
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe 
Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava SR za rok 2009. 

 
 

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava (ďalej len „ŠVPÚ BA“) je príspevkovou 
organizáciou a bol zriadený rozhodnutím ministra pôdohospodárstva SR č. 2079/93 -100 zo dňa 
21. júna 1993 s účinnosťou od 1. júla 1993. V dôsledku racionalizácie sa rozhodnutím MP SR 
republiky č. 1907/2007 zo dňa 11. septembra 2007 s účinnosťou 1.októbra 2007 zlúčila 
zanikajúca príspevková organizácia Štátny veterinárny a potravinový ústav Nitra s príspevkovou 
organizáciou, právnym nástupcom, ŠVPÚ BA. 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 a referenčných laboratórií.  

 
V januári 2009 bolo Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len „SNAS“) 

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. februára 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 SNAS vykonala dohľad a rozšírenie akreditácie v Detašovanom skúšobnom 

laboratóriu Nitra s výsledkom vydania 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 vykonala SNAS audit v Skúšobných laboratóriách Bratislava súvisiaci 
s dohľadom a rozšírením akreditácie o nové skúšky a následne udelila nové Osvedčenie 
o akreditácii č. S-127, podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005, aj s novou prílohou. 

 
Prácu ŠVPÚ BA vysoko hodnotíme aj z pohľadu aktívnej účasti odborných zamestnancov  

v publikačnej a prednáškovej činnosti, ktorá je známa nielen na domácich fórach ale aj zahraničí. 
ŠVPÚ BA je špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností  
a poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky. Svoju činnosť zameriava i na vzrastajúce 
požiadavky v oblasti falšovania potravín. Táto požiadavka je aktuálna, keďže 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. Pracoviská ŠVPÚ BA 
zvládajú diagnostiku alergénov v potravinách v plnom rozsahu. 

Neustále pokračuje v posilňovaní a rozvoji diagnostických činností v oblasti činností 
národných referenčných laboratórií (ďalej len „NRL“) 
 
 



Samozrejme ďalšie diagnostické činnosti ako v oblasti zdravia zvierat, kontrola zdravotnej 
nezávadnosti potravín, surovín a krmív ako i požiadavky majiteľov drobných a spoločenských 
zvierat na kvalitnú laboratórnu diagnostiku  na ktoré sa ŠVPÚ BA zameriava, budú saturované  
v plnom rozsahu. 

 
Na základe kontraktu č. 02/2009-500 o poskytnutí bežného transferu účelových činností  

pre rok 2009 uzatvoreným medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a ŠVPÚ Bratislava boli 
ústavu pridelené finančné prostriedky vo výške 1 718 083 Eur na tieto účelové činnosti:  

     1. Potravinový dozor 
2. VPO 
3. Zabezpečenie činností národných referenčných laboratórií 

V priebehu roka 2009 bol kontrakt upravený dvoma dodatkami na konečnú sumu  
1 755 189 Eur a táto čiastka bola v plnej miere vyčerpaná. Celkový dosiahnutý hospodársky 
výsledok ŠVPÚ Bratislava však dosiahol v roku 2009 stratu vo výške 87 000 Eur. 
 

Aktivity ŠVPÚ Bratislava boli v roku 2009 v súlade s jeho poslaním a vyplývajú  
zo zriaďovacej listiny. Činnosťou a významom má ŠVPÚ Bratislava nenahraditeľný 
celospoločenský dosah v oblasti diagnostiky a veterinárnej medicíny. 
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Príloha: Pripomienky 


