequatu a mepiquatu. Okrem toho sa v NRL zaviedli nové single rezidue 

metódy na bromidy, amitraz, nikotín a abamectin a na skupinu kyslých pesticídov. Vyšetrenia 

na abamectin boli súčasťou vyšetrení v rámci EM, na ostatné zavedené metódy sa vyšetrovali 

vzorky v zvláštnych monitoringoch, ktoré vypísala Európska komisia (amitraz v hruškách – 7 

vzoriek a nikotín v hubách – 11 vzoriek) alebo ŠVPS SR(bromidy – 20 vzoriek v komoditách 

ryža, šaláty) a kyslé pesticídy (58 vzoriek). 

Ako súčasť EU sa NRL zúčastnilo aj koordinovaného monitorovacieho programu 

Spoločenstva na obsah rezíduí pesticídov vo vybraných komoditách (banány, hrozno, 

baklažán, hrášok, karfiol, paprika, pšenica a pomarančový džús) súlade s Nariadením EC 

1213/2008. SR má podľa pomerného zastúpenia obyvateľov vyšetriť minimálne 15 vzoriek 

z každej komodity. Vyšetrených bolo 138 vzoriek na všetky predpísané analyty.    

Pri analýzach pesticídov bolo zistených 295 vzoriek (46%), ktoré obsahovali 1 alebo viac 

rezíduí nad vyhodnocovací limit, v 6 vzorkách (0,9%) bolo prekročené maximálne prípustné 
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množstvo. V 157 vzorkách (24,5%) sa vyskytovalo súčasne  2 a viac  rezíduí ( 

multireziduálne nálezy). Pri prekročených limitoch sa ihneď podávali hlásenia na ŠVPS SR– 

Rapid Allert centrum. 

V roku 2009 sa v laboratóriu zaviedlo a zvalidovalo 41 nových pesticídov a ich metabolitov 

v rámci multireziduálnych metód, ktoré sa zaradili do rutinného vyšetrovania. Výber analytov 

sa riadil požiadavkami Európskej komisie na povinný rozsah monitoringu vzoriek 

v jednotlivých členských štátoch (Nariadenie komisie 1213/2008, týkajúce sa koordinovaného 

monitorovacieho programu Spoločenstva na rok 2009 na zabezpečenie dodržiavania 

maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na  obilninách a na niektorých produktoch 

rastlinného pôvodu a perspektíva pre rok 2010).V roku 2008 sa v laboratóriu ŠVPÚ 

vykonávali analýzy cca 196 rezíduí pesticídov a ich metabolitov.  

Výsledky analýz za minulý rok sú uvedené v nasledovných tabuľkách a grafoch. 

 

Tab.1 Prehľad vzoriek rastlinného pôvodu analyzovaných na ŠVPÚ Bratislava v roku 2008 

 

 

 

  spolu SR N EU N non EU N neznáme N 

ovocie 291 52 - 125 2 110 1 2 - 

zelenina 
257 72 - 148 2 34 1 3 - 

ostatné 63 44 - 15 - 2 - 2 - 

víno 33 11 - 2 - 20 - - - 

 

 

 

 

 



Rozdelenie  odobraných vzoriek podľa pôvodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuálne vyhodnotenie stanovení rezíduí pesticídov v základných komoditných skupinách 

za rok 2009 
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Tabuľka 2. Prehľad vzoriek analyzovaných v rámci Európskeho monitoringu 

Komodita plán A P N 

Banány 15 15 12  

Hrozno 15 15 15  

Baklažán* 15 31 6  

Hrášok 15 15 2  

Karfiol 15 16 9  

Paprika 15 16 5  

Pšenica 15 15 11  

Pomarančový džús 15 15 3  

spolu 120 138   

Audity 

Vo máji roku 2009 bol v NRL pre rezíduá pesticídov v komoditách rastlinného pôvodu 

vykonaný externý audit SNAS za účelom dohľadu. Súčasne boli doakreditované 

novozavedené pesticídy, vrátane metódy na bromidy.  

V rámci medzilaboratórnych testov organizovaných komunitnými referenčnými laboratóriami 

(CRL) sme sa zúčastnili testov, ktorý organizovala CRL pre čerstvé ovocie a zeleninu 

v Almerii (karfiol), CRL pre obilniny a krmivá v Kodani (raž) a CRL pre jednotlivé metódy 

v Stutgarte( raž). Vo všetkých testoch sa naše NRL umiestnilo s veľmi dobrým výsledkom 

medzi laboratóriami kategórie A. Naše NRL neorganizovalo žiadny porovnávací test v rámci 

laboratórií, nakoľko v SR je len 1 ďalšie laboratórium, ktoré sa zaoberá uvedenou 

problematikou.  

 

Porady a školenia 
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1. január 2009, Bratislava, Banská Bystrica, Prešov – porada inšpektorov RVPS a KVPS  
 Realizácia Metodického pokynu 2/2009 
 Pokyny k európskemu monitoringu 
 Novinky v legislatíve 
 Vyhodnotenie roku 2008 – prehľad vzoriek 

 

2. október 2009, účasť na spoločnom workshope organizovanom všetkými CRL pre 
rezíduá pesticídov v Kodani – RNDr.J.Ďurčanská, RNDr. Plchová 

 

3. február 2009, účasť na stretnutí PRAPER, Efsa, Parma, týkajúca sa zasielania nového 
formátu správ na EK (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 EK . Tohto monitoringu sa SL zúčastňuje od roku 2004 od vstupu SR 

do únie. 

Laboratórium poskytuje podľa požiadaviek poradenskú a konzultačnú službu v tejto oblasti. 

 

 

Spolupráca s inými organizáciami: 

- ŠVPS SR, Ing. Matúšová – spolupráca pri príprave Národného programu 

rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného pôvodu na rok 2010, vyhodnotenia 

pre EK za rok 2008, príprava školení pre inšpektorov, konzultácie pri príprave 

rôznych materiálov , týkajúcich sa uvedenej oblasti 

- konzultačná činnosť pri diplomových prácach študentov katedry analytiky na 

STU Bratislava – prof. Matisová  

 

 

 

 

 



Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 
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                                                        MVDr. Alena Škarková 
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Správa o činnosti 
Národného referenčného laboratória salmonelóz 

za rok 2009 

MVDr. Alena Škarková 

Počet typizovaných salmonel v referenčnom laboratóriu: 287 (viď. tab. Sérovary salmonel 

typizované v NRL). 

Počet izolátov salmonel zaslaných a typizáciou overených v NRL z ŠVPÚ, ŠVPÚ DSL  

a ŠVÚ: 110. 

ŠVPÚ Bratislava – 177 (29 sérovarov)  

ŠVPÚ Bratislava DSL Nitra – 12 (4 sérovary), ŠVPÚ Dolný Kubín – 59 (12  sérovarov), 

ŠVPÚ Dolný Kubín DSL Prešov - 5 (4 sérovary), ŠVPÚ Košice – 2(2 sérovary), ŠVÚ Zvolen 

– 32 (10 sérovarov). 

Dominantný sérovar v SR: Salmonella Enteritidis  

Medzinárodné laboratórne porovnávacie testy pre NRL ( viď príloha) : 

1. Interlaboratory comparison on the detection of Salmonella spp. in Chicken faeces 

study XII - 2009 

 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 35 vzorkách, z toho 25 vzoriek 

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

EÚ a Nórska 

 organizátor testu – CRL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu – marec 2009 

 metóda – kultivácia, overovanie MSRV agaru na vyšetrovanie ďalších matríc  

a postupu podľa návrhu dodatku D normy ISO 6579 

2. WHO Global Salm-Surv – EQAS on Sero Typing and Susceptibility Testing of 

Salmonella strains, 2009 

 zameranie testu: 

o sérotypizácia 8 kmeňov salmonel 
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o stanovenie ATB citlivosti 8 kmeňov salmonel, 4 kmeňov shigel a Escherichia 

coli na 11 stanovených antibiotík 

o dôkaz ESBL u 8 kmeňov salmonel 

o typizácia neznámeho kmeňa 

o typizácia štyroch kmeňov Shigella sp. 

o typizácia dvoch kmeňov Campylobacter sp. 

 organizátor testu – DFVF Copenhagen , Denmark a CDC Atlanta 

 dátum konania testu – september - december 2009 

 metóda – kultivácia, sérologická typizácia, MIC, biochemická typizácia 

3. Interlaboratory comparison on the detection of Salmonella spp. in food study I - 2009 

 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 35 vzorkách, z toho 25 vzoriek 

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

EÚ a Nórska 

 organizátor testu – CRL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu – október 2009 

 metóda – kultivácia, overovanie MSRV agaru na vyšetrovanie ďalších matríc  

a postupu podľa návrhu dodatku D normy ISO 6579 

4. Interlaboratory comparison study on typing of Salmonella strains 2009 (XIV)  

 zameranie testu : sérotypizácia 20 kmeňov salmonel 

 organizátor testu: CRL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu: november - december 2009 

metóda: sérologická typizácia 

Medzilaboratórne porovnávacie testy spôsobilosti pre ŠVPÚ a ŠVÚ: 

 v novembri 2009 bol organizovaný medzilaboratórny test zameraný na detekciu 

salmonel 

Aktivity k CRL Salmonella Bilthoven 

Účasť na porade  organizovanej CRL Salmonella Bilthoven 
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 termín: máj 2009 Bilthoven, Holandsko - pracovná porada NRL kandidátskych krajín 

EÚ 

Účasť na medzinárodných laboratórnych porovnávacích testoch - viď príloha 

Komunikácia s pracovníkmi CRL podľa potreby e-mail –om 

Sledovanie www stránok CRL Salmonella, EFSA, WHO GSS, DFVF a EUCAST 

Pracovné porady 

 termín: 29. - 30.09.2009, IVVL Košice - pracovná porada ved. oddelení bakteriológie 

ŠVPÚ a ŠVÚ  

Aktivity k laboratóriám bakteriológie ŠVPÚ a ŠVÚ: 

 NRL prostredníctvom porád a priebežne podľa potreby metodicky riadi a informuje o 

aktívnej problematike a činnosti CRL.  

 Na požiadanie poskytuje odbornú a konzultačnú pomoc. 

Počet VŠ vykonávajúcich činnosť NRL: 1,5 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania:  

Workshopy 

 „CRL – Salmonella workshop XIV“, Bilthoven , Holandsko – MVDr. Ing. Sásik M. 

 „Odborný seminár Slovenskej asociácie aviárnej medicíny, Nitra – MVDr. Škarková 

A., MVDr. Gašpar G.  

 „II. Vedecký kongres s medzinárodnou účasťou – Zoonózy – Spoločná ochrana 

zdravia ľudí a zdravia zvierat “, Bratislava - MVDr. Škarková A., MVDr. Gašpar G., 

MVDr. Ing. Sásik M. 

 „Bakteriológia v laboratórnej diagnostike“, Košice - MVDr. Škarková A., MVDr. 

Gašpar G. 
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Prednášky  

 „Mikrobiológia potravín a krmív – Všeobecné pokyny pre prípravu a výrobu 

kultivačných pôd – Časť 2 : Pokyny pre skúšanie výkonnosti kultivačných pôd v praxi 

(ISO/TS 11133-2:2003) “, Škarková A., september - školenie, Bakteriológia v 

laboratórnej diagnostike, Košice 

 „Súčasný stav v bakteriologickej diagnostike salmonel a iných baktérií“, Gašpar G., -

september - školenie, Bakteriológia v laboratórnej diagnostike, Košice 

 „Analýza základných štúdií brojlerov so zreteľom na kontamináciu salmonelami a 

kampylobaktermi“, Sásik M., Škarková A., Gašpar G., október – „II. Vedecký kongres 

s medzinárodnou účasťou – Zoonózy – Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia 

zvierat “, Bratislava  

 „Salmonelóza dieťaťa asociovaná s chovom vodných korytnačiek- prínosy 

laboratórnej diagnostiky pre integrovanú surveillance salmonelóz“, Gavačová,D., 

Černická J.,Sirotná, Z., Glosová,L., Kocianová, H., Litvová, S., Bytčánková, V., 

Škarková, A., október – „II. Vedecký kongres s medzinárodnou účasťou – Zoonózy 

– Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat “, Bratislava  

 „Sérovary salmonel typizované v NRL salmonelóz v roku 2008“, Škarková A., marec, 

Bratislava 

Publikácie  

 „Analýza základných štúdií brojlerov so zreteľom na kontamináciu salmonelami a 

kampylobaktermi“, Sásik M., Škarková A., Gašpar G., Zborník príspevkov, Bratislava 

 „Salmonelóza dieťaťa asociovaná s chovom vodných korytnačiek- prínosy 

laboratórnej diagnostiky pre integrovanú surveillance salmonelóz“, Gavačová,D., 

Černická J.,Sirotná, Z., Glosová,L., Kocianová, H., Litvová, S., Bytčánková, V., 

Škarková, A., Zborník príspevkov, Bratislava 

 „Zoonoses Monitoring – Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in 

humans, foodstufs, animals and feedingstufs Slovakia 2008“, Škarková A., Sásik M., 

Gašpar G., EFSA 2009.  

 „Surveillance salmonel“ – prehľad výskytu zo zvierat, Škarková A., ŠVPS SR, marec 

2009 
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Iné aktivity: 

 V roku 2004 sa začalo a sústavne pokračuje kompletné monitorovanie rezistencie 

salmonel. Do monitorovania je každoročne zahrnutý reprezentatívny výber kmeňov 

salmonel, ktoré boli izolované na všetkých ŠVPÚ a ŠVÚ na Slovensku, zo všetkých 

druhov zvierat, krmív a potravín. Všetky kmene sú sérologicky typizované alebo 

konfirmované a vybrané kmene podrobené zisťovaniu citlivosti voči 

antimikrobiálnym látkam metódou MIC. Súčasne sa zhromažďujú všetky potrebné 

údaje, ktoré sú vyžadované pri monitorovaní. Získané výsledky sú štatisticky 

spracované do tabuliek požadovaných kompetentnými orgánmi EÚ (priemerne 40 

tabuliek ročne). 

 NRL salmonelóz je členom Global Salm Surv WHO 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.  

V uplynulom období to bola spolupráca pri dohľadávaní kmeňov S. Enteritidis 

izolovaných zo slepačích vajec ako potenciálneho zdroja epidémií u ľudí, komparácia 

prevalencie kmeňov S. Saintpaul s rozličnou multirezistenciou u zvierat a ľudí, 

dohľadávanie príčin vzrastu záchytov a pôvodu multirezistentných kmeňov S. Infantis 

z potravín, zvierat a ľudí, preskúmanie možnosti salmonelami infikovaných vodných 

korytnačiek a štvornohých plazov chovaných v domácnosti ako vehikula pri 

salmonelózach rodinných príslušníkov, najmä detí, zapríčinených exotickými 

sérovarmi salmonel, záchyty zvláštnych sérovarov v oboch laboratóriach a iné 

záležitosti ad hoc. 

 Národný veterinárny výskumný ústav Pulawy a ďalšie zainteresované zahraničné 

organizácie – pokračuje spolupráca na medzinárodnej štúdii zainteresovaných krajín 

pri objasňovaní ciest šírenia sa multirezistentných kmeňov S. Saintpaul a S. Anatum  

u moriek, ako aj pri vyhľadávaní izolátov salmonel s potenciálne plazmidmi 

sprostredkovanou prenosnou rezistenciou voči chinolónom 
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 Katedra molekulárnej biológie PFUK, Bratislava – RNDr. H. Drahovská spolupráca 

pri genetickej identifikácii salmonel a ich vlastností 

 Štátny veterinárny ústav, Praha – MVDr. I. Bernardyová - 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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Prílohy: Prehľad účastí na medzilaboratótnych testoch spôsobilosti NRL salmonelóz  

a chorôb hydiny.  

 

Pracovisko Dátum Organizátor 

testu 

Typ 

vzorky 

Parameter metóda 

NRL 

salmonelóz 

Marec – 

apríl 2009 

CRL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

Kapsule 

s rôznym 

počtom 

salmonel 

Detekcia 

salmonel 

15x 

ISO 6579  a 

dodatok D,  

overovanie 

MSRV agaru  

NRL 

salmonelóz 

Marec – 

apríl 2009 

CRL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

Hydinový 

trus a 

kapsule 

s rôznym 

počtom 

salmonel 

Detekcia 

salmonel 

25x 

ISO 6579 a 

dodatok D 

overovanie 

MSRV agaru 

NRL 

salmonelóz 

September 

– december 

2009 

DFVF 

Copenhagen, 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

kmeň Salmonella spp. 

8x 

1)Sérologická 

a biochemická 

typizácia 

2)Stanovenie 

ATB citlivosti 

na 11 

stanovených 

antibiotík - 

MIC 

NRL 

salmonelóz 

September 

– december 

2009 

DFVF 

Copenhagen, 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

kmeň Escherichia coli Stanovenie 

ATB citlivosti 

na 11 

stanovených 

antibiotík - 

MIC 

NRL 

salmonelóz 

September 

– december 

2009 

DFVF 

Copenhagen, 

Dánsko a 

kmeň ESBL Dôkaz ESBL 
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CDC Atlanta 

NRL 

salmonelóz 

September 

– december 

2009 

DFVF 

Copenhagen, 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

kmeň Campylobacter 

spp. 2x 

 

Typizácia 

NRL 

salmonelóz 

September 

– december 

2009 

DFVF 

Copenhagen, 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

kmeň Shigella spp. 4x Typizácia 

NRL 

salmonelóz 

September 

– december 

2009 

DFVF 

Copenhagen, 

Dánsko a 

CDC Atlanta 

kmeň Neznámy kmeň – 

Vibrio mimicus 

Typizácia 

NRL 

salmonelóz 

September 

– október 

2009 

CRL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

Kapsule 

s rôznym 

počtom 

salmonel 

Detekcia 

salmonel 

15x 

ISO 6579  a 

dodatok D,  

overovanie 

MSRV agaru  

NRL 

salmonelóz 

September 

– október 

2009 

CRL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

Hydinové 

mäso a 

kapsule 

s rôznym 

počtom 

salmonel 

Detekcia 

salmonel 

25x 

ISO 6579 a 

dodatok D 

overovanie 

MSRV agaru 

NRL 

salmonelóz 

November 

– december 

2009 

CRL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

 kmeň Salmonella spp. 

20x 

Sérologická 

a biochemická 

typizácia  
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Sérovary salmonel typizované v NRL v roku 2009 
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S.Abony                 1 1 

S.Agona               1 1 2 

S.Bovismorbificans 2                 2 

S.Bredeney         1       3 4 

S.Derby       1     1   7 9 

S.Dublin                 1 1 

S.Egusitoo                 2 2 

S.Enteritidis 69   1     2 3 1 33 109 

S.Goldcoast           1       1 

S.Havana 2                 2 

S.Choleraesuis                 1 1 

S.Infantis 9         1   3 17 30 

S.Inpraw           1       1 

S.Kentucky 8           1     9 

S.Kottbus           1       1 

S.Lille                 2 2 

S.London       1   1       2 

S.Mono                 1 1 

S.Montevideo 1           1   11 13 

S.Muenchen           1       1 

S.Newport 2 3             2 7 

S.Ohio                 1 1 

S.Oranienburg 1         1       2 

S.Saintpaul 1                 1 

S.Schwarzengrund               1   1 

S.Sendai           1       1 

S.Tennessee 3           5   1 9 

S.Typhimurium 1     6 20 2 2   17 48 

S.Worthington             3     3 

S.I. ( 4,12 : i : - )               1   1 
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S.I. ( 4,5,12 : i : - )       2         1 3 

S.I. ( 6,7 : - : 1,5 ) 1           1 1 6 9 

S.I. ( 6,7 : l,w : - )             1     1 

S.I. ( 1,3,19 : - : - )             1     1 

S.I. ( 23 : i : - )             1     1 

S.III.a ( arizonae )           2       2 

S.IV. ( 11 : z4,z23 : - )                 1 1 

S.V. ( 48 : z41 : - )                  1 1 

                      

                      

                      

S p o l u  100 3 1 10 21 14 20 8 108 287 
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Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

Národného referenčného laboratória chorôb hydiny 
za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        MVDr.Gabriel Gašpar 
 



V Národnom referenčnom laboratóriu chorôb hydiny v rámci monitoringu reprodukčných 

chovov bolo vyšetrených 912 kŕdľov. Jednalo sa o vzorky mekónia, vaječných škrupín, 

trusov, s počtom 8 izolátov salmonel.  

V 7 prípadoch sa jednalo o Salmonella Enteritidis a v 1 prípade o Salmonella Tennessee. 

V chovoch moriek bolo vyšetrených 10 kŕdľov, z toho v 1 kŕdli bola izolovaná Salmonella 

Newport.  

V úžitkových chovoch nosníc bolo vyšetrených 268 kŕdľov so záchytom 14 salmonel. V 9 

kŕdľoch bola potvrdená Salmonella Enteritidis, v 1 kŕdli Salmonella Typhimurium, 

Salmonella Oranienburg a Salmonella Tennessee a v 2 kŕdľoch Salmonella Infantis.  

Z 852 vyšetrených kŕdľov brojlerov boli salmonely izolované v 48 kŕdľoch. Salmonella 

Enteritidis bola potvrdená v 30 kŕdľoch, v 7 kŕdľoch Salmonella Infantis,  v 3 kŕdľoch 

Salmonella Kentucky, v 2 kŕdľoch Salmonella Bovismorbificans a Salmonella Newport, v 1 

kŕdli Salmonella Montevideo, Salmonella Saintpaul, Salmonella Tennessee, Salmonella 

I.(6,7:-:1,5),  

 

Medzinárodné laboratórne porovnávacie testy pre NRL ( viď príloha) : 

 

Interlaboratory comparison on the detection of Salmonella spp. in Chicken faeces study 

XII - 2009 

zameranie testu : 

detekcia salmonel celkom v 35 vzorkách, z toho 25 vzoriek hydinového trusu, formou 

testu a porovnávacej štúdie medzi 25 NRL členských krajín EÚ a Nórska 

organizátor testu – CRL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

dátum konania testu – marec 2009 

metóda – kultivácia, overovanie MSRV agaru na vyšetrovanie ďalších matríc  

a postupu podľa návrhu dodatku D normy ISO 6579 

 

Interlaboratory comparison on the detection of Salmonella spp. in Animal food  

study I - 2009 

zameranie testu : detekcia salmonel celkom v 35 vzorkách, z toho 25 vzoriek krmiva,  

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

organizátor testu – CRL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

dátum konania testu – október 2009 

metóda – kultivácia, overovanie MSRV agaru na vyšetrovanie ďalších matríc  
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a postupu podľa návrhu dodatku D normy ISO 6579 

 

Medzilaboratórne porovnávacie testy spôsobilosti pre ŠVPÚ a ŠVÚ: 

v novembri 2009 bol organizovaný medzilaboratórny test zameraný na detekciu 

salmonel v 6 gázových vzorkách (hydinový trus)  

laboratóriá sa zúčastnili naposledy testu v roku 2008  

Účasť na porade  organizovanej CRL Bilthoven 

termín: máj 2009 Bilthoven, Holansko - pracovná porada NRL kandidátskych krajín 

EÚ 

Účasť na iných pracovných poradách 

termín: 29. – 30.09.2009, IVVL Košice - pracovná porada ved.oddelení bakteriológie  

ŠVPÚ a ŠVÚ 

Aktivity k rutinným laboratóriám : 

NRL  prostredníctvom porád a priebežne podľa potreby  metodicky riadi a informuje  

o aktívnej problematike a činnosti CRL 

Na požiadanie poskytuje odbornú a konzultačnú pomoc 

Počet VŠ vykonávajúcich činnosť NRL: 1,5 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania :  

Workshopy 

 „CRL – Salmonella workshop XIV“, Bilthoven , Holandsko – MVDr. Ing. Sásik M. 

 „Odborný seminár Slovenskej asociácie aviárnej medicíny, Nitra – MVDr. Gašpar G. 

MVDr. Škarková A. 

 „II. Vedecký kongres s medzinárodnou účasťou – Zoonózy – Spoločná ochrana 

zdravia ľudí a zdravia zvierat “, Bratislava - MVDr. Gašpar G., MVDr. Škarková A., 

MVDr. Ing. Sásik M. 

 „Bakteriológia v laboratórnej diagnostike“, Košice - MVDr. Gašpar G., MVDr. 

Škarková A. 

Prednášky   

 „Mikrobiológia potravín a krmív – Všeobecné pokyny pre prípravu a výrobu 

kultivačných pôd – Časť 2 : Pokyny pre skúšanie výkonnosti kultivačných pôd v praxi 

(ISO/TS 11133-2:2003) “, Škarková A., september - školenie, Bakteriológia v 

laboratórnej diagnostike, Košice 

 „Súčasný stav v bakteriologickej diagnostike salmonel a iných baktérií“, Gašpar G., -

september - školenie, Bakteriológia v laboratórnej diagnostike, Košice 
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 „Analýza základných štúdií brojlerov so zreteľom na kontamináciu salmonelami a 

kampylobaktermi“, Sásik M., Škarková A., Gašpar G., október – „II. Vedecký kongres 

s medzinárodnou účasťou – Zoonózy – Spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia 

zvierat “, Bratislava  

Publikácie  

 „Analýza základných štúdií brojlerov so zreteľom na kontamináciu salmonelami a 

kampylobaktermi“, Sásik M., Škarková A., Gašpar G., Zborník príspevkov, Bratislava 

  „Zoonoses Monitoring – Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in 

humans, foodstufs, animals and feedingstufs Slovakia 2008“, Škarková A., Sásik M., 

Gašpar G., EFSA 2009. 

Iné aktivity: 

 V roku 2009 pokračovalo kompletné monitorovanie salmonel v rámci:  

o Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných 

kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v SR v rokoch 2007 – 2009, 

o Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc 

kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v SR 

v rokoch 2008 – 2010  

o  Národného kontrolného programu pre salmonelové infakcie v kŕdľoch 

brojlerov kury domácej (Gallus gallus ) v SR v rokoch 2009 – 2011. 

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.  

 V uplynulom období to bola spolupráca pri dohľadávaní kmeňov S. Enteritidis 

izolovaných zo slepačích vajec ako potenciálneho zdroja epidémií u ľudí, komparácia 

prevalencie kmeňov S. Saintpaul s rozličnou multirezistenciou u zvierat a ľudí, 

dohľadávanie príčin vzrastu záchytov a pôvodu multirezistentných kmeňov S. Infantis 

z potravín, zvierat a ľudí, preskúmanie možnosti salmonelami infikovaných vodných 

korytnačiek a štvornohých plazov chovaných v domácnosti ako vehikula pri 

salmonelózach rodinných príslušníkov, najmä detí, zapríčinených exotickými 

sérovarmi salmonel, záchyty zvláštnych sérovarov v oboch laboratóriach a iné 

záležitosti ad hoc. 

 Národný veterinárny výskumný ústav Pulawy a ďalšie zainteresované zahraničné 
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organizácie – pokračuje spolupráca na medzinárodnej štúdii zainteresovaných krajín 

pri objasňovaní ciest šírenia sa multirezistentných kmeňov S. Saintpaul a S. Anatum  

u moriek, ako aj pri vyhľadávaní izolátov salmonel s potenciálne plazmidmi 

sprostredkovanou prenosnou rezistenciou voči chinolónom 

 Katedra molekulárnej biológie PFUK, Bratislava – RNDr. H. Drahovská spolupráca 

pri genetickej identifikácii salmonel a ich vlastností 

 Štátny veterinárny ústav, Praha – MVDr. I. Bernardyová - 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 chorôb hydiny je akreditované : S 127 

Príloha : 

Prehľad účastí na medzilaboratótnych testoch spôsobilosti  je uvedený v správe 

o činnosti NRL salmonelóz. 
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Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 
NÁRODNÉHO REFERENČNÉHO LABORATÓRIA TUBERKULÓZY  

(MYCOBACTERIUM BOVIS) A INÝCH MYKOBAKTERIÓZ 
za rok 2009 
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NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM TUBERKULÓZY  
(MYCOBACTERIUM BOVIS) A INÝCH MYKOBAKTERIÓZ 

 
NRL TBC je jediné laboratórium na území SR s takýmto zameraním a úlohami: 

a) celoštátne  

- typizácia a identifikácia mykobaktérií izolovaných zo zvierat úradnými skúšobnými 

laboratóriami, 

- pre potreby ŠVPS SR vydáva každoročne  celoštátne prehľady o výskyte zárodkov 

TBC, PTBC a ostatných mykobaktérií v populáciách jednotlivých druhov zvierat 

v SR, 

b) regionálne 

- pri výskyte nešpecifických paraalergických, prípadne heteroalergických reakcií sleduje 

a vyhodnocuje všetky faktory a etiologické činitele, ktoré znižujú spoľahlivosť 

alergénodiagnostických skúšok, 

-  v prípade zvýšeného výskytu pozitívnych a dubióznych reagentov v jednotlivých 

chovoch objasňuje etiológiu alergických reakcií na cicavčí a aviárny tuberkulín 

pomocou komplexného laboratórneho vyšetrenia, 

- pri vydaní mimoriadných veterinárnych opatrení a vyhlásení ohniska TBC sa podieľa 

na vypracovávaní ochranných a zdolávacích opatrení až do eliminácie nákazy resp. 

likvidácie nákazy a ozdravenia chovu, 

- pri podozrení na TBC, PTBC resp. na prítomnosť PPEM , v odôvodnených prípadoch, 

na základe požiadavky úradného veterinárneho lekára príslušnej RVPS sa zúčastňuje 

na kontrolných porážkach reagentov a spolupracuje pri odbere vzoriek biologického 

materiálu na laboratórne vyšetrenie, 

- v spolupráci s príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou 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 regionálnou 

veterinárnou a potravinovou správou analyzuje vývoj nákazovej situácie na základe 

urobených 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 regionálnu veterinárnu správu. Na 
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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. 

Predmet referencie: 

NRL TBC vykonáva mikrobiologické skúšky sekčného materiálu živočíšneho pôvodu 

a iného materiálu na prítomnosť mykobaktérií tuberkulózy, paratuberkulózy a ostatných 

mykobakterióz. 

Tuberkulóza – prehľad vzoriek, vyšetrení a nálezov – rok 2009 

Druh zvierat hovädzí 
dobytok

ošípané hrabavá
hydina

vodná 
hydina

ostat. 
zvieratá 

iný 
materiál 

spolu 

POČET VZORIEK 9 25 1 - 4 11 50 
POČET VYŠETRENÍ 65 176 8 - 24 104 377 
– pat. anatomicky 9 25 1 - 4 - 39 
– mikroskopicky 36 100 4 - 16 55 211 
– kultivačne 9 25 1 - 4 44 83 
– PCR 9 13 1 - - - 23 
– typizácia kmeňov 2 13 1 - - 5 21 
SPOLU POZIT. VZORIEK 2 13 1 - - 5 21 
M. avium subsp.avium - 10 1 - - - 11 

M. caprae 1 - - - - - 1 

PPEM 1 3 - - - 5 9 

typizácia neukončená - - - - - - - 

nediferencovateľné - - - - - - - 

len mikroskopia - - - - - - - 

SPOLU POZIT. LOKALÍT 2 2 1 - - 3 8 
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Paratuberkulóza – prehľad vzoriek, vyšetrení a nálezov – rok 2009 

 Počet 

zvierat./ 

vzoriek 
POČET VYŠETRENÍ 

Nedokon-

čená  

kultivácia  
POZITÍVNE 

Pat. 

anat. 

Bakterio-

skopia 

Bakte-

riológia 

Seroló-

gia 

PCR zviera lokality 

HD – sekčný    

         materiál  
7/9 9 36 9 - 1 - 1 1 

HD – trus 30/30 - - 30 - 3 14 4 2 
HD – krv  200/200 - - - 400 2 - 27 8 
ost.zvieratá – 

sekčný mat. 
- - - - - - - - - 

ost.zvieratá – 

trus 
- - - - - - - - - 

ost.zvieratá - 

krv 
7/7 - - - 14 - - - - 

 

 

LEGENDA: 

HD  – hovädzí dobytok 

ošíp. – ošípané 

h. hydina – hrabavá hydina 

v. hydina – vodná hydina 

ost. zv. – ostatné zvieratá 

iný mat. – iný materiál 

PPEM – podmienečne patogénne environmentálne mykobaktérie 

PCR         – vyšetrenie metódou polymerázovej reťazovej reakcie 

 

Nové laboratórne metódy:  

Dôkaz Mycobacterium spp. metódou PCR. 

 

Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach:  
     V roku 2009 sa NRL tuberkulózy ( M. bovis) a iných mykobakterióz zúčastnilo 
medzilaboratórnej porovnávacej skúšky zameranej na mikroskopické a kultivačné vyšetrenie 
mykobaktérií, ktorú organizovalo Národné referenčné centrum pre mykobaktérie  
ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra. 
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Účasť na poradách a medzilaboratórnych testoch spôsobilosti organizovaných CRL: 
     V novembri 2009 sa konal Second Workshop organizovaný CRL for Bovine Tuberculosis.  
CRL for Bovine Tuberculosis v roku 2009 neorganizovalo mezilaboratórne testy.  
 
Organizácia alebo spolupráca pri organizovaní porád pracovníkov z ŠVÚ a ŠVPÚ,  
ktorí sa zaoberajú predmetnou diagnostikou: Nie.  

 
Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

NRL tuberkulózy ( M. bovis) a iných mykobakterióz je jediné pracovisko v rámci ŠVPS 
SR, zaoberajúce sa komplexnou laboratórnou diagnostikou tuberkulózy, paratuberkulózy 
a iných mykobakterióz. Z tohto dôvodu neorganizuje vo vnútri SR porovnávacie testy 
pracovísk ŠVPS. 
 
Účasť na seminároch, konferenciách a medzinárodných stretnutiach: 
  

 - jún 2009 – XV. Kongres SPFS a ČPFS, Praha, Česká republika, MVDr. Dindová         

  - november 2008 – Second Workshop organizovaný CRL for Bovine Tuberculosis, Madrid, 

Španielsko, MVDr. Dindová       

 Počet VŠ pracovníkov:  1 

Laboratórium je akreditované SNAS, č. osvedčenia 050/S-134. 

 
Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR: konzultácie z oblasti mykobakteriálnych 
ochorení s pracovníkmi ŠVPS SR a spolupracujúcich organizácií. 
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Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 
NÁRODNÉHO REFERENČNÉHO LABORATÓRIA PRE MLIEKO 

A MLIEČNE VÝROBKY (NRLM) 

za rok 2009 
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• NRLM je jediné laboratórium na území SR s takýmto zameraním;  

zavádza, validuje, akredituje potrebné metódy  na  analýzy mlieka a mliečnych  

výrobkov. 

V roku 2009 sa akreditovali metódy:  

-stanovenie melamínu v krmivách, mlieku a mliečnych výrobkoch 

   -stanovenie počtu charakteristických mikrooganizmov v jogurtoch, mliečnych   

výrobkoch   a potravinách  

• NRLM vlastní Osvedčenie o akreditácii pre školiacu činnosť vzorkárov pre ručný aj 

automatizovaný odber surového kravského mlieka, vydané MŠ SR. Na základe toho 

v roku 2009 vyškolilo 34 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,,. 

• NRLM sa zúčastňuje na medzinárodných porovnávacích testoch, ktoré organizujú 

komunitné referenčné laboratórium AFSSA vo Francúzsku, laboratórium CECALAIT 

vo Francúzsku, SVU Praha, ČR, SVU Jihlava a pod. 

• NRLM spolupracuje s komunitným referenčným laboratóriom AFSSA vo Francúzsku, 

konzultuje nové metódy analýz, diskutuje pri riešení vyskytnutých problémov , 

poskytuje informácie o kontrolách mlieka a mliečnych výrobkov, vypĺňa dotazníky 

pre toto laboratórium. 

• NRLM sa pravidelne zúčastňuje workshopov, ktoré organizuje  komunitné referenčné 

laboratórium: 

Workshop 2009: CRL Vyhodnotenie medzilaboratórneho porovnávacieho testu pre 

stanovenie somatických buniek (referenčnou mikroskopickou metódou) v mlieku, 

Paríž, máj 2009 

• Pracovníci NRLM sa zúčastnili nielen workshopov organizovaných komunitnými 

referenčnými pracoviskami, ale aj na ostatných medzinárodných a domácich 

podujatiach: 

1. Konferencia  „Mléko a sýry“,  Praha 

2. Účasť na Workshope CRL s ostatnými NRL v Paríži 

3. Regionálne dni prvovýrobcov mlieka, Nitra 

• NRLM poskytuje odbornú a vedeckú pomoc pre potreby ŠVPS SR 
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• NRLM  spolupracuje s Codex Alimentarius pri návrhoch legislatívy v oblasti mlieka 

a mliečnych výrobkov   

 

Predmet referencie:  

• Spolupracuje s referenčným laboratóriom spoločenstva v oblasti svojej kompetencie 

• V oblasti svojej činnosti koordinuje činnosť úradných laboratórií, zodpovedných za 

analýzy vzoriek 

• Organizuje porovnávacie testy medzi úradnými laboratóriami a zabezpečuje vhodné 

následné kroky po takýchto porovnávacích testoch 

• Zabezpečuje poskytovanie informácií od referenčného laboratória spoločenstva 

príslušnému orgánu a národným úradným laboratóriám 

• Poskytuje príslušnému orgánu (ŠVPS SR) vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní 

koordinovaných plánov kontrol 

 

Používané laboratórne metódy: 

NRLM je garantom nových laboratórnych metód a metodických postupov, pritom dodržiava 

zásady stanovené medzinárodne uznávanými predpismi. Laboratórium pracuje s  

akreditovanými skúšobnými metódami podľa  

STN EN ISO / IEC 17025: 2005,  číslo osvedčenia S 134, vydaného Slovenskou národnou 

akreditačnou službou (SNAS). 

NRLM pracuje s referenčnými metódami a rutinnými vyšetrovacími metódami bežne 

používanými v mliekarenských laboratóriách. 

 

Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok: 

V roku 2009 NRLM zorganizovalo 3 MSS : 

• Stanovenie počtu somatických buniek v surovom kravskom mlieku, marec 2009 

      Účasť: 7 subjektov (ŠVPÚ, CSL, SCPV-VÚŽV, NRLM) 

• Stanovenie množstva tuku a bielkovín v mlieku november 2009 

      Účasť: 23 laboratórií (laboratóriá mliekarenských podnikov, ŠVPÚ,  SCPV – VÚŽV 

Nitra, ŠPP SR)   

• Stanovenie počtu somatických buniek v surovom kravskom mlieku, november 2009 

Účasť: 7 subjektov (ŠVPÚ, CSL, SCPV-VÚŽV, NRLM) 

 

Príprava kalibračných a referenčných vzoriek pre prístroj Fossomatic : 
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Referenčné vzorky  pre prístroj Fossomatic: nízka hladina:   2940 vzoriek 

Referenčné vzorky  pre prístroj Fossomatic: vysoká hladina: 2940 vzoriek 

Kalibračné vzorky:  392 ks 

 

Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach: 

V roku 2009 sa NRLM úspešne zúčastnilo  medzilaboratórnych testov na stanovenie zloženia 

mlieka (tuk, bielkoviny, laktóza) na prístroji Milkoscan, medzilaboratórneho testu na 

stanovenie teploty tuhnutia mlieka,    testu na stanovenie obsahu tuku v mlieku referenčnou 

metódou, stanovenie počtu somatických buniek prístrojovou metódou (Fossomatic) a testu na 

stanovenie celkového počtu mikroorganizmov v surovom kravskom mlieku. 

 

Analyzovanie vzoriek surového kravského mlieka za účelom samokontroly -   prevencia  

zo strany prvovýroby . 

 

V roku 2009 bolo analyzovaných 3817 vzoriek surového mlieka , celkove bolo vykonaných 
7057 vyšetrení. 

Z celkového počtu vzoriek 3817 sa pre iné oddelenia nášho ústavu vyšetrilo 39 vzoriek 
v rámci NPKR, 15 vzoriek v rámci PD a v rámci monitoringu surového kravského mlieka sa 
analyzovalo 52 vzoriek.  

 

Prehľad počtu vzoriek podľa jednotlivých parametrov uvádza nasledovná tabuľka: 

Parameter Počet vzoriek 

Tuk 706 

Bielkoviny 714 

Laktóza 707 

Beztuková sušina 706 

Sušina 6 

Somatické bunky 3405 

Celkový počet mikroorganizmov 537 

Počet koliformných baktérií 45 

Teplota tuhnutia 103 

Rezíduá inhibičných látok 128 
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Počet VŠ pracovníkov: 3 

Počet odborných podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili: 3 

Počet odborných publikácií, prednášok: 2 

Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR: odborné poradenstvo pri metódach analýz, 

štatistické vyhodnotenie vyšetrených vzoriek surového kravského mlieka , spolupráca 

ohľadne legislatívy. 

 

Vypracovala: RNDr. Adriana Ivičičová 
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Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 
NÁRODNÉHO REFERENČNÉHO LABORATÓRIA PRE LÁTKY 

SKUPINY A1, A3, A4, A5 (NRLHL) 

za rok 2009 
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• NRLHL je jediné laboratórium na území SR s takýmto zameraním; zavádza, validuje, 

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

screeningovými a konfirmačnými metódami 

• NRLHL úzko spolupracuje pri tvorení a zostavovaní NPKR s ŠVPS SR v Bratislave 

• NRLHL koordinuje odber vzoriek pre hormonálne látky v rámci NPKR, spolupracuje 

s inšpektormi z každej RVPS, vykonáva poradenskú činnosť pre inšpektorov 

poverených výkonom odberu vzoriek a zabezpečuje zvoz vzoriek z každého regiónu 

SR 

• NRLHL sa zúčastňuje na medzinárodných porovnávacích testoch, ktoré organizujú 

komunitné referenčné laboratóriá v Holandsku , v Nemecku,  prípadne ďalšie 

inštitúcie (Taliansko) 

• NRLHL spolupracuje s komunitnými referenčnými laboratóriami EU pre látky 

skupiny A1, A3, A4 - RIVM , Holandsko a A5 - BVV Berlín, Nemecko 

• NRLHL spolupracuje ostatnými NRL v rámci EÚ a umožňuje ich pracovníkom 

stážové pobyty na našom pracovisku 

• Zástupca  NRLHL sa zúčastnil workshopu, ktorý organizovalo komunitné referenčné 

laboratórium RIVM: 

Workshop NRL 2009 + minisymposium Biocop, Utrecht, Holandsko 

• NRLHL poskytuje odbornú a vedeckú pomoc pre potreby ŠVPS SR 

• NRLHL zúčastňuje sa a zvoláva v spolupráci s ŠVPS SR porady pracovníkov 

jednotlivých laboratórií ŠVPÚ a inšpektorov z RVPS 

Predmet referencie:  

     Screeningové a konfirmačné vyšetrenie vzoriek pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 

v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu z regiónov Slovenskej republiky. 

Vyšetrujeme matrice rôzneho charakteru: sval, pečeň, moč, krvné sérum, perirenálny tuk, 

mlieko, krmivo. 

Používané laboratórne metódy: 

NRLHL je garantom nových laboratórnych metód a metodických postupov, pritom dodržiava 

zásady stanovených medzinárodne uznávanými predpismi. Laboratórium pracuje s  

akreditovanými skúšobnými metódami podľa STN EN ISO / IEC 17025: 2005,  číslo 

osvedčenia S 134, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). 

NRLHL pracuje s ELISA metódou pre screeningové stanovenia a s GC/MS, LC/MS/MS 

metódou pre konfirmačné stanovenia hormonálnych látok. 
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V tabuľke sú uvedené všetky analyty a spôsob ich vyšetrenia, ktoré stanovuje NRLHL: 

skupina analyt screening konfirmácia 

A1 stilbény Diethylstilbestrol ELISA GC/MS 

Dienestrol 

hexestrol 

A3 Hormóny 

s androgénnym 

účinkom 

trenbolon ELISA GC/MS 

Steroidy 

s androgénnym 

účinkom 

19-nortestosteron ELISA GC/MS 

Boldenon 

Stanozolol 

Ethinylestradiol 

Methyltestosteron 

gestagény Medroxyprogesteron 

acetát 

ELISA LC/MS/MS 

Megestrol acetát 

Chlormadinon acetát 

Melengestrol acetát 

17α acetoxy progesteron 

Sexuálne hormóny 17β - estradiol GC/MS GC/MS 

testosteron GC/MS GC/MS 

A4 Substancie s 

estrogénnym účinkom 

zeranol ELISA GC/MS 

A5 Β-agonisti Clenbuterol ELISA LC/MS/MS 

Salbutamol 

Cimbuterol 

Brombuterol 

Mapenterol 

Mabuterol 

Cimaterol LC/MS/MS 

Terbutalin 

Ractopamin 

Zilpaterol 
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Počet vyšetrených vzoriek: 

 

 Počet vzoriek Počet vyšetrení 

NPKR 526 776 

VPO 22 22 

PD 11 26 

Došetrovanie 4 4 

suma 563 828 

 

Počet vyšetrení na jednotlivé skupiny analytov: 

 

Analyt Počet vyšetrení 

Stilbény 127 

Nandrolon (19-Nortestosteron) 80 

Zeranol 118 

Trenbolon 103 

B-agonisti 178 

Acetylgestagény 32 

Boldenon 10 

Stanozolol 10 

Methyltestosteron 75 

Ethinylestradiol 75 

Estradiol 10 

Testosteron 10 

Suma 828 

 

Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

 

NRL pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 , ktoré sa zaoberá analýzou vzoriek zo živých zvierat 

a v produktoch živočíšneho pôvodu na hormonálne látky je jediné v SR, z tohto dôvodu 

neorganizuje v rámci SR porovnávacie merania . 
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Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach: 

V roku 2009 sme sa úspešne zúčastnili 2 medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, 

organizovaných  ProgettoTrieste – Taliansko: 

1.  screeningové aj konfirmačné stanovenie beta-agonistov    

2.  screeningové aj konfirmačné stanovenie zeranolu a taleranolu.   

Počet VŠ pracovníkov: 2 

Počet odborných podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili: 1 

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

vyhodnotenie vyšetrených vzoriek. 
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Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52  Bratislava 

 

Národné referenčné laboratórium pre organochlórové látky okrem PCB, 

organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky 

a niektoré zakázané látky 

(B2c, B2e, B3a, B3b, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol) 

 

Národné referenčné laboratórium pre rezíduá pesticídov v živočíšnych 

komoditách a komoditách s vysokým obsahom tuku 

 

 

 
Správa o činnosti za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Správu predkladá: MVDr. Alexandra Šlezárová 

Dňa: 24. 2. 2010 
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Národné referenčné laboratórium pre organochlórové látky okrem PCB, 
organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky 
a niektoré zakázané látky 

(B2c, B2e, B3a, B3b, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol) 

Národné referenčné laboratórium pre rezíduá pesticídov v živočíšnych 

komoditách a komoditách s vysokým obsahom tuku 

 

Referencie:  

Zavádzanie a validácia nových metód v referenčnej oblasti, vyšetrovanie vzoriek potravín 

a surovín živočíšneho pôvodu, konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných 

prípadov, poradenská a konzultačná činnosť. 

Počet vyšetrených vzoriek v NRL a v štátnych laboratóriách:   

Druh vyšetrenia Poč.vz.2006 Poč.vz.2007 Poč.vz.2008 Poč.vz.2009

Chlórované pesticídy    835    400 366 221 

Organofosforové pesticídy    252    177 119 125 

Karbamáty    132    132 147 133 

Pyretroidy    126    113 126 107 

Nesteroidné protizápalové lieky    149    145 106 75 

Nitroimidazoly a ich metabolity    299    273 302 264 

Spolu 1.793 1.240       1.166 925 

 

Nové laboratórne metódy: 

V roku 2009 sme zaviedli a zvalidovali nové metódy pre 9 organochlórových a 11 

organofosforových pesticídov, 7 pyretroidov a 1 skupinovo nezatriedený pesticíd metódou 

LC/MS/MS.Okrem toho bolo zvalidovaných 10 ďalších pesticídov, ktoré boli zavedené ešte 

koncom roku 2008. 

Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

V roku 2009 sme vzhľadom k nízkemu počtu laboratórií (3), ktoré sa zaoberajú vyšetrovaním 

chlórovaných a oranofosforových pesticídov, medzilaboratórny porovnávací test 

neorganizovali. 



 

102 

Na základe ponuky z CRL vo Freiburgu (Nemecko) sme však týmto laboratóriám ponúkli možnosť 

zúčastniť sa rovnakého testu (PT AO 04 – pesticídy v maslovom tuku) ako NRL.  

Túto ponuku využil len ŠVPÚ Dolný Kubín. 

Okrem toho odporúčame našim laboratóriám účasť v MLT, organizovaných inými organizáciami, 

napr. FAPAS.  

Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:   

V roku 2009 sme sa zúčastnili testu, ktorý organizovalo CRL vo Freiburgu – PT AO 04, ktorý bol 

zameraný na stanovenie pesticídov maslovom tuku (organochlórové a organofosforové pesticídy 

a pyretroidy). Okrem toho sme sa zúčastnili MLT cez organizáciu FAPAS, ktorý bol zameraný na 

rezíduá pesticídov (tuk ovce). 

Všetky testy boli úspešne zvládnuté. 

 Typ testu Sledované analyty Matrica z-score 

III.-IV. 

2009 

FAPAS 2131  total cypermethrin 

total permethrin 

tuk - ovca -1,2 

 0,9 

III.-IV. 

2009 

EUPT AO-04 

CRL pre pesticídy v  

komoditách živočíšneho 

pôvodu a v komoditách 

s vysokým obsahom 

tuku 

Freiburg 

 

azinophosethyl 

chlordane 

cis-chlordane 

trans-chlordane 

DDT 

p,p´-DDE 

p,p´-DDT 

diazinon 

deltametrin 

endosulfan 

endosulfan sulfate 

lindane 

methidathion 

permethrin 

cis-permethrin 

trans-permethrin 

pyrazophos 

maslo -0,6 

-0,7 

-0,9 

-0,6 

 1,0 

-0,3 

 0,7 

-0,2 

 0,9 

-1,0 

-0,9 

-0,3 

 0,0 

-0,5 

-0,8 

-0,9 

-0,5 

 

Organizácia alebo spolupráca pri organizovaní porád pracovníkov z ŠVPÚ, ktorí sa 

zaoberajú predmetnou problematikou: 

NRL v prípade potreby poskytuje informácie spolupracujúcim organizáciám alebo 

nadriadeným orgánom. 
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Základné informácie z porady CRL v Kodani 

V roku 2009 bolo organizované pracovné stretnutie zástupcov NRL všetkých členských štátov 

EÚ -  Workshop for Pesticide Residues for NRL and Official Laboratories. 

Po  otvorení workshopu vedúcou CRL pre obiloviny a krmivá Mette E. Poulsen nasledovali 

referáty  týkajúce sa PROFICIENCY TESTOV za rok 2009 pre jednotlivé sekcie. 

Ralf Lippold z CRL pre živočíšne komodity uviedol generálny protokol, ktorý objasnil 

metodológiu prípravy a prístup k spracovaniu výsledkov poskytnutých zúčastnenými 

laboratóriami. 

Paula Medina  z CRL pre ovocie a zeleninu, podrobne rozobrala prípravu, distribúciu  ako aj 

konečné výsledky  testu  EUPT-FV11.  

Mette E. Poulsen z CRL sa venovala  EUPT-C3 testu, príprave fortifikovanej matrice z  

ovsenej múky.  

Súčasne v teste cereálnej matrice  boli prítomné aj pesticídy pre test Single Residue Methods , 

o ktorých  bližšie hovoril M. Anastassiades.  

Stanoveniu rezíduí pesticídov v živočíšnej komodite  sa venoval B. Hardebush a R. Lippold 

z CRL pre živočíšne komodity. Oboznámil nás s prípravou kontaminovanej matrice, ktorou 

bolo maslo. 

Na záver danej témy A. R. Fernandez-Alba z CRL-FV referoval o screeningovom teste 

EUPT-SM01, pričom bola použitá matrica získaná extrakciou pomarančov. 

Popoludní L. Martin-Plaza ako zástupca EU komisie sa venoval plánom koordinácie 

kontrolného programu na roky 2010-2012. 

D. Brocca  z EFSA oboznámila prítomných o 2007 Annual Report on pesticide residues, ako 

aj o výsledkoch, odporúčaniach a budúcich zámeroch inštitúcie EFSA s ohľadom na 

zdravotné bezpečnostné  riziká pre populáciu.  

J. Richardson z EFSA predstavila pilotný projekt  pre zasielanie výsledkov rezíduí pesticídov 

jednotlivými ČŠ, ktorý bude mať od budúceho roku výrazne zmenenú formu, aby poskytoval 

informácie o každej analyzovanej vzorke, nielen súhrnné, ako to bolo doteraz. To umožní 

lepšie využitie výsledkov pre analýzu rizika a následné revízie MRL. 

Prvý rokovací deň zakončil M. Minjajev z FAO, ktorý referoval o FVO misiách, zameraných 

na kontrolu  rezíduí pesticídov  v krajinách tretieho sveta, z ktorých  dovážame pomerne  

vysoký podiel rastlinnej produkcie ovocia a zeleniny. Konštatoval, že v niektorých krajinách 

tretieho sveta je kontrola nedostatočná. 

Predpoludnie druhého rokovacieho dňa bolo venované prerokovaniu SANCO dokumentu, 

ktoré viedla T. Pihlstrom z NFA zo Švédska. 
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Boli navrhnuté zmeny v niektorých paragrafoch, nové znenia a nové doplnky na zjednotenie 

interpretácie a reportovanie výsledkov. Na záver po diskusii  boli rozdané hlasovacie lístky 

a každá krajina bola povinná hlasovať k návrhom. 

 Popoludní bola prezentácia Screening 1000 substancii MS-spectrometriou S. Maynardom 

z Veľkej Británie z HFL Sport Science, ktorý rieši dopingové problémy dostihových koňov 

a psov. 

Boli prezentované screeningové LC-MS metódy A. R. Fernandez-Albom, ako aj GC-MS-

screening metódy D. Stajnbaherovou zo Slovinska. 

M. Anastassiades uvádzal zlepšenia na stanovenie rezíduí pesticídov tých analytov, pre ktoré 

nie je vhodná multireziduálna metóda a vyžadujú si individuálny prístup k riešeniu. 

Boli sme oboznámení s možnosťami  informačného systému na webovej stránke CRL, ako sa 

nakontaktovať a využívať databázu. 

Na záver jednotlivé CRL informovali o budúcoročných medzilaboratórnych testoch, 

použitých komoditách a rozšírení škály analytov, ako aj o mieste a predpokladanom termíne 

budúceho stretnutia. 

 

Počet pracovníkov: 

Na problematike NRL v roku 2007 pracovalo 5 pracovníkov, z toho 3 vysokoškolsky vzdelaní 

pracovníci (1 veterinárny lekár a 2 chemickí inžinieri) a dvaja laboranti s ÚSO vzdelaním. 

 

Počet účastí na odborných podujatiach: 

• Hygiena alimentorum (máj 2009, Štrbské Pleso, SR), A. Šlezárová 
• Workshop for Pesticide Residues for NRL and Official Laboratories , Kodaň 
• Semináre poriadané firmami Hermes, Varian, Chromservis, Pragolab                           

 

Počet odborných stáží na iných pracoviskách: 

• Pracovníci NRL sa v roku 2009 nezúčastnili žiadnej odbornej stáže v CRL alebo v 
inom laboratóriu. 

• NRL spolupracuje s CRL/BVL (Berlín)  
 

Laboratórium je akreditované SNAS, č. osvedčenia: S/127 

Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR:  

Konzultácie s pracovníkmi ŠVPS SR a spolupracujúcimi organizáciami v prípade požiadania. 
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Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 
Národného referenčného laboratória pre monitoring obsahu vody 

v hydinovom mäse,  

za rok 2009 
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NRL vykonáva svoju činnosť v zmysle požiadaviek pre referenčné laboratórium 

vyplývajúcich z nariadenia Komisie (EHS) č.2891/93 z 21.októbra 1993, ktoré mení 

Nariadenie (EEC) č.1538/91 v znení neskoršieho Nariadenia Komisie (ES) č.814/2004 

z 29.apríla 2004 a Nariadenia(EEC) č.1906/90 o určitých obchodných štandardoch pre 

hydinové mäso. 

Monitoring obsahu vody v hydinovom mäse prebiehal v zmysle Nariadenia Komisie (ES) 

č.543/2008 zo 16.júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia 

Rady (ES) č.1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso v znení neskorších 

predpisov (Nariadenie Komisie (ES) č.508/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Rady (ES) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania 

nariadenia Rady (ES) č.1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso). 

Do vyšetrovania obsahu vody v hydinovom mäse vrátane NRL bolo na Slovensku v roku 

2009 zapojených 5 laboratórií z 3 ústavov : ŠVPÚ Bratislava 

      ŠVPÚ Dolný Kubín 

      ŠVPÚ Košice 

 

Porady organizované CRL v roku 2009 

 

Dňa 18.3.2009 sa konala porada expertnej skupiny pre hydinové mäso v Bruseli. 

Poradu otvorila zástupkyňa výboru expertnej skupiny pre hydinové mäso z Talianska 

p.Marrone, ktorá v krátkosti upozornila na dôležité články Nariadenia Komisie (ES) 

č.543/2008 zo 16.júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá o obchodných normách 

pre hydinové mäso. Zástupca Nemecka p.Grobecker zhodnotil ročný zber údajov na celkový 

obsah vody v hydine a upozornil na dodržiavanie termínu zaslania údajov do centrálneho 

laboratória. Zástupca Dánska prezentoval štúdiu v ktorej porovnávali referenčnú metódu 

v celej hydine a v hydinových prsiach . Uviedol, že z celkového počtu vyšetrených vzoriek 

hydinových pŕs bolo 8% hodnôt pomeru vody a bielkovín mimo limitu. Tento pomer sa 

pohyboval medzi 4,1 až 4,2%. Na základe týchto výsledkov vyzvali zástupcovia Dánska 

ostatné štáty, aby sa zapojili do podobnej štúdie a na základe získaných výsledkov by sa 

mohlo potom uvažovať o úprave limitu na celkový obsah vody v hydinových prsiach. 

V ďalšom bode zástupkyňa referenčného laboratória z Rakúska pozvala zúčastnených 

zástupcov jednotlivých referenčných laboratórií na míting , ktorý zorganizuje v októbri 2009 

vo Viedni. Tento míting bude v dňoch 8. – 9. október 2009 . Program bude spojený 

s prehliadkou bitúnku,  prehliadkou referenčného laboratória a tiež s metodikou stanovenia 



 

107 

celkového obsahu vody v hydine. Súčasťou programu bude aj prezentácia zúčastnených 

referenčných laboratórií. 

Zaujímavá bola prezentácia zástupkyne Anglicka z Úradu pre potravinové štandardy, ktorá 

pohovorila o prídavných látkach viažucich vodu v súvislosti s Nariadením (ES)č.178/2002 

o bezpečnosti potravín. Ponúkla štandard (55% hydin.mäsa) ako materiál na medzilaboratórny 

test. Spomenula nové metódy  - špeciálne biotechnologické analýzy na identifikáciu 

peptidových markerov.( na dôkaz prídavku želatíny vo forme nástrekového roztoku, ktorého 

pôvod nie je hydinový ale bravčový). 

Prínosom v rámci NRL bude účasť na ponúknutej štúdii , účasť na mítingu vo Viedni 

a možnosť zúčastniť sa medzilaboratórneho testu na celkový obsah vody v hydine. 

Dňa 8 – 9.10.2009 sa konalo stretnutie zástupcov Expertnej skupiny pre  problematiku 

„Cudzia voda v hydine“ vo Viedni. 

 Zástupcovia expetnej skupiny z Rakúska nám predstavili morčaciu prevádzkareň – časť 

porážka, časť opracovanie moriek – porcovanie, mechanická separácia, časť výroby 

polotovarov a výrobkov z morčacieho mäsa.  

V ďalšej časti prebiehalo rokovanie expertnej skupiny v AGES inštitúte, ktoré otvoril pán 

Grobecker  z komunitného laboratória AGRI v Bruseli . AGES Institute je riadený 

Ministerstvami  pôdohospodárstva a zdravotníctva v percentuálnom pomere 40/60 a má 1450 

zamestnancov v 5 inštitútoch v Rakúsku.  

Zástupca  Národnej Autority pre potravinovú bezpečnosť predstavil výsledky kontroly 

jednotlivých prevádzok  v súvislosti s cudzou vodou v hydine. Z celkového počtu odobraných 

vzoriek bol v 15% potvrdený zvýšený obsah vody.  

Zástupcovia komunitného laboratória v Bruseli predniesli aktuálne požiadavky na jednotlivé 

laboratória v členských krajinách. 

Najviac diskutované problémy -  označenie spôsobu chladenia na výrobku, legislatívne zmeny 

existujúcich limitov aj v súvislosti so zmenou genetiky, import, export hydinového mäsa 

a problémy tým spôsobené, kritická poznámka zo strany zástupcov Komisie EU k ich vlastnej 

činnosti, všeobecný nedostatok finančných prostriedkov na výskumné a medzilaboratórne 

porovnávanie. 

Na stretnutí členov expertnej skupiny sme mali možnosť navštíviť NRL a podrobne sme boli 

oboznámení s jeho činnosťou. Priamo na pracovisku sme konzultovali problémy jednotlivých 

členských krajín. Veľkým prínosom sú osobné kontakty a získanie kontaktných mailových 

adries na odborníkov z danej problematiky. 
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Počas stretnutia skupiny sme oficiálne  pozvali p.Grobeckera na návštevu nášho 

Referenčného laboratória. Jeho účasť je predbežne potvrdená v  1. polroku 2010. 

 

Porady organizované NRL (ŠVPÚ Bratislava) v roku 2009 

 

20. mája 2009 sa konala v Dudinciach porada zástupcov NRL a RL v rámci jednotlivých 

ŠVPÚ, kde zástupkyňa NRL na cudziu vodu v hydinovom mäse prezentovala činnosť NRL za 

rok 2008, postúpila informácie získané na porade v Bruseli. Zároveň upozornila na problémy 

pri vyhodnocovaní zberných údajov, ako aj s potrebou odberu vhodných druhov hydinových 

dielov na vyšetrenie cudzej vody v zmysle v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č.543/2008 zo 

16.júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) 

č.1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso v znení neskorších predpisov. 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti, organizovaných CRL 

 

CRL pre obsah vody v hydinovom mäse neorganizovalo v roku 2009 medzilaboratórny test 

spôsobilosti medzi jednotlivými NRL v členských štátoch EÚ. 

NRL sa v roku 2008 zúčastnilo medzilaboratórneho porovnávacieho testu, kde preverované 

analyty súvisia s metodikou vyšetrovania obsahu vody v hydinovom mäse s úspešným 

výsledkom pre jednotlivé analyty :              

 

Dátum Test 

organizoval 

Stanovovaný analyt      Z - skóre Typ vzorky 

November 

2009 

FAPAS Vlhkosť    

Hydroxyprolín 

Tuk 

Dusík 

 0,6 

 0,2 

-0,6 

-1,3 

Mäsová konzerva 

 

Organizácia medzilaboratórnych testov spôsobilosti v rámci SR podľa požiadaviek CRL 

Pripraviť test spôsobilosti formou referenčnej vzorky hlbokomrazenej hydiny v laboratórnych 

podmienkach NRL nie je možné  a CRL neodporúča. NRL bude tento problém riešiť podľa 

pokynov CRL, ktoré má za úlohu pripraviť testovaciu vzorku pre NRL EÚ. 
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Priebežný monitoring na stanovenie obsahu vody v hydinovom mäse prebiehal počas celého 

roku 2009 formou úradnej kontroly, ktorej súčasťou bola aj cielená kontrola. Vzorky boli 

analyzované metódami v zmysle platnej národnej a európskej legislatívy.  

Celkový počet vyšetrených vzoriek na všetkých pracoviskách v SR v roku 2009 :113 

Počet vzoriek vyšetrených v NRL : 48 

Počet vzoriek vyhovujúcich : 96 

Počet nevyhovujúcich : 0 

Počet vzoriek bez vyhodnotenia : 17 (vzorky, ktoré nebolo možné porovnať s limitom pre 

jednotlivé spôsoby chladenia a mrazenia – neoznačený spôsob, ako aj hydinové diely pre 

ktoré nie sú stanovené limity v rámci platnej legislatívy . Boli to vzorky druhov: kuracie 

krídla, kačacie stehná (Maďarsko), kuracie štvrte(PL). 

Tab. 1 Celkový počet vyšetrených vzoriek na obsah vody v roku 2009 

 

Počet vyšetených vzoriek na Slovensku: 113

Úradná 
kontrola 

92%

Samokont. 
výrobcom

8%

 

Laboratórium 

Hydinové trupy Hydinové diely 

Počet 

vyšetrených 

vzoriek 

Počet 

nevyhovujúcich 

vzoriek 

Počet 

vyšetrených 

vzoriek 

Počet 

nevyhovujúcich 

vzoriek 

Bratislava 9 - 39 - 

Nitra 2 - 2 - 

Dolný Kubín 3 - 18 - 

Prešov 9 - 13  - 

Košice 4 - 14 - 

SPOLU 27 - 86  - 
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Úradná kontrola 
Celkový počet vzoriek vyšetrených na obsah vody v hydinových trupoch a v hydinových 

dieloch v rámci úradnej kontroly potravín v roku 2009 bol 104. Súčasťou úradnej kontroly 

bola cielená kontrola zameraná na preverenie predaja hydinového mäsa v obchodnej sieti 

č.23/200 a z pojazdných predajní č.23/201.V zmysle cielenej kontroly bolo vyšetrených 52 

vzoriek hydiny.  

Tab. 2  Vzorky vyšetrené na obsah vody v rámci úradnej kontroly  

Laboratórium 

Hydinové trupy Hydinové diely 

Celkový 

počet 

vyšetrených 

vzoriek 

Z toho Celkový 

počet 

vyšetrených 

vzoriek 

Z toho 

Potravinový 

dozor 

Cielená 

kontrola 

Potravinový 

dozor 

Cielená 

kontrola 

Bratislava 9 7 2 39 19 20 

Nitra 2 - 2 2 - 2 

Dolný Kubín 3 3 - 18 2 16 

Prešov 4 3 1 9  7 2 

Košice 4 3 1 14 8 6 

SPOLU 22 16 6 82  36 46 

 

Úradná kontrola 
Celkový počet vyš. vzoriek: 104

z toho 

Potravinov
ý dozor 

50%

Cielená 
kontrola 

50%
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Úradná kontrola 
Celkový počet vyš. vzoriek kurčiat: 22

z toho 

PD
73%

CK
27%

Úradná kontrola 
Celkový počet vyš. vzoriek dielov: 82

z toho 

CK
56%

PD
44%

 

Úradná kontrola
Počet vyšetených vzoriek

na Slovensku: 104

OSTATNÉ 
LAB.
54%

NRL BA
46%

Úradná kontrola
 Počet vyšetených vzoriek

na Slovensku: 104

4%

44%

16%

17%

19%

Bratislava
Nitra
Dolný Kubín
Prešov
Košice

 

Úradná kontrola
Hydinové diely

Počet vyšetrených vzoriek: 82

SLOVENKO
66%DOVOZ

34%

Úradná kontrola 
Počet vyšetených vzoriek

 na Slovensku: 104

Hydinové 
diely
79%

Kurčatá
 21%
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Úradná kontrola
Hydinové diely 

Počet vyšetrených vzoriek: 82

SLOVENSO
66%

OST.
2%

MAĎARSKO
7%ČESKÁ 

REPUBLIKA
10%

POĽSKO
15%

Úradná kontrola
Hydinové diely

Počet vyšetrených vzoriek: 82

INÉ
2%

KRÍDLA 
5%

STEHNÁ 
63%

PRSIA 
29%

 
 

Porovnanie typov chladenia v kurčatách a v hydinových dieloch 

Kurčatá 
Počet vyšetrených vzoriek: 22

Chladenie 
neuvedené

 9%
Chladenie IM 

(vo vode) 32%

Chladenie A 
(vzduchom) 9%

Chladenie AS 
(spejovaním)

 50%

 
 

Hydinové diely 
Počet vyšetrených vzoriek: 82

Cladenie IM 
(vo vode)

 20%

Chladenie A 
(vzduchom)

 29%

ChladenieAS
(sprejovaním)

 18%
Neuvedené 
chladenie

 33%
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Počet VŠ vykonávajúcich činnosť NRL : 1 

 

Spolupráca s inými organizáciami: 

 

- Státní veterinární ústav Jihlava ČR, Národní referenční laboratoř pre monitoring 
cudzej vody v hydine, Ing.H.Čurdová – spolupráca pri metodike stanovenia obsahu 
vody v hydinovom mäse 

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

 

NRL pre monitoring obsahu vody v hydinovom mäse je akreditované SNAS podľa normy 

STN EN ISO/IEC 17025:2005,  Osvedčenie o akreditácii č. S - 127. Laboratórium 

poskytuje na požiadanie odbornú a konzultačnú činnosť. 

 

vypracovala: Ing. Kučeráková Silvia 
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 Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 
Národného referenčného laboratória pre parazity  

(najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis) 

za rok 2009 
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Ustanovenie Skúšobného laboratória 

 V máji r. 2007 bolo poverovacím listom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 

republiky č. 1563/2007-100 laboratórium parazitológie Oddelenia mikrobiológie, 

parazitológie a mykológie ŠVPÚ Ministerstvom pôdohospodárstva oficiálne poverené ako 

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

 Laboratórium parazitológie je akreditované podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 

17025, číslo osvedčenia – S 127. 

 

Personálne zabezpečenie NRL 

 
Veterinárny lekár 

Iný VŠ odborný 

pracovník 
Laborant 

Počet zamestnancov 1 1 1 

 

Medzinárodné porovnávacie testy: 

dátum test 

organizo-

val: 

stanovovaný 

analyt 

typ vzorky z - skóre iné 

vyhodno-

tenie 

9.4.2009 CRLP, Italy Larvy 

Anisakidae 

Mrazené rybacie 

filety 

x Pozitívny 

nález 

9.4.2009 CRLP, Italy Larvy 

Trichinella spp. 

Mleté bravčové 

mäso 

x Pozitívny 

nález 

 

Spolupráca s  Centrálnym referenčným laboratóriom pre parazity: 

Dňa 22.10.2009 navštívil NRL vedúci CRLP v Ríme Dr. Edoardo Pozio.  

Program: 

1. Privítanie v laboratóriu 

2. Prezentácia štruktúry laboratória a jeho vybavenia 

3. Prehliadka laboratórií podieľajúcich sa na práci NRL 

4. Diskusia o nasledujúcich bodoch: 

a) vyšetrovacie metódy 

b) spôsobilosť laboratória 

c) epidemiologické znaky parazitických zoonóz šírených prostredníctvom potravín 

d) možnosti spolupráce NRL na medzinárodných vedeckých úlohách 
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e) hlavné aktivity NRL 

f) akreditácia metodík v NRL 

K bodu 2 

Na rozdiel od pracoviska Dr. Pozia Instituto Superiore di Sanitá v Ríme, je práca slovenského 

NRL pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis) sústredná len v jednom 

laboratóriu, kde sú zároveň vykonávané aj skúšky mimo náplne NRL – rutinná diagnostická 

prax. Dr.E.Pozio konštatoval, že technické vybavenie vyhovuje požiadavkám CRL, ale 

priestory laboratória sú stiesnené pre také široký záber vyšetrení. 

 

K bodu 3 

Okrem Laboratória parazitológie je časť vyšetrení vykonávaná v Laboratóriu sérologie 

(ELISA testy pre potvrdenie trichinelózy, toxoplazmózy a leishmaniózy) a v Laboratóriu 

molekulárnej biológie (PCR metódy pre identifikáciu pôvodcu). 

CRL sa v rámci spolupráce s NRL zaviazalo poskytnúť referenčný materiál potrebný pre PCR 

diagnostiku druhov Trichinella. CRL bude úzko spolupracovať pri implementácii týchto 

metód v Laboratóriu molekulárnej biológie ŠVPÚ Bratislava.  V prípade potreby zo strany 

NRL je CRL ochotné poskytnúť odbornú stáž. 

 

K bodu 4 

a) Vyšetrovacie metódy používané v NRL pre parazity (najmä Trichnella, Echinococcus 

a Anisakis) sú zhodné s metódami používanými v CRL v Ríme. 

b) NRL sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov organizovaných CRL. Dr. Pozio sa 

zaujímal o možnosti odborného vzdelávania všetkých pracovníkov pôsobiacich v NRL, 

skontroloval vedenie záznamov o skúškach. 

c) Z diskusie vyplynula potreba sumarizácie dát o niektorých parazitozoonózach šírených 

potravinami. 

d) Dr.Pozio ocenil ochotu NRL v rámci svojich možností  spolupracovať na aktuálnych 

problémoch riešených parazitologickými inštitúciami EÚ. 

e) Dr.Pozio po oboznámení sa s náplňou práce Laboratória parazitológie  konštatoval, že 

laboratórium napriek nízkemu počtu pracovníkov (2 VŠ, 1 SŠ pracovníčka) poskytuje širokú 

škálu parazitologických vyšetrení a poradenských služieb. Okrem parazitologických vyšetrení 

personál vykonáva aj kompletnú  mykologickú diagnostiku (vyšetrenie zvierat, potravín a 

krmív, prostredia). 

f) Všetky metódy používané v rámci činnosti NRL sú akreditované. 
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Nové úlohy -  termín - r. 2009:   

• MVDr. Beladičová: Zosumarizuje údaje o parazitostatuse niektorých ochorení v SR – 

humánna aj veterinárna služba (Dr. Pozio upresní požadované druhy e-mailom) 

• Dr. Pozio: Poskytne informácie o diagnostike, terapii a skúsenostiach v boji proti 

leishmanióze 

• Dr. Pozio: Poskytne referenčný materiál pre zavedenie PCR identifikácie druhov rodu 

Trichinella. 

 

Spolupráca s inými organizáciami: 

 HAPL s.r.o. – humánne laboratórium, Doc. Ondriska - Testovanie súpravy rýchlotest 

Giardia 

 PriF UK, Katedra ekológie - Diplomová práca – Škrkavky, parazity v pieskoviskách - J. 

Melicherová 

 Firma Bayer a Veterinárna nemocnica Vetpoint – spolupráca pri monitoringu parazitóz 

mäsožravcov Bratislavy 

 Parazitologický ústav SAV – surveillance helmintozoonóz, monitoring dirofilariózy, 

identifikácia druhov rodu Trichinella 

 Agentúra pre vedu a výskum – Vypracovanie posudku na projekt: Epidemiological 

importance of small animals and their parasites on the model areas of Czech and 

Slovak Republic 

 Agroinštitút Nitra – služby experta pre pôdohospodárske poradenské služby 

Agroinštitútu Nitra v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) 1782/2003 a ďalšie právne 

normy EÚ – MVDr. Viera Beladičová 

 Parazitologický ústav LFUK - RNDr. Jalili, PhD - odborné konzultácie a spolupráca 

pri prednáškach 

Publikačná a aktívna prednášková činnosť pracovníkov NRL 

• 24.9. 2009 – Medzinárodná konferencia pri príležitosti 60.výročia založenia UVL v 

Košiciach - prednáška: Mykologická kontaminácia krmív a jej vplyv na produkciu a zdravie 

zvierat 

• 20.10.2009 – Qualima – prednáška Čo číha v sklade a byte? 

• 30.10.2009 – Prowazekove dny, Komárno – prednáška - Výskum komárov ako krv 

cicajúcích trápičov a vektorov rôznych ochorení na Slovensku (Jalili, N., Halgoš, J., 
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Dubinsky, P., Ondriska, F., Miterpaková, M., Beladičová,V., Valentová, D., Strelková, L., 

Babál) 

• 28.10.2009 – 2. medzinárodný kongres Zoonózy, ŠVPS SR Bratislava – spoločná ochrana 

zdravia ľudí a zdravia zvierat - prednáška Čo číha v sklade a byte?  

• 28.10.2009 – 2. medzinárodný kongres Zoonózy, ŠVPS SR Bratislava – spoločná ochrana 

zdravia ľudí a zdravia zvierat – prednáška Trichinella – právne predpisy 

 

Práca NRL v roku 2009 

 V roku 2009 NRL pre parazity (najmä Trichinella, Echinoccocus a Anisakis) vykonalo 

65 138 vyšetrení, čo predstavovalo 64 348 vzoriek.  

U 60 930 vzoriek sa jednalo o iný druh materiálu, prevažne bráničné piliere ošípaných určené 

na vyšetrenie na prítomnosť lariev Trichinella sp. metódou magnetického miešania pri trávení 

skupinových vzoriek podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č.2075/2005.  

V rámci vyšetrenia trusu a obsahu čreva mäsožravcov flotačnou metódou bolo v NRL 

vyšetrených 2053 vzoriek. U mäsožravcov pretrváva vysoký počet nálezov protozoí, hlavne 

Giardia lamblia. V porovnaní s rokom 2007, keď pozitivita dosiahla 18,54 % sa 

v nasledujúcich rokoch 2008 a 2009 udržuje pozitivita na približne rovnakej úrovni 14 – 15 

%. V ani jednom prípade sa nepotvrdil prenos giardiózy zo zvieraťa na človeka (ani opačne). 
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Sezónny výskyt Giardia spp.  a Toxocara spp.  u mäsožravcov
r. 2009

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
Giardia % Toxocara %

Giardia % 25,00% 25,00% 18,95% 19,65% 9,03% 11,84% 12,38% 15,50% 11,52% 11,69% 22,22% 19,05%

Toxocara % 24,32% 11,93% 14,38% 5,78% 4,86% 8,55% 6,67% 12,40% 17,58% 16,23% 19,88% 13,33%

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

V rámci jarnej preventívnej antiparazitárnej akcie, ktorá bola uskutočnená v bratislavskej 

Petržalke v spolupráci s firmou Bayer spol. s r.o. a Veterinárnou nemocnicou Vetpoint, 

boli vyšetrené vzorky trusu klinicky zdravých psov, mačiek, králikov a hlodavcov. 

Celkovo bolo vyšetrených 195 vzoriek (161 psov, 18 mačiek, 15 králikov a 1 potkan). Zo 

všetkých vzoriek bolo 70 vzoriek (až 36 %) pozitívnych na prítomnosť niektorého druhu 

(druhov) parazita.  

 

Negatívny nález 125

PRVOKY PĽÚCNE ČERVY
Giardia lamblia 12 Aelurostrongylus abstrusus 2

Crenosoma vulpis 1
KOKCÍDIE
Eimeria intestinalis 1 ŽALÚDOČNO-ČREVNÉ ČERVY
Eimeria irresidua 1 Ancylostoma tubaeforme 1
Eimeria magna 2 Passalurus ambiguus 2
Eimeria media 4 Toxocara canis 1
Eimeria perforans 4 Toxocara cati (mystax) 2
Eimeria stiedae 3 Trichuris vulpis 1
Isospora canis 1
Isospora neorivolta 3

Výsledky jarnej preventívnej antiparazitárnej akcie (Bayer) 2009

 

U najčastejšie zastúpených parazitov psov a mačiek sledujeme nárast počtu pozitívnych 

prípadov v jesennom a zimnom období. 

 

V rámci spolupráce s CRLP 
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Diagnostické pracovisko: ŠVPÚ BA, DK, KE, ŠVÚ ZV                                                                               Hodnotené obdobie: rok 2009
NÁKAZA

zviera vyš.mat.

koprol. 
(flotácia, 

sedimentácia, 
larvoskopia)

sérolog. histol./farbe
nie iné

Taenia saginata
Taenia solium 
(C.cellulosae) ošípaná orgány 2 LC x

pes trus 2 BA, DK x x
mačka trus 3 BA, MT, NM x

Diphyllobotrium spp.
jeleň trus 2 PU x
ovca trus/kadáver 16 CA, SK x x

HD orgány 5 BJ, BR, BY, MI, 
MT, TV x x

činčila trus 1 BA x
potkan trus 1 MA x
ovca trus 1 LM x
HD trus 2 MA, TT x

srnec črevo 1 NZ x

mačka trus 27 BA, MI, PK, TN, 
DK, IL x

pes trus/črevo 324

BA, GA, LC, MA, 
PK, SC, SE, Si, 
TN, TT, TO, PO, 
ZA, DK, MT, IL, 

PU, LM

x

rys trus 1 BA x
Cryptosporidium spp. HD trus/črevo 14 BN, MA, NZ, TT x
Toxoplasma gondii mačka len trus!!! 4 BA, DK, PU x

mačka trus 2 DK x
kačka divá kadáver 1 DK x

pes trus 7 BA, DK, PU, PD x
Sarcocystis spp.

Giardia spp.

Druh Metódy

OkresyPočet 
pozitívnych

Taenia spp.

Fasciola hepatica

- Epidemiology of some food parasitic zoonose sme spracovali súhrn vybraných druhov 

parazitov diagnostikovaných na našom území. 
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Vyhodnotenie laboratórnej diagnostiky vybraných parazitozoonóz v SR za rok 2009 

 

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 11 známych genotypov trichinel, T. 

spiralis, T.nativa, T. britovi, T. pseudospiralis, T. nelsoni, T. murreli, T. papuae, T. 

zimbabwensis, Trichinella T6, T8 a T9, bol na území Európy zaznamenaný výskyt  druhov 

T.spiralis, T.nativa, T. pseudospiralis a T. britovi.  

Trichinella cirkuluje u voľne žijúcich zvierat, z ktorých diviačia zver je pre prenos nákazy 

najrizikovejšia. Výrobky z mäsa týchto zvierat, ktoré bolo tepelne nedostatočne spracované, 

bývajú najčastejším prameňom nakazenia ľudí. Udržiavateľom prírodného cyklu trichinelózy 

je líška hrdzavá. Endemickými oblasťami výskytu trichinelózy je východné a stredné 

Slovensko. 

Vyšetrovanie na Trichinella spp. je povinnou súčasťou prehliadky post mortem u jatočných 

ošípaných, diviakov, koní a ostatných živočíšnych druhov určených na ľudský konzum. 

Vzorky sa odoberajú a vyšetrujú podľa Nariadenia Komisie (ES) č.2075/2005 z 5. decembra 

2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse. Na 

Slovensku je úradnou metódou metóda magnetického miešania pri trávení súhrnných vzoriek, 

v ojedinelých prípadoch sa uplatňuje trichinoskopické vyšetrenie.  

V roku 2007 bola zavedená ohlasovacia povinnosť vykonávania domácich zabíjačiek. V roku 

2008 a 2009 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 2009 vyšetrované v schválených laboratóriách pri potravinárskych 

prevádzkach pre čerstvé mäso, v Štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch a v 

Štátnom veterinárnom ústave. 
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V roku 2009 bolo v Slovenskej republike vyšetrených na prítomnosť Trichinella spp. 166 410 

zvierat vnímavých na infekciu, z ktorých bolo 17 pozitívnych. Parazitologický ústav SAV 

v Košiciach identifikoval všetky ako druh Trichinella britovi. V roku 2009 nebol ani jeden 

pozitívny prípad u domácich ošípaných, či už išlo o ošípané zabité na bitúnkoch alebo pri 

domácich zabíjačkách.  

 

Počet vzoriek vyšetrených na Trichinella spp. v roku 

2009 

ŠVPÚ Bratislava + ŠVPÚ Nitra 70 798 

ŠVÚ Košice 21 559 

ŠVÚ Zvolen 47 050 

ŠVPÚ Dolný Kubín 27 003 

 

V tabuľke sú uvedené jednotlivé druhy vyšetrených zvierat a počet pozitívnych nálezov.  
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Z voľne žijúcich zvierat bola Trichinella britovi zistená iba u diviakov a líšok.  

U štyroch diviakov bola zistená T. britovi, z počtu vyšetrených diviakov to je 0,03 %. Pri 

porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ide o opätovný mierny nárast počtu pozitívnych diviakov 

– v roku 2008 bolo 0,01% a v roku 2007 bol podiel 0,04 %. 
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U líšok hrdzavých, ktoré predstavujú hlavný rezervoár infekcie týmto druhom, je percento 

pozitivity 6,74% (13 pozitívnych líšok), čo je výrazný pokles v porovnaní s predchádzajúcimi 

rokmi.  
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124 

2. Echinokokóza (B-053) 

Echinokokóza je ochorenie vyvolávané pásomnicami patriacimi do rodu Echinococcus. 

Cystickú echinokokózu vyvoláva pásomnica Echinococcus granulosus parazitujúca u psov a 

alveolárnu echinokokózu vyvoláva E. 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 (E. 

granulosus) alebo infiltratívne prerastajú parenchým orgánu (E. multilocularis). 

Prvé prípady výskytu E. 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 E. 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 EP a R (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, flotačne alebo aj metódou PCR.  

Údaje z bitúnkov sa zasielali do Národného referenčného laboratória pre parazity (najmä 

Trichinella, Echinococcus a Anisakis) ŠVPÚ Bratislava. V roku 2009 bolo pri prehliadkach 

jatočných zvierat post mortem identifikovaných 25 larvocýst echinokokov u oviec, 3 

larvocysty u hovädzieho dobytka a 73 larvocýst echonokokov u ošípaných. Tieto nálezy 

echinokokových larvocýst udávané z bitúnkov neboli potvrdené laboratórnym vyšetrením, 

preto ich uvádzame zvlášť. 
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V roku 2009 bolo v Slovenskej republike laboratórne vyšetrených na prítomnosť dospelých 

jedincov Echinococcus spp. alebo ich vývinových štádií 1876 vzoriek, z ktorých nebol ani 1 

pozitívny nález. V tabuľke sú uvedené vyšetrené vzorky podľa jednotlivých druhov zvierat. 
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3. Anisakióza  

Anisakis simplex (angl. názov herring worm), Pseudoterranova (Phocanema, Terranova) 

decipiens (angl. názov cod alebo seal worm), Contracaecum spp., and Hysterothylacium 

(Thynnascaris) spp. patria medzi škrkavky, ktoré sa podieľajú na humánnych infekciách 

spôsobených konzumáciou surových alebo nedostatočne uvarených morských produktov. V 

Severnej Amerike boli doteraz zaznamenané prípady ochorenia ľudí spôsobené iba druhmi A. 

simplex a P. decipiens. 

V Severnej Amerike je anisakióza najčastejšie diagnostikovaná v prípadoch, keď nakazený 

jedinec pociťuje svrbenie alebo škriabanie v krku a vykašliava alebo priamo vyberá červy.  

Vo vážnejších prípadoch je prítomná silná bolesť brucha, veľmi podobná bolesti pri akútnej 

apendicitíde, spojená s nauzeou. Príznaky sa objavia najskôr za hodinu najneskôr do 2 

týždňov od konzumácie surových alebo nedostatočne uvarených morských produktov. 

Zvyčajným nálezom u pacienta je nález len 1 červa. 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 3 týždňov od infekcie. Dospelé jedince 

A. 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 Copepoda (drobní 

kôrovci príbuzní krevetám) a ďalšie malé bezstavovce. Larvy v bezstavovcoch rastú a stávajú 

sa infekčnými pre ďalšieho medzihostiteľa - rybu alebo väčšieho bezstavovca, napr. kalmara. 

Larvy môžu prenikať cez tráviacu trakt do svaloviny medzihostiteľa. Niektoré zdroje 

uvádzajú, že larvy prechádzajú z orgánov do mäsa vtedy, keď rybí hostiteľ nie je vypitvaný 

hneď po ulovení. Životný cyklus všetkých ostatných anisakidov spojených s humánnymi 

nákazami je podobný. Tieto parazity  sa často nachádzajú v mäse tresky, platesy, lososa, 

sleďa a morského čerta. 

Ochorenie sa prenáša surovým, nedostatočne tepelne opracovaným alebo zmrazeným rybím 

mäsom alebo mäsom mäkkýšov. Očakáva sa, že výskyt tohto ochorenia sa zvýši spolu s 

narastajúcou popularitou sushi a sashimi barov. 

Presvecovanie alebo vyšetrovanie rýb na presvetľovacom stole (light table) je komerčne 

využívanou metódou na zníženie počtu nematódov v surovom bielom mäse rýb, ktoré býva 
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infikované najčastejšie. Táto metóda však nie je dostačujúca na odstránenie nematód z rýb s 

pigmentovaným mäsom. 

V roku 2009 bolo vyšetrených 15 vzoriek požiadaviek na vyšetrenie vzoriek rýb na 

prítomnosť Anisakis sp., s 2 pozitívnymi nálezmi lariev zaradených do čeľade Anisakidae. 

V oboch prípadoch išlo o výrobky z obchodných reťazcov a vo vzorke sa nachádzali iba 

mŕtve larvy.  
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Trichinelóza a echinokokóza patria medzi nebezpečné a na Slovensku stále aktuálne zoonózy. 

Každoročne ÚVZ SR prostredníctvom Epidemiologického informačného systému poskytuje 

údaje o pozitívnych nálezoch pôvodcov týchto parazitóz u ľudí. V roku 2009 humánna 

trichinelóza nebola hlásená. Echinokokóza bola diagnostikovaná u 4 pacientov. 

 

V tabuľke sú uvedené aj ostatné hlásené prípady parazitóz u ľudí v jednotlivých mesiacoch 

roku 2009:  

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2009 

Spolu

Toxokaróza 2 3 7 6 3 6 1 2 1 1 3 16 51 

Echinokokóza   1   1 1     1         4 

Trichinelóza                         0 

Toxoplazmóza 11 22 19 21 9 10 19 11 17 18 13 11 181 

Svrab 84 69 91 97 57 43 34 35 92 158 79 94 933 

Taeniáza       1         1       2 

 

 

V tabuľke prehľadu pôvodcov humánnych parazitóz sú uvedené nálezy pôvodcov 

parazitárnych ochorení od roku 1985 do rok 2009. 

 

 

 

Vypracovala: MVDr. Viera Beladičová 
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Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 
Referenčného laboratória rádiometrie a rádiológie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RNDr.Juraj Miššík
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VYHODNOTENIE  ÚLOH  REFERENČNÝCH  LABORATÓRIÍ  ZA  

ROK  2009 

 

Referenčné laboratórium rádiometrie a rádiológie, ŠVPÚ Bratislava, DSL 

Nitra 
 

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 (metóda: HPGe spektrometria žiarenia gama) ...........      437 

Počet stanovených analytov, uvedených na výsledkových protokoloch .................   1 721 

Analyty, ktorých prítomnosť  vo vzorkách bola meraním vylúčená ..................... > 3 500 

 

Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

Laboratórium rádiometrie a rádioekológie je jediné pracovisko v rámci ŠVPS 

SR, zaoberajúce sa  identifikáciou rádioaktívnej kontaminácie homogenizovateľných vzoriek 

s ľubovoľnou matricou do stupňa tvrdosti 4°MOHSE. Metóda je založená na kvalitatívnej 

analýze fotónového spektra s následnou kvantitatívnou analýzou pozitívne detekovaných 

rádionuklidov. V RLRR sa využíva predovšetkým pre vzorky rastlinného a živočíšneho 

pôvodu a vzorky zo životného prostredia.  

Z tohoto dôvodu neorganizuje vo vnútri SR porovnávacie merania pracovísk ŠVPS. 

 

Účasť na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích testoch: 

V roku 2009 sa RLRR nezúčastnilo žiadneho medzinárodného porovnávacieho testu.  

Na začiatku roka 2009 obdržalo RLRR oficiálnu správu z IRMM „ Report EUR 23270 

EN (2008) - Evaluation of EC measurement comparison for 137Cs, 40K and 90Sr in milk 

powder“ (ISBN 978-92-79-08500-0) s výsledkami medzinárodného porovnávacieho testu, 

ktorého sa v roku 2005 (!) zúčastnilo 60 laboratórií, včítane RLRR. Vo všetkých troch 

analytoch RLRR úspešne obstálo.  

   

Stav k 1.1.2009: 2,25 úväzku pre štyroch pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním:   

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

V LRR pracuje na plný uväzok 1 laborantka so SO vzdelaním.  

Stav k 31.12.2009:  bez zmeny 

  

Počet účastí na odborných podujatiach:  

 1. LRR navrhuje a analyticky zabezpečuje monitorovací program ŠVPS SR 

„Rádiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov 

vyrobených na Slovensku“.   Súčasťou tohoto programu je od roku 2006 aj podprogram 

sledujúci aktivitu rádiohygienicky významých antropogénnych a prírodných rádionuklidov v 

surovom kravskom mlieku, organizovaný v súlade s metodikou uvedenou v Odporúčaní (EK) 

č.2000/ 473/EURATOM.  Získané výsledky sú zaraďované do databázy celoeurópskej 

monitorovacej siete subsystému „mlieko“. Koordináciu projektu, zber dát z členských krajín 

EÚ a vyhodnocovanie údajov vykonáva JRC Ispra (Taliansko).  

2.  Pracovné stretnutia odborných pracovísk SR spolupracujúcich na monitorovacom 

programe EÚ, koordinovanom JRC Ispra. Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava.  

Počet odborných publikácií: 2 (články s vročením 2008 vyšli na začiatku roka 2009) 

  

PHAM, M.K., J.A. SANCHEZ-CABEZA, ..., L.PUSKEILER, ..., E.WYSE. 2008. A new 

Certified Reference Material for radionuclides in Irish sea sediment (IAEA-385).      In: 

Applied Radiation and Isotopes, Vol.66 (2008), 1711 – 1717.  (vedecký článok v zahraničnom 

karentovanom časopise)       

KOVÁČIK, P. – MIŠŠÍK, J. 2008. Impact of the Use of Sodium Humate and Ash-Fly 

Ash Mixture in Plant Production on the Content of Metals in the Soil and the Plant. In:  

Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 15, 2008, No.8, p. 807 – 815. 

Počet odborných prednášok: 2 (vnútroústavné semináre) 

Laboratórium, je akreditované SNAS. Č. osvedčenia S 134. 

 

Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR:  konzultácie z oblasti rádiometrie s pracovníkmi 

ŠVPS SR a spolupracujúcich organizácií (MVDr. Lovas – Colné riaditeľstvo SR, 

RNDr.Jurina, RNDr.Bédi -  Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava) 

Vypracoval:  RNDr.Juraj Miššík 

Nitra, 22.2.2010 
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TOXOPLAZMÓZA 

Toxoplazma gondi je kokcídia, celosvetove rozšírená u zvierat a ľudí. Definitívnym 

hostiteľom prvoka je mačka a mačkovité šelmy, ktoré vo svojom truse vylučujú oocysty. 

K prirodzenej infekcii zvierat a človeka dochádza spravidla perorálne, požraním 

vysporulovaných oocýst alebo tkanivových cýst. 

V SR sa nevykonáva oficiálny monitorovací program pre diagnostiku tejto zoonózy 

a nepodlieha povinnému hláseniu. 

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 malochovov 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 v oblastných veterinárnych 

ošetrovniach na základe žiadosti majiteľov zvierat alebo s cieleným podozrením na túto 

nákazu. Jedná sa o individuálny odber, nie je riadený centrálne a nejedná  sa o vzorky úradné. 

Frekvencie odberu nemajú žiadnu plynulú postupnosť, sú určované momentálnou 

epizootologickou situáciou a individuálnou žiadosťou chovateľa domácich a hospodárskych 

zvierat. 

Krvné vzorky na dôkaz protilátok sa 

odoberajú do striekačiek bez EDTA a do 

reakcií sa používa čisté sérum. 

Najpoužívanešou metódou základného 

vyšetrenia je komplementfixačná reakcia  

(CFT), ktorej výsledky sú dobre 

reprodukovateľné a pri opakovanom vyšetrení ukážu zreteľnú dynamiku špecifických 

protilátok. 
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V laboratóriách sa používajú aj imunoenzymatické testy, ktoré umožňujú stanoviť fázy 

infekcie .Priamy dôkaz pôvodcu zabezpečí metóda PCR, ale v diagnostike zvierat sa rutinne 

nepoužíva. 

Preventívne opatrenia sa odvíjajú od definitívneho hostiteľa. Pretože väčšina mačiek sa 

infikuje tkanivovými cystami, preto by mala byť mačka kŕmená len suchými, tepelne 

opracovanými granulami alebo varenou potravou. 

V populácii ľudskej hrá prioritu dôkladná čistota rúk a nepoužívať pre konzum surové mäso. 

Z histórie sérologického monitorovanie toxoplazmózy v SR,  uvádzame celkový počet 

vyšetrených vzoriek z rôznych druhov zvierat, počet séroreagentov a percentuálnu 

zamorenosť od roku 1991 za SR. 

Rok                       počet vyšetrených vzoriek        počet pozitívnych zvierat      % pozitivity                   

 

1991                     2.865                                         86                                           1,05 

1992                     5.734                                       270                                            4,7 

1993                     5.001                                       333                                            6,6 

1994                     1.646                                       228                                           13,8 

1995                     1.992                                       187                                             9,4 

1996                     1.173                                       180                                           15,3 

1997                     4.033                                       484                                           12,0 

1998                     6.737                                       595                                             8,8 

1999                     3.575                                       240                                             6,7 

2000                     2.912                                       119                                             4,0 

2001                        425                                       112                                           26,3 

2002                        490                                       101                                           20,6 

2003                        417                                       143                                           34,2 

2004                        450                                       152                                           33,7 

2005                        310                                       105                                           33,8 

2006                        364                                       112                                           30,7  

2007                        575                                       162                                           28,2 

2008                        362                                         95                                           26,2 

2009                        274                                         56                                           20,4    
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Z tabuľky vyplýva, že percento zamorenosti sa od roku 2001 zvýšilo, zmenila sa dosť 

radikálne skladba zaslaných vzoriek. 

V minulosti väčšia časť vzoriek pochádzala z veľkochovov HD 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.   

V  roku 2008 sa 39% na vyšetrovaní toxoplazmózy  podielali vzorky psov, 37,5% tvorili 

vzorky kôz a 19,7%   mačky. 

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. 

V sledovanom roku 2009 sa celkove v SR vyšetrilo 274 vzoriek a pozitívne reagovalo 56 

vzoriek, z čoho vyplýva 20, 43% pozitivita.  

50,7% z celkového počtu vzoriek tvorili krvné séra mačiek, u ktorých sa v 19,4% potvrdila 

tvorba špecifických protilátok . 

34,6% z celkového počtu vzoriek sa podielali vzorky psov a séroreagenti sa vyskytli v 18,9%. 

Len 8% vzoriek pochádzali z chovov hovädzieho dobytka a všetky vyšetrované vzorky 

reagovali negatívne. 

Najmenšia skupina v počte vyšetrovaných vzoriek sú kozy, tvorili len 6,2%, ale s najvyšším 

percentom pozitívnych reagentov – 58,8%. 

Skutočnosť, že kategória kôz má vyššiu citlivosť na možnú infekciu Toxoplazma gondi , sme 

už v minulosti informovali a to známych dôvodov blízkeho kontaktu so zdrojom infekcie. 

Z tohto dôvodu farmári, ktorí využívajú naše služby ,konzultujú s  referenčným laboratóriom 

výsledky vyšetrení  a následné kroky  k opakovaným odberom. 
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                                            Vývojový cyklus Toxoplasma gondii 

 

Z poverenia ŠVPS SR v Bratislave bolo pracovisko sérologie 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 rámci činnosti prvého roku referenčné laboratórium uskutočnilo v mesiaci novembri 

medzilaboratórny test pre všetky  veterinárne ústavy, ktorý bol zameraný na špecifitu 

a citlivosť pri vyhodnocovaní zaslaných anonymných vzoriek metódou reakcie väzby 

komplementu. 

Vyhodnotenie testu poukázalo na opodstatnenie používania tejto metodiky v laboratóriách, 

ako základnej vyšetrovacej metódy. Samozrejme využívanie  ELISA a PCR metód len 

zvyšuje kvalitu laboratórií v diagnostike tejto zoonózy a vychádza v ústrety požiadavkám 

klientov.Referenčné laboratórium sa zúčastnilo na konzultáciach a poradenských činnostiach, 

hlavne s majiteľmi mačiek , psov a participovali sme na jednaní s klientami kozích fariem. 

V súlade s Plánom vzdelávacích aktivít,  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 

v Košiciach na rok 2009, usporiadal školenie na tému Aktuálna problematika vo virologickej 
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a sérologickej diagnostike v dňoch 26. a 27. mája. Na tomto podujatí boli prítomí pracovníci 

veterinárnych laboratórií oboznámení so správou o činnosti referenčného laboratória. 

 

 

 
 

Vypracoval: MVDr. Eva Gacíková  
 



11 Tabuľky 
 



Tabuľka 1

ŠTRUKTÚRA A POČET PRACOVNÍKOV

Diagnostické pracovisko:  Bratislava                                              Hodnotené obdobie: rok 2009

Vysokoškolsky vzd. Stredoškolsky vzd. Pomocný personál

vet.  lek. iní laborant. iní vodiči iní

138 25 36 55 8 3 11

Celkový 
počet 
prac.



CELKOVÝ POČET VZORIEK PODĽA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Tabuľka 2

Diagnostické pracovisko: ŠVPÚ Bratislava Hodnotené obdobie rok 2009

Oddelenie, laboratórium počet vzoriek 
celkom

počet úradne 
odobratých vzoriek

Zdravie zvierat 135068 94949

Hygiena potravín 15690 12604

Molekulárna biológia 198 150

Hygiena výživy a krmivá 1749 725

Kontaminanty, prídavné látky, farbivá, sladidlá, ak nie sú 
zarátané v hygiene potravín (NPKR) 1425

Toxikológia

Počet prijatých  vzoriek na ŠVPÚ a ŠVÚ:    



CELKOVÝ POČET VYŠETRENÍ PODĽA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Tabuľka 3

Diagnostické pracovisko:ŠVPÚ Bratislava Hodnotené obdobie rok 2009

Oddelenie, laboratórium počet vyšetrení počet vyšetrení z úradne 
odobratých vzoriekä

Zdravie zvierat 251292
121726

Hygiena potravín 177860 164401

Molekulárna biológia 226
150

Hygiena výživy a krmivá 8613 2621

Kontaminanty, prídavné látky, farbivá, sladidlá, ak nie sú zarátané v 
hygiene potravín (NPKR) 7466

Toxikológia



Tabuľka 4 
PREHĽAD VÝSLEDKOV VYŠETRENIA NÁKAZ
Diagnostické pracovisko:ŠVPÚ Bratislava                                                                                   Hodnotené obdobie: rok 2009
KÓD* 
OIE NÁKAZA**

zviera vyš.mat. vyšetrené 
celkom pozitívna sérolog. kultiv. histol. iné

HD krv 1223 2 2 SA/vak
ovca krv 44 0 0
koza krv 6 0 0
zoo zv. krv 19 0 0

A 130 KMO ošípaná krv 1447 0 0
A 160 NDV hydina krv 543 516 516

B053 Echinokokóza/ 
Hydatidóza mäsožravce črevo / 

trus 1818 0

HD krv 468 14 14 DS,TT,LV/1
ošípaná krv 244 8 8 DS,SI/1,NR/2
ovce krv 1 0 0
kozy krv 8 0 0
mačka krv 1 0 0
kôň krv 58 3 3 SA/1,LV/2

pes krv 29 4 4
TT,NR,MY/1, 
NR/3

vtáky krv 2 0 0
zoo zv. krv 5 0 0
HD krv 456 5 5 BN/1,NZ/2
koza krv 16 0 0
ZOO zv. krv 3 0 0
líška CNS 624 0 0
pes CNS 54 0 0
mačka CNS 49 0 0
myš CNS 1 0 0
škrečok CNS 4 0 0
králik CNS 2 0 0
tchor CNS 1 0 0
srna CNS 3 0 0
fretka CNS 2 0 0
kuna CNS 6 0 0
potkan CNS 5 0 0
netopier CNS 1 0 0
veverička CNS 2 0 0

HD krv 599 34 34
RS,ML,LV,
MI/1,KN,NR/2

trus 296 12 12
KN,ML,TT,SP,
SI,KN,LV,BN/1

sekč. 
mat. 14 4 4 1 BY,SK/1

zoo zvier. krv 12 0 0

B106 Cysticerkóza HD
sekčný 
materiál 0 0

B112 Trichomonádová 
nákaza HD

výplašky 
prepuc. 
vaku

77 0

B207 Babezióza koní kone Krv 27 0

B213 Svrab koní kone
zoškrab 
kože 5 0

B057 Q-hor.

B056

B058 Besnota

Leptosptospira

Pozitívne diagnostikované Okres/ počet 
lokalít

Druh Počet vzoriek

PTBCB059

Katar.horúčka oviec

A 090



KÓD* 
OIE NÁKAZA**

zviera vyš.mat. vyšetrené 
celkom pozitívna sérolog. kultiv. histol. iné

Pozitívne diagnostikované Okres/ počet 
lokalít

Druh Počet vzoriek

B215 Surra (T.evansi) kone Krv 27 0
B252 Cysticerkóza ošípané pečeň 2 0

ošípané
svalovin
a 71177 0

Diviaky
svalovin
a 461 1 1 ZM/1

líška
svalovin
a 35 0

Medveď
svalovin
a 1 0

B454 Nosemová nákaza včely 295 89 89 BA/1
B455 Klieštikovitosť včely 295 206 206 SC/1,BA/2
B 052 M. Aujeszky ošípaná krv 1309 0 0

HD orgány 24 0 0
HD krv 6010 1215 1215
HD sperma 21 0
HD sperma

B 153 CAE koza krv 0 0
B 161 Maedi - Visna ovca krv 0 0
B 208 RPK kôň krv 21 14 14 BA,MT/1

B 211 EVA kôň krv 503 14 14

KE,GA,TN,SI,P
U,PD,SE/1,
TT,NZ/2

B 254 TGE ošípaná trus 5 0

B 257 PRRS ošípaná krv 299 19 19
DS,LV/1,NR, 
TO/2

ošípaná orgány 7 1 1 DS/1
B 301 Inf. bronchitída hydina krv 1167 64 64
B 309 Inf. burzitída hydina krv 1716 567 567
B302 ILT hydina krv 10 9 9 NR/1

HD krv 17 8 8 NR,ZA/1
HD orgány 7 2 2 SC,TN/1
ošípaná orgány 9 2 2 SC,DS/1
ovca orgány 2 0
vtáky výter 2 0
hydina výter 3 0

M. gallisepticum hydina krv 2611 0
M. synoviae hydina krv 1117 141 141 NZ/1
M. meleagridis hydina krv 564 0
M. hyopneumoniae ošípaná krv 10 0

králik krv 4 0
králik orgány 5 5 5 NR/1

B 401 Vírus.hemorag sept. ryby orgány 24 0

B 404
Jarná virémia 
kaprov ryby orgány 23 0

B 405 Inf.hematop.nekróza ryby orgány 24 0
HD krv 19711 0
HD zmätok 88 0

B253 Brucelóza ošípaná krv 858 0
B253 Brucelóza ošípaná zmätok 23 0

MykopalzmaB 311

IBRB 110

BrucelózaB103

B 353 Mor králikov

B255 Trichinelóza



KÓD* 
OIE NÁKAZA**

zviera vyš.mat. vyšetrené 
celkom pozitívna sérolog. kultiv. histol. iné

Pozitívne diagnostikované Okres/ počet 
lokalít

Druh Počet vzoriek

Brucelóza kôň krv 65 0
B151 Brucelóza ovca krv 331 0

koza krv 147 0
pes krv 6 0
mačka krv 2 0
zoo zv. krv 7 0

B156 Inf. zmetanie oviec ovca krv 0 0
HD krv 18859 0
divo žij.zv. krv 4 0

B151 IEB ovce krv 24 0
B202 ŽN kôň krv 521 0
B205 AIE kôň krv 799 0
B209 MALL. kôň krv 716 0

HD krv 123 3
ovca krv 1 0
koza krv
mačka krv 2 1 1 KE/1
vtáci krv 4 2 2 NR,PK/1
kôň krv 2 0
pes krv 15 0

B313 Sall.pull. hydina krv 1676 0
B352 Tularémia jeleň krv 14 1 1 SA/1

B104 Kampylobakterióza HD výplašok 90 0

HD sekčný 
mat. 10 2 2 1 PD,KS/1

ošípaná sekčný 
mat. 26 13 13 10 NR,KS/1

ošípaná trus 4 1 1 1 GA/1
ošípaná krv 2 0
ošípaná iný mat. 7 4 4 KN,KS/1

vtáky sekčný 
mat. 1 1 1 1 NZ/1

B201 Inf.metritída koní kôň výter 304 0

B251 Atrof.rhin.ošípaných ošípaná výter 438 22 22 PN/2

B258
Dyzentéria 
ošípaných ošípaná črevo 11 3 3 DS,GA,HC/1

zajac krv 13 1 1 SA/1
králik orgány 1 0
včely plást 1 0
včely melivo 50 0

TularémiaB352

B108 EBL

Mor včelieho ploduB452

BrucelózaB152

B105

B312 Chlamyd.

TBC



KÓD* 
OIE NÁKAZA**

zviera vyš.mat. vyšetrené 
celkom pozitívna sérolog. kultiv. histol. iné

Pozitívne diagnostikované Okres/ počet 
lokalít

Druh Počet vzoriek

mačka trus 216 1 BA
HD krv 22 0

pes krv 54 14 14

SC,PK,MA,SI,L
V,NZ,KN, 
NM/1,BA/5

mačka krv 82 7 7 TT,NR/1,BA/4
koza krv 1 1 1 NR/1

HD črevo / 
trus 98 43 43

MA,SE,TT,TN,
BN,NZ,SC,

GA,BA, 
TR/1,ZV/2

ošípané črevo / 
trus 8 1 1 NR/1

ovce črevo / 
trus 22 13 13 SA,ZM/1,TO/2

kozy črevo / 
trus 27 23 23 SE,NR/1

hydina črevo / 
trus 75 41 41

VK,PN,TN,
MA,BA,ZM,

LV,TT,
SA/1NR/4

kone trus 22 0

mäsožravce črevo / 
trus 1854 155 155

GA,MA,NR,
MY,TN,TV/1, 
SE/2,SC/6, 
TT/7,PK/42, 
TO/4,BA/71,

NR/3

hlodavce črevo / 
trus 185 42 42

BA/33,MA,TO,
DS,LV,GA/1, 

PK/2

poľovná zver črevo / 
trus 16 15 15 NZ,SE,MA, 

SC/1,DS,SA/3

HD
črevo / 
trus 98 0

poľovná zver
črevo / 
trus 20 0

ovce
črevo / 
trus 22 0

kozy
črevo / 
trus 27 0

C622 Filarióza HD
črevo / 
trus 72 0

C654 Strečkovitosť poľ.zver
sekčný 
mat. 1 1 1 DS/1

C655 Trichofytóza HD zoškrab, 
ster 4 1 1 SA/1

HD orgány 21 0
HD krv 209 80 80 PN/2,SE/3
HD orgány 3 0
HD sperma 4 0
ošípaná orgány 2 0
ošípaná krv 53 12 12 NR/1,SI/2

C 853 Avi. encefalitída hydina krv 309 191 191

C621 Fasciolóza

C 652

C 803

BVD

Toxoplazmóza

C620 Kokcidióza

C612

Parvo vírus



KÓD* 
OIE NÁKAZA**

zviera vyš.mat. vyšetrené 
celkom pozitívna sérolog. kultiv. histol. iné

Pozitívne diagnostikované Okres/ počet 
lokalít

Druh Počet vzoriek

C 856 Avi.leukóza hydina krv 144 7 7
C 921 Psinka pes orgány 5 0

pes krv 342 131 131

BA,SE,SI,TO,N
R,TT,NZ,NM,P
K,SC,MA,
DS,LV/1

kôň krv 3 0
zoo zv. krv 3 0
mačka krv 3 1 1 BA,

ošípaná orgány 125 11 11

NM,SA,TT,
LV/1,DS/2,
GA/3

HD orgány 70 21 21 MA,NZ/1
králik orgány 7 0
koza orgány 2 0
pes orgány 10 0
mačka orgány 2 0

C656
Inf.bov.keratokonjuk
t. HD výter 0 0

C802 Aktinobac.pleurop. ošípaná pľúca 19 1 1 HC/1

C855 Salmonelózy hydina kŕdeľ 4366 90 90

BA,BJ,LV,PE,P
U,RV,SE,TT,T
V,VT,ZV/1,
KN/4,RS,SA,
TN,VK/2,SC/3, 
GA/4,TO/2,
NZ/3

HD orgány 107 26 26
GA,MA,SC,
SE,TT/1

ošípaná črevo 51 13 13

SC,SE,TT,SA,
NZ,MT/1,DS,
GA/2

hydina črevo 58 25 25
DS,GA,SC,
TO,VK/1

pes trus 130 110 110
BA,SA,TT,
NZ/1

mačka trus 12 9 9 BA
pes orgány 2 2 2

HD výter 132 66 66

GA,SC,SA,
TN,TT/2,ZA,
ZV,DK,TO/1

HD orgány 55 17 17

GA,SC,
TT/2DK,SA,
NZ,ZA,ZV/1

ošípaná orgány 96 9 9
GA,TTLV,SN,S
A,PD/1

ošípaná výter 9 3 3 GA
koza orgány 11 2 2 ZV/1
králik orgány 7 4 4 NR,LV,TO/1
kôň výter 2 2 2 BA,SC/1
HD krv 4 0
pes krv 2 0
zoo zv. krv 1 0
vtáky krv 1 0

C616
Ostatné klostrídiové 
infekcie

C611

C619 Salmonelózy

C617 Ostatné pasteurely

Listerióza

C854 BORREL.



KÓD* 
OIE NÁKAZA**

zviera vyš.mat. vyšetrené 
celkom pozitívna sérolog. kultiv. histol. iné

Pozitívne diagnostikované Okres/ počet 
lokalít

Druh Počet vzoriek

FIP mačka krv 107 67 67

BA,MA,SI,SC,
PK,TT,NR, 
KE/1

FIV mačka krv 34 1 1 BA/1
FeLV mačka krv 29 0
Calici vir. mačka krv 2 0
Herpes vír. mačka krv 1 0

pes krv 53 23 23

BA,KI,SE,
TN/1,GA,TT,
NR,TO/2

pes
orgány, 
výtery 4 0

Ehrlichióza pes krv 12 0
B501 Leishman. pes krv 9 4 4 BA/4

Sall. Enteritidis hydina krv 179 17 17

Brachyspira sp. ošípaná
orgány, 
trus 2 1 1 SC/1

HD krv 115 79 79
GA,HC,PN,
ZA/1

HD orgány 18 0

HD krv 122 96 96
GA,HC,PN,
ZA/1

hydina krv 193 7 7
Coronavirus HD trus 19 0
Coronavirus pes trus 24 4 4 BA,TT,TO/1
PED ošípaná trus 5 0

Rotavírus HD trus 36 8 8
SC,TT,TN,
NR/1,NZ/2

Rotavírus pes trus 14 0
Rotavírus ošípaná trus 6 0

Parvovírus pes trus 30 14 14
DS,PK,HC/1, 
BA/6

Neospora caninum HD krv 31 3 3 LV,TN/1
EDS-76 hydina krv 309 180 180
REO vírus hydina krv 274 260 260
Inf.anémia hydiny hydina krv 68 22 22
TRT/SHS 
pneumovírus hydina krv 93 40 40 LV/1,NR/2
Diftéria hydiny hydina krv 49 0
Markova choroba hydina krv 163 0

HD krv 128 92 92
NR,NZ/2,TO,
TN, ZA,ZV/1

HD orgány 18 0
Cryptosporídium HD trus 20 5 5 NZ/2,TO/1
Lawsonia intracell. ošípaná črevo 3 2 2 SC/2
Chlamydia psittaci vtáky krv,výter 2 0
Koi Herpes vírus ryby orgány 21 0

CAV hydina krv 227 108 108
LV,PD,TO/1,
NR/2

BHV4 HD krv 30 29 29
LV,NR,NZ,
TN/1

EBHS zajac krv 16 0
Cirkovírus ošípaná krv 4 2

PI -3

Adenovírus

BRSV

Herpes vír.



Vyhodnotenie laboratórnej diagnostiky potratov za rok 2009
Pracovisko: ŠVPÚ Bratislava
Hovädzí dobytok tabuľka 4 a

Poznámka
Počet vzoriek Smer vyšetrenia

Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne
Brucelóza 1077 0 8 0 80 0
Katarálna horúčka (BT) 1077 0
IBR 1077

Ošípané
Poznámka

Počet vzoriek Smer vyšetrenia

Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne
Brucelóza 445 0 2 0 21 0
Aujeszkyho choroba 445 0
KMO 445 0

Ovce
Poznámka

Počet vzoriek Smer vyšetrenia

Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne
Brucelóza 39 0 1 0

Krvné sérum Plod Plodové obaly
Počet vzoriek Počet vzoriek Počet vzoriek

Krvné sérum Plod Plodové obaly
Počet vzoriek Počet vzoriek Počet vzoriek

Krvné sérum Plod Plodové obaly
Počet vzoriek Počet vzoriek Počet vzoriek



Kozy
Poznámka

Počet vzoriek Smer vyšetrenia

Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne
Brucelóza 3 0 0 0

Kone
Poznámka

Počet vzoriek Smer vyšetrenia

Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne Vyšetrené Pozitívne
Brucelóza 0 0 0
Q horúčka
Chlamydióza
L. sejroe
L. hardjo
L. icterohaemorhagiae
L. gripotyphosa
L. pomona
Infekčná metritída

Krvné sérum Plod Plodové obaly
Počet vzoriek Počet vzoriek Počet vzoriek

Krvné sérum Plod Plodové obaly
Počet vzoriek Počet vzoriek Počet vzoriek



Tabuľka 5

DIAGNOSTIKA MASTITÍD

Diagnostické pracovisko:   ŠVPÚ Bratislava                                Hodnotené obdobie: rok 2009

HD ovce kozy

Počet vyšetrených vzoriek zvierat 1526 4

818 0

Streptococcus agalactiae 80

Streptococcus dysgalactiae 124

Streptococcus uberis 17

beta hemolytické streptokoky

iné streptokoky 54

Staphylococcus aureus 131

Corynebacterium sp. 3

koliformné baktérie 102

Klebsiella sp. 2

Pseudomonas aeruginosa 4

iné* 17

Escherichia coli 134

Staphylococcus sp. 149
* uveďte najčastejšie zistené iné

N
ál

ez

Počet zvierat s bakt. nálezom



Reprodukcia - celkový prehľad činnosti Tabuľka 6
Diagnostické pracovisko: ŠVPÚ Bratislava Hodnotené obdobie: rok 2009

   výplašky

čerstvé konz vyhov. nevyh infek
čné ovar. uter. iné bez pat. 

nálezu
a b c d e f g h i j k l m n o p r

29 102
397 124 14

397 153 14 102
z toho HD
nevyhovuje ošípané 29
STN, ON ostatné

s p o l u 29

a b a b a b a b a b a b
vitálne, letálne
denzita
motilita 4 9
morfológia 29 118 20 9
cytochemické
biochemické
funkčné
bakteriologické 29 120 44 52
mykologické 29 120 34 52
virologické 21
iné
kontrolný súčet 112 358 78 124 18

počet vyš 
plemenn

andrologická diagnostika

konzervované čerstvé
k a n c e ostatné plemenníkyb ý k y

konzervované

     semeno konzerv 
médiá

konzervačné médiá

g y n e k o l o g i c k á   d i a g n o s t i k a

z toho ochoreniamater. 
laváže

cervik. 
výtery

biopsia 
endometr

vy
še

tre
ni

e

     S e m e n o konzervované čerstvéčerstvé
ba

14

14

ošípané
ostatné
s p o l u

D r u h   z v i e r a t previer.p
oľn. 

podniku

počet 
vyštr. 
zvierat

hov. dobytok

iné



Mykológia - prehľad vzoriek vyšetrení a nálezov Tabuľka 7

Diagnostické pracovisko:  ŠVPÚ BA Rok 2009

vzoriek vyšetrení

A
sp
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gi
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m
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s
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Tr

ic
ho

ph
yt

on
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um

 s
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S
ta
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ot
ris

 a
lte
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an

s

C
an

di
da

Fu
sa

riu
m

 s
p.

Tr
ic

ho
sp

or
on

 s
p.

S
ap

ro
le

gn
ia

 s
p.

M
al

as
se

zi
a 

sp
.

S
co

pu
la

rio
ps

is
 s

p.

In
é

hov. dobytok 0

zmetky HD 0

iné prežúvavce 1 1

kone 1 1

ošípané 0

hydina hrabavá 580 580 34 13 10

hydina vodná 2 2

ryby 4 4 1

iné 16 16 1

s p o l u 604 604 35 13 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

objem. krmivá 28 28

kŕmne zmesi 455 455

komponenty 92 92
iné 19 19

s p o l u 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hov. dobytok 4 4 1 1 1

ošípané 0 0

pes 325 325 13 15 2 4 102 4
iné 199 199 3 17 12 2 2 11 26

s p o l u 528 528 3 0 0 1 30 27 0 5 0 7 0 113 4 26

živočíšne 151 151 3 3 52

rastlinné 2 2

kmene na typiz. 7 7 7

stery 181 181

vajcia násadové 15 15

podstielka 23 29

obsah bachora 0 0

ejak. a výplašky 242 242 3 28 6 6

včely 0 0
iné 121 121

s p o l u 742 748
Spolu 2468 2474 38 13 10 1 30 27 0 5 0 7 1 113 4 26

* uveďte najčastejšie zistené iné

In
ý 

m
at

er
iá

l

    D r u h         
m a t e r i á l u

P o č e t Pozitívne nálezy

P
ite

vn
ý 

m
at

er
iá

l
K

rm
iv

á
Zo

šk
ra

by



Nález leptospir Tabuľka 8

Diagnostické pracovisko: ŠVPÚ Bratislava Hodnotené obdobie: rok 2009

Leptospira

Druh vzoriek
Počet 

vyšetrených 
vzoriek

Počet 
pozitívnych 

vzoriek

gr
ip

po
ty

ph
os

a

se
jro

e

po
m

on
a

ic
te

ro
ha

em
or

rh
ag

i
e br

at
is

la
va

ha
rd

jo

m
iti

s

Pe
tri

k

ca
ni

co
la

sp
ec

.

hov. dobytok 468 14 14 11

ošípané 244 10 4 6 3

ovce 1 0

kozy 8 0

kone 58 2 2 1

psi 29 6 1 1 5 1 2

mačka 1 0

zoozvieratá 5 0

vtáky 2 0

SPOLU 816 33 3 21 6 6 1 14 2



PARAZITOLÓGIA – prehľad vzoriek, vyšetrení a nálezov                                                        Tabuľka 9
Diagnostické pracovisko: ŠVPÚ BA hodnotené obdobie : rok 2009

Spolu

Počet vyšetrených vzoriek 74 624

Počet vyšetrení 75 482

hr
ab

av
á

vo
dn

á

Kokcídie 3 0 1 2 30 0 0 0 5 5 4 24 74
Iné protozoá 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 96 101
Motolice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
Pásomnice 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7
Pľúcne červy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 11 23
Žalúdočno-črevné červy 3 0 0 2 20 0 0 40 2 13 0 21 101
Trichinella sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nosema apis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 92

Kokcídie 79 1 20 38 7 0 0 313 108 13 0 15 594
Iné protozoá 2 0 0 0 0 0 0 157 2 2 1 1 165
Motolice 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pásomnice 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 7 15
Pľúcne červy 0 0 1 3 0 0 0 37 0 7 0 2 50
Žalúdočno-črevné červy 23 3 21 24 4 0 13 287 36 17 0 16 444
Iné 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95

Ektoparazity 1 0 0 0 0 0 0 28 10 1 0 206 246

Babesia sp. 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
Iné krvné parazity 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

Protozoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu pozitívnych nálezov 224 4 51 69 62 0 13 889 164 68 6 494 2044

70929

Vzorky - pitevný 
materiál Vzorky - trus Výplašky 

prepuc.vaku Krv Materiál na 
ektoparazity Iné

71099

834 2410 77

1 153 77 248 171

203 171

Pozitívne nálezy

Druh vyšetrovaného materiálu

H
ov
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K
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Hydina

K
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e

M
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H
lo
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e

Iný materiál

2 734

Vzorky (pitevný materiál)

Vzorky (trus)

Materiál na ektoparazity

Krv

Po
ľo

vn
á 

zv
er

Ex
ot

y

In
é

Sp
ol

u



                                                              

Diagnostické pracovisko: Bratislava Hodnotené obdobie: rok 2009

mykózy otravy iné
a b c *iné a b *iné a b

Ryby 43 81 4 3 1 1
Plôdik 23 85
Voda 2 10
Iné

Spolu 68 176 4 3 1 1

Parazitózy- a) motolice    b) c) doplňte  * iné uveďte b=Ichthiophtirius multifiliis c=Trichodina sp.

Bakteriózy – a) Aeromonas  b) Flexibacter  c)  Edwardsiella  *iné uveďte

Tabuľka 10
RYBY – prehľad vzoriek, vyšetrení a nálezov

virózy
Nálezy

vzoriek vyšetrení

Počet
parazitózy bakteriózy

Druh 
materiálu



                                                              Tabuľka 11

Diagnostické pracovisko:  ŠVPÚ Bratislava Hodnotené obdobie: rok 2009

mykózy otravy iné
a b c *iné a b *iné a b

Včely 285 590 89 206
Plásty 1 5
Melivo 50 250

Spolu 336 845 89 206 0 0 0

Parazitózy- a) nozematóza    b) akarapidóza     c) varoáza    *iné uveďte

Bakteriózy – a) mor včelieho plodu  b) hniloba   *iné uveďte

VČELY – prehľad vzoriek, vyšetrení a nálezov

virózy
Nálezy

vzoriek vyšetrení

Počet
parazitózy bakteriózy

Druh 
materiálu



Tabuľka 12
TOXIKOLÓGIA

Diagnostické pracovisko: 
Hodnotené obdobie : rok 2009

Hovädzí 
dobytok Ošípané Hydina Mäsožravce Ovce

Iné 
zvieratá

Iný 
materiál Krmivá Spolu

Dusičnan - 
Dusitan 1 1 2
NaCl 2 2 4
Ťažké kovy 
(spolu)
Hg
Pb
Iné
Rodenticídy 
(spolu)
Kumarínové 1 1 9 1 2 14
Fosfidy
Iné
Iné pesticídy
Močovina
Alkaloidy 2 2
Mykotoxíny
Bach. 
acidóza

Antikokcidiká

Iné
Spolu pozit. 
nálezy 2 3 5 9 2 3 2 26

Spolu vyšetr. 
vzoriek 4 6 8 19 9 288 163 497
Spolu 
vyšetrení 8 6 8 27 17 910 241 1217

Pozitívne nálezy



Poruchy látkového metabolizmu
Tabuľka 13

Diagnostické pracovisko: ŠVPÚ Bratislava Hodnotené obdobie: rok 2009

Najčastejšie zisťované poruchy - počet chovov

a b c d e f g h ch i j k
prevencia 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
nízke zabrezávanie 12 0 4 3 2 5 0 0 6 10 8 9 6
nízka užitkovosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chorobnosť teliat 4 0 2 1 1 2 0 0 2 4 4 3 2
časté uľahnutia 5 0 1 3 1 3 0 0 4 5 4 2 3
retencie 4 0 1 1 1 2 0 0 2 4 4 3 3
iné 7 0 3 2 1 3 0 0 4 5 6 4 6
prevencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nízke zabrezávanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nízka úžitkovosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chorobnosť teliat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
časté uľahnutia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retencie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s p o l u 34 0 12 0 10 7 16 0 0 19 29 27 22 21

teľatá 35 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 6 0 28
kone 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
ovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hydina 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 3 2 4
ošípané 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
iné 5 0 2 0 1 1 2 0 0 3 5 3 3 5

Vysvetlivky : a )  acidózy f )   hyperproteinémie i )  makroprvky
b )  alkalózy g )  hyperglykémie j )  mikroprvky
c )  ketoacidózy h )  hypoglykémie k )  iné poruchy
d )  ketózy ch )  enzymatické
e )  hypoproteinémie

O
st

at
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 d
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Počet vyšetr. 
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Počet 
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 d
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Prehľad výsledkov vyšetrenia krmív Tabuľka krmivá 14

Diagnostické pracovisko: N: Bratislava Hodnotené obdobie: rok 2009

POČET Hlavné dôvody, prečo neboli vzorky posúdené ako nezávadné

vzoriek vyšetrení nezávadných podmienečne 
použiteľných závadných zmyslové bakterio-

logické mykologické fyzikálno - 
chemické

nedodržaná 
receptúra iné

kŕmne zmesi pre HD 254 1094 239 2 2

kŕmne zmesi pre ošípané 254 1266 237 5 2 1 2 4

kŕmne zmesi pre hydinu 248 1174 214 10 22 7 15 8 1

kŕmne zmesi pre ost. zvieratá 69 263 69

mliečna výživa 28 90 28

mäsokostné múčky 15 30 13 2 2

rybie múčky 17 45 17

ostat. krmivá živ. pôvodu 185 429 183 1 1 2

obilniny a ich produkty 169 802 151 14 4 4 11 3

bielk. krm. rastl. pôv. 86 334 80 1 5 1 5

siláže, senáže 185 2374 171 14 3 3 11

koncentráty 8 24 8

premixy 9 21 9 2

suché obj. krmivá 16 48 13 2 1 1

doplnkové látky 13 31 13

voda 33 108 29 1 3 2 2

iné krmivá 160 480 158 1 1 1 1

SPOLU 1749 8613 1623 49 43 2 22 32 29 9

DRUH KRMIVA
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