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Národné referenčné laboratória a referenčné laboratória 
 

 Národné referenčné laboratórium pre organochlórové látky, organofosfáty, 
karbamáty a pyretroidy, nesteroidné protizápalové lieky a niektoré zakázané látky- 
metronidazol, ronidazol, dimetridazol- A6 

 Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v ovocí a zelenine 
 Národné referenčné laboratórium pre metódy stanovenia jednotlivých rezíduí 

pesticídov 
 Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v cereáliách a krmivách 
 Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky 
 Národné referenčné laboratórium salmonelóz 
 Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. 

A infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis) 
 Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus 

a Anisakis) 
 Referenčné laboratórium pre toxoplazmózu 
 Národné referenčné laboratórium pre tuberkulózu (M. Bovis) a iné 

mykobakteriózy zvierat 
 Národné referenčné laboratórium pre tieto látky: stilbény, deriváty stilbénov a ich 

soli a estery, steroidy, laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, betaagonisti 
 Národné referenčné laboratórium pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom 

mäsa 
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Správa o činnosti za rok 2010 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Správu predkladá: MVDr. Alexandra Šlezárová 

 
 



 
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. 
 
Nové laboratórne metódy: 
V roku 2010 sme začali s validáciou NSAIDs a nitroimidazolov metódou LC/MS/MS. 
 
Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 
V roku 2010 sme vzhľadom k nízkemu počtu laboratórií (3), ktoré sa zaoberajú vyšetrovaním 
chlórovaných a organofosforových pesticídov, medzilaboratórny porovnávací test 
neorganizovali. 
Na základe ponuky z EURL vo Freiburgu (Nemecko) sme však týmto laboratóriám ponúkli 
možnosť zúčastniť sa rovnakého testu (PT AO 05 – pesticídy v mäse) 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 medzilaboratórnych porovnávacích testoch:   
V roku 2010 sme sa zúčastnili testu, ktorý organizovalo EURL vo Freiburgu – PT AO 05, 
ktorý bol zameraný na stanovenie pesticídov v bravčovom mäse. 
Ďalším bol test na NSAIDs, ktorý organizovalo EURL v Berlíne. 
Okrem toho sme sa zúčastnili MLT cez organizáciu FAPAS, ktorý bol zameraný na rezíduá 
pesticídov a PCB(rastlinný olej). 
Všetky testy boli úspešne zvládnuté. 
 

 Typ testu Sledované analyty Matrica z-score 
1 EUPT AO-05 

EURL for Pesticides 
in Food of Animal 
Origin and 
Commodites with 
High Fat Content 

Chlorfenvinphos 
Cypermethrin 
Λ-cyhalotrin 
DDT (sum) 
p,p´DDE 
Diazinon 

Deltamethrin 
Endosulfan (sum) 
α-Endosulfan 
β-Endosulfan  

α-HCH  
β-HCH 

Pirimiphos-methyl 
Triazophos  

Bravčové 
mäso 

+0,9 
+0,6 
-0,4 
+0,5 
+0,3 
+0,9 
+0,2 
+0,6 
+0,7 
+0,2 
+0,6 
+0,2 
+1,7 
0,0 

2 IC NSAID_09/10 
EU and NRL for 
Residues 

Diclofenac 
Meloxicam 

 

Mlieko  -1,7 
-0,2 

 
3 FAPAS 0573 Transchlordan  

α-HCH 
PCB 118 

Rastlinný 
olej 

-0,5 
+0,6 
-0,4 

 
 



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. 
 
Legislatíva: 
NK (ES) č. 901/2009 z 28.9.2009, týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného 
programu Spoločenstva na roky 2010, 2011 a 2012 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a 
posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám. 

• 15 vzoriek/komodita 
• maslo, vajcia (2009); mlieko, bravčové mäso (2010); hydinové mäso, pečeň (HD a iné 

prežúvavce, ošípané a hydina) (2011) 
• 4,4´-metoxychlór, abamektín, azinfos-etyl(*), bifentrín, kamfechlór(*), chlórdan, 

chlórbenzilát(*), chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, cyflutrín, cypermetrín, DDT, 
deltametrín, diazinón, dieldrín, endosulfán, endrín, fentió, fenvalerát/esfenvalerát, 
HCB, heptachlór, α-, β-, γ-HCH, metidatión, paratión, paratión-metyl, permetrín, 
pirimifos-metyl, profenofos, pyrazofos, chintozén (*), resmetrín (*), teknazén(*), 
triazofos 

• Nariadenie EP a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách 
rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS. 

• Metódy validácie a procesov kontroly kvality pre analýzy rezíduí pesticídov v 
potravinách a krmivách  DG SANCO/10684/2009 

• podľa DG SANCO 10684/2009 sa výsledky analytov vo vzorke porovnávajú s MRL 
podľa platnej legislatívy 

• nameraná hodnota menšia ako MRL sa do protokolu uvádza s neistotou merania 
zistenou pri validácii merania 

• v prípade prekročenia nameranej hodnoty voči MRL sa uplatňuje jednotná 50 % 
neistota 

• vzorka je nevyhovujúca, ak nameraná hodnota po odpočítaní 50% z nameranej 
hodnoty je väčšia ako MRL 

 
Základné informácie z porady CRL vo Freiburgu 
5. európsky workshop NRL pre pesticídy v potravinách živočíšneho pôvodu a komodidách  s 
vysokým obsahom tuku 
Hlavné body programu: 

 informácie z legislatívy 
• riešenie problému dvoch AQC systémov v oblasti rezíduí pesticídov v potravinách 

živočíšneho pôvodu (DG SANCO/ 10684/2009 a 2002/657/EC) 
• novelizácia Nariadenia (EC) 882/2004 
• problematika látok, ktoré môžu byť použité ako veterinárne liečivo aj ako pesticíd 
• hodnotenie aktivity EURL 
• neformálna dohoda medzi COM (Unit 3) a FVO; FVO nežiada validáciu (pesticídov) 

podľa 2002/657, ale podľa postupov pre pesticídy 
• včlenenie potravín živočíšneho pôvodu do dokumentu “Method Validation and 

Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed“ 
(posledná revízia Document SANCO/10684/2009) 

 príprava, výsledky a zhodnotenie EUPT – AO 05 



• matrica: bravčové mäso, s obsahom tuku nad 10% 
• 57 možných rôznych analytov  
• v teste sa nachádzalo 14 analytov  
• 7 OCHP (úspešnosť 90% laboratórií), 
• 4 OFI (úspešnosť 75 % laboratórií), 
• 3 PYR (úspešnosť 80% laboratórií) 
• výsledky ŠVPÚ Bratislava - všetky analyty  v teste sme stanovili kvalitatívne aj 

kvantitatívne správne (z-skóre väčšiny analytov do ±1) 
 analytické metódy na stanovenie analytov z EUPT – AO 05 (prezentácie vybraných 

NRL) 
 stanovenie tuku a lipofilných látok v potravinách živočíšneho pôvodu 

• správne stanovenie tuku je dôležité kvôli správnemu vyhodnoteniu a interpretácii 
výsledkov (Nariadenie 396/2005-MRL) 

• bolo porovnaných niekoľko (5) metód na extrakciu tuku (“horúce“ a “studené“ 
extrakčné metódy, teplotný rozsah pri extrakcii tuku a použitie rôznych rozpúšťadiel, 
predúprava vzoriek pred vlastnou extrakciou) 

 EU monitoringový program na rok 2011 a príprava  
• sledované matrice (výrobky): hydinové mäso a pečeň 
• zoznam sledovaných pesticídov:  
• Kontrolný program spoločenstva na rok 2011, Príloha I (Nariadenie č. 915/2010) 

 EUPT – AO 06 
• matrica: hydinové mäso 
• pesticídy: zoznam sledovaných pesticídov v  kontrolnom programe spoločenstva na 

rok 2011, Príloha I (Nariadenie č. 915/2010) + fosmet, fosmet-oxon, foxim 
• zoznam pesticídov: január/február 2011 
• doručenie vzoriek: apríl 2011 
• odovzdanie výsledkov: máj 2011 

 interpretácia poznámok pod čiarou (Footnotes) v nariadení č. 396/2005  
• Príloha I Nariadenia 396/2005 je veľmi dôležitá pre správnu aplikáciu MRL vo 

výsledkoch analýz, ktoré sú stanovené v prílohe II (vyjadrenie výsledku na mg/kg 
hmoty alebo tuku) 

• pre potraviny živočíšneho pôvodu sú zvlášť dôležité poznámky pod čiarou č. 5, 6 a 7, 
ktoré sa týkajú mäsa, mlieka a vajec a výrobkov z nich 

• Dôležité pre správnu aplikáciu MRL, je: 
• stanovená hodnota MRL (=,≠ LOQ) 
• či sú pesticídy rozpustné vo vode alebo v tuku 
• množstvo tuku v konkrétnej vzorke 
• pre krátkosť času sa stihla na workshope prebrať len poznámka č. 5 (mäso a mäsové 

výrobky) 
 

 informácie o možnosti šírenia informácií cez CIRCA platformu – je to sieť komunitných, 
národných a oficiálnych laboratórií s rôznym obmedzením prístupu k informáciám (NRL 
majú iný prístup k informáciám ako OFL a pod.) - o jej štruktúre a postupe, ako sa 
zaregistrovať a dostať k informáciám 

 
Počet pracovníkov: 
Na problematike NRL v roku 2007 pracovalo 5 pracovníkov, z toho 2 vysokoškolsky vzdelaní 
pracovníci (1 veterinárny lekár a 2 chemickí inžinieri) a dvaja laboranti s ÚSO vzdelaním. 
 



Počet účastí na odborných podujatiach: 
• Hygiena alimentorum (máj 2008, Štrbské Pleso, SR), A. Šlezárová 
• Porada EURL - Workshop for Pesticides in Food of animal Origin, Freiburg, Germany 

(P. Pigošová) 
• Semináre poriadané firmami Hermes, Varian, Chromservis, Pragolab                           

 
Počet odborných publikácií, prednášok: 

• prednášky v rámci interných seminárov ŠVPÚ 
 

Počet odborných stáží na iných pracoviskách: 
• EURL Berlin – Workshop 2010 on „Technical, Analytical and Statistical Issues“ 
 

 
Počet odborných stáží pre iných: 0 
Laboratórium je akreditované SNAS, č. osvedčenia: S/127 
Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR:  
Konzultácie s pracovníkmi ŠVPS SR a spolupracujúcimi organizáciami v prípade požiadania. 
 
 
 
 
Príloha: 
Poznámky pod čiarou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Footnotes 5 – mäso a výrobky z mäsa 
 
 
                                 MRL = LOQ → MRL na mg/kg hmoty 
 
Mäso,  
výrobky  
z mäsa   
                                                                Log Pow <3 → MRL na mg/kg hmoty 
                 
 
                                MRL≠ LOQ  
                                                                                          tuk > 10 % → MRL na mg/kg tuku (A) 
 
                                                               Log Pow ≥3 
                                                                     
 
                                                                                         tuk ≤ 10 % → MRL na mg/kg hmoty (B) 
                                                                                         (B) = 0,1x(A), ale nie menej ako 0,01 mg/kg 
 
 
 



 
 
 
Footnotes 6 – mlieko a mliečne produkty 
 
                                             MRL = LOQ →MRL na mg/kg hmoty 
 
mlieko, smotana,  
maslo, syr  
 
                                                                                            Log Pow < 3 → MRL na mg/kg hmoty 
                                         MRL  ≠ LOQ  
                                                                                            Log Pow ≥ 3 
 
                                       SKM, plnotučné mlieko                                  mliečne produkty 
 
 
Kravské mlieko (4 % tuku w/w)     mlieko iných zvierat             tuk < 2 % w/w                   tuk≥ 2 % w/w 
→MRL(SKM) na mg/kg hmoty           → MRL(SKM) na mg/kg hmoty          →MRL=0,5xMRL(SKM)              →MRL=25xMRL(SKM) 
                                                                                                                                     na mg/kg  hmoty                             na mg/kg tuku 
 
 
 
 



 
 
Footnotes 7 – vajcia a výrobky z vajec 
 
                             MRL = LOQ → MRL na mg/kg hmoty 
 
Vajcia, žĺtka, 
výrobky z vajec                            
                                                         Log Pow < 3 → MRL na mg/kg hmoty 
                                 
                           
 
                            MRL ≠ LOQ  
                                                                                           Fat  ≤ 10 % → MRL na mg/kg hmoty (A) 
                                                    
                                                         Log Pow ≥ 3  
                                                                        
                                                                                           Fat > 10 % →MRL na mg/kg tuku (B) 
                                                                                          (B) = 10 x (A) 
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Správa o činnosti 
Národných referenčných laboratórií pre analýzu rezíduí pesticídov v ovocí 
a zelenine, pre analýzu rezíduí pesticídov v obilninách a krmovinách a pre 

metódy stanovenia  pre jednotlivé rezíduá pesticídov    
za rok 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        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 

Národné referenčné laboratórium pre analýzu rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine; 

v obilninách a krmovinách a pre metódy stanovenia pre jednotlivé rezíduá pesticídov. 

V Metodickom pokyne ŠVPS č. 7/2010 k národnému programu kontroly rezíduí pesticídov 

v potravinách rastlinného  pôvodu na rok 2010 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 2010 

V roku 2010 sa v NRL analyzovalo 435 vzoriek rezíduí pesticídov v rámci potravinového 

dozoru, 80 vzoriek v rámci MSK, 54 vzoriek ako kontrola importu z 3. Krajín pri vstupe na 

územie EU a 27 vzoriek rozborov na požiadanie zákazníka. Vzorky sa analyzovali 5 rôznymi 

metódami – multireziduálnou metódou sa analyzovalo 490 vzoriek potravinového dozoru 

(rutinne 170 analytov), na prítomnosť dithiokarbamátov sa skontrolovalo 175 vzoriek, 

metódou LC/MSMS (64 analytov) sa analyzovalo 387 vzoriek. 51 vzoriek v komoditách 

hrozno, hrušky, pšenica sa vyšetrilo na obsah rezíduí chlórmequatu a mepiquatu. Vyšetrenie 

bromidov bolo súčasťou EM v komoditách paradajky a šalát, vyšetrilo sa 76 vzoriek. 

Samostatne sa vykonal monitoring vzoriek hrušiek na Amitraz – 12 vzoriek sa vyšetrilo bez 

nálezu. Ako súčasť EU sa NRL zúčastnilo aj koordinovaného monitorovacieho programu 

Spoločenstva na obsah rezíduí pesticídov vo vybraných komoditách (broskyne, jablká, 

jahody,kapusta, pór, paradajky a raž/ovos) súlade s Nariadením EC 900/2009. SR má podľa 

pomerného zastúpenia obyvateľov vyšetriť minimálne 15 vzoriek z každej komodity. 

Vyšetrených bolo 130 vzoriek na všetky predpísané analyty.    

Pri analýzach pesticídov bolo zistených 298 vzoriek (52%), ktoré obsahovali 1 alebo viac 

rezíduí nad vyhodnocovací limit, v 8 vzorkách (1,2%) bolo prekročené maximálne prípustné 

množstvo. V 190 vzorkách (32,4%) sa vyskytovalo súčasne  2 a viac  rezíduí ( 

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

Rapid Allert centrum. 

 

 



V roku 2010 sa v laboratóriu zaviedlo a zvalidovalo 22 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 900/2010, týkajúce sa koordinovaného 

monitorovacieho programu Spoločenstva na rok 2010 na zabezpečenie dodržiavania 

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

rastlinného pôvodu a perspektíva pre rok 2011-12).V roku 2010 sa v laboratóriu ŠVPÚ 

vykonávali analýzy cca 220 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 2010 
 

 spolu SR  N  EU N non EU N ? N  

ovocie  
289 46  128  114 6 1  

zelenina  188 54 1 100  34  0  

obilniny  74 48  11  0  15  

iné  17 0  0  17 1 0  

 

Rozdelenie  odobraných vzoriek podľa pôvodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Percentuálne vyhodnotenie stanovení rezíduí pesticídov v základných komoditných skupinách 
za rok 2010 
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Tabuľka 2. Prehľad vzoriek analyzovaných v rámci Európskeho monitoringu 
 

Komodita  plán  A  P  N  

Broskyne  15  17 14 1  

Jablká  15  19 14  

Jahody 15  16 12  

Kapusta 15  15 9 1 

Pór 15  15 7  

Paradajky  15  17 9  

Raž/ovos  15  16 5  

Šalát  15  15 12  

Mäso bravčové  15  15 8  

Mlieko  15  15 15  

spolu  150  160    

 
 
 
 

 

 



Audity 

Vo máji roku 2010 nebol v NRL pre rezíduá pesticídov v komoditách rastlinného pôvodu 

vykonaný externý audit.  

V rámci medzilaboratórnych testov organizovaných komunitnými referenčnými laboratóriami 

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

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

v Stutgarte ( jablko). 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 

 
1. Marec 2010, Bratislava, Banská Bystrica, Prešov – porada inšpektorov RVPS a KVPS  

 Realizácia Metodického pokynu 7/2010 
 Pokyny k európskemu monitoringu 
 Novinky v legislatíve 
 Vyhodnotenie roku 2009 – prehľad vzoriek 

 
2. september 2010, účasť na workshope organizovanom CRL pre rezíduá pesticídov 

v cereáliach v Kodani – RNDr.J.Ďurčanská, 
3. október 2010 – účasť na spoločnom workshope organizovanom CRL pre rezíduá 

pesticídov v ovocí a zelenine a CRL pre single metódy v Almerii – RNDr. Ďurčanská 
4. február 2010, jún 2010 a november 2010 - účasť na stretnutí PRAPER, Efsa, Parma, 

týkajúca sa zasielania nového formátu správ na EK, aktualizácie katalógov a databázy - 
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 Bratislava, Ing. Matúšová – spolupráca pri príprave Národného 

programu rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného pôvodu na rok 2011, 

vyhodnotenia pre EK za rok 2009, príprava školení pre inšpektorov, 

konzultácie pri príprave rôznych materiálov, týkajúcich sa uvedenej oblasti 

- Spolupráca s VUP (ing. Šalgovičová) pri príprave novej štruktúry vety 

- Konzultácie pre pracovisko analytickej chémie STU Bratislava – Ing. 

Hrouzková, PhD a jej externého doktoranda Sherif B. AbdelGhani 
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1. Zber údajov a ich vyhodnocovanie: 
 
     NRLM  Nitra mesačne sumarizovalo výsledky všetkých analýz vykonaných centrálnymi 
skúšobnými laboratóriami: MILEX Progres Bratislava a EXAMINÁLA Žilina, ktoré 
analyzujú kvalitatívne parametre surového kravského mlieka v Slovenskej republike za 
účelom preplácania a zasielalo túto sumarizáciu pravidelne mesačne na ŠVPS SR a na MPRV 
SR.  
 
 
2. Školiaca a poradenská činnosť: 
 
Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky (NRLM) vlastní Osvedčenie 
o akreditácii pre školiacu činnosť vzorkárov pre ručný aj automatizovaný odber surového 
kravského mlieka.  
Na základe toho v roku 2010 vyškolilo 121 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,,. 
 
Konzultácie a poradenská činnosť bola realizovaná v 14 prípadoch. Týkala sa oblastí kvality 
surového kravského mlieka, (RIL, CPM, LPC, titračnej kyslosti, kŕmnych dávaok, 
zoohygieny a hygieny v oblasti dojenia),  kalibrácie prístrojov, konzervácie odobraných 
vzoriek, výpočtu neistôt pri vyšetrovaní SKM...atď. 
 
 
3. Účasť  v medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti (MSS) 
 
- Stanovenie teploty tuhnutia v surovom kravskom mlieku – (ACTILAIT ,   Francúzsko) 
- Stanovenie obsahu tuku v mlieku  - referenčná metóda (Rose – Gottlieb)( ACTILAIT,      
   Francúzsko) 
- Stanovenie počtu somatických buniek v surovom kravskom mlieku – prístrojová metóda 

(Fossomatic) (ACTILAIT,   Francúzsko) 
- Stanovenie počtu somatických buniek v surovom kravskom mlieku – mikroskopická metóda 

(AFSSA, Francúzsko) 
-  Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov v surovom kravskom mlieku – ( ACTILAIT,  

Francúzsko) 
- Stanovenie počtu koliformných mikroorganizmov v surovom kravskom mlieku – ( 

ACTILAIT,  Francúzsko) 
 
4. Referenčné vzorky, MSS zo strany NRLM k centrálnym skúšobným   laboratóriám, 

ŠVPÚ a laboratóriám spracovateľov mlieka. 
 

NRLM pripravilo v priebehu roka referenčné vzorky somatických buniek pre prístroj 
Fossomatic v počte 3030 ks pre nízky rozsah hodnôt, 3030 ks pre vysoký rozsah hodnôt  pre 
odberateľov CSL Examinala Žilina, CSL Milex Progres Bratislava, Plemenárske služby SR, 
ŠVPÚ Dolný Kubín.. Pre tieto subjekty sa pripravili tiež kalibračné vzorky pre prístroj 
Fossomatic: v počte 392 kusov. 
 
 



5. V roku 2010 NRLM zorganizovalo 2 MSS: 
 
- Stanovenie počtu somatických buniek v surovom kravskom mlieku, marec 2010 

Účasť: 7 subjektov (ŠVPÚ, CSL, SCPV-VÚŽV, NRLM) 
- Stanovenie počtu somatických buniek v surovom kravskom mlieku, november 2010 

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

 
6. Analyzovanie vzoriek surového kravského mlieka za účelom samokontroly -   

prevencia  zo strany prvovýroby  
 

V roku 2010 bolo analyzovaných 5509 vzoriek surového mlieka , celkove bolo 
vykonaných 10749 vyšetrení. V porovnaní s rokom 2009 bolo dosiahnuté navýšenie počtu 
prijatých vzoriek o 44, 5 % a počet vyšetrení o 52,32 %, pričom najvyššie zastúpenie mali 
analýzy počtu somatických buniek.   

Z celkového počtu vzoriek 5509 sa pre iné oddelenia nášho ústavu vyšetrili 2 vzorky 
v rámci NPKR, 8 vzoriek v rámci PD a v rámci monitoringu surového kravského mlieka sa 
analyzovalo 118 vzoriek.  
 
Prehľad počtu vzoriek podľa jednotlivých parametrov uvádza nasledovná tabuľka: 
 
 

Parameter Počet vzoriek 
Tuk 931 
Bielkoviny 931 
Laktóza 931 
Beztuková sušina 931 
Sušina 931 
Somatické bunky 4939 
Celkový počet mikroorganizmov 552 
Počet koliformných baktérií 115 
Teplota tuhnutia 162 
Rezíduá inhibičných látok 326 

 
                 
 



7. Účasť na seminároch, konferenciách a medzinárodných pracovných stretnutiach. 
 
7.1    Odborný seminár – Mlieko a syry- Vysoká škola chemickotechnologická Praha – január 

2010 
        1x MVDr. Miklošová  
 
7.2   Workshop – 12. pracovné stretnutie zástupcov národných  referenčných  laboratórií pre 

mlieko a mliečne výrobky zamerané na metódy analýz surového kravského mlieka 
a tepelne ošetreného kravského mlieka  - september 2010 
1x Ing. Peter Zajác, PhD – pasívna účasť – príspevok s témou: „The application of flow 
cytometry in determining the bacteriological quality of raw sheep’s milk in Slovakia” 

 
8. Legislatívna činnosť 
 
Odborná recenzia prekladu technickej normy ISO 707- Mlieko a mliečne výrobky – návod na 
odber vzoriek 
Pripomienkovanie návrhu nariadenia ES o označovaní potravín 
 
9. Počet  vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov : 3 (do 30.6.2010), 2 (od 30.6.2010) 
 
10. Publikačná činnosť v roku 2010: 
 
AFD Prehľad výskytu reziduí inhibičných látok v surovom kravskom mlieku v Slovenskej 
republike za roky 2001 až 2009 = Residues of drugs in raw cow milk in Slovak Republic for 
the years 2001 to 2009 / Peter Zajác, Jozef Čapla. 
In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 
24. - 25. marec 2010. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. - ISBN 
978-80-552-0350-8. - S. 199-200. 
 
AFD Vplyv hygienických podmienok výroby na podmienky skladovania a zrenia vybraného 
druhu syra = Influenace hygiene conditions of production for storage and aging of selected 
species cheese / Golian J., Zajác P., Čapla J., Belej Ľ. 
In Hygiena alimentorum XXXI : ,,bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy", zborník 
prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso 
: ,,safety and quality milk - actual problems". - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR, 2010. - ISBN 978-80-8077-186-7. - S. 242-244. 
 
AFD Optimalizácia chemiluminizačnej metódy na stanovenie aktivity ALP v mlieku = 
Optimalization of chemiluminiscence methods for the determination of ALP activity in milk / 
Golian J., Chovanec M., Zajác P., Zeleňáková L. 
In Hygiena alimentorum XXXI : ,,bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy", zborník 
prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso 
: ,,safety and quality milk - actual problems". - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR, 2010. - ISBN 978-80-8077-186-7. - S. 265-267. 
 
AFG Porovanie vybraných metód stanovenia alkalickej fosfatázy v mlieku / Jozef Golian, 
Martin Chovanec, Peter Zajác, Lucia Zeleňáková. 
In Mléko a sýry : program konference souhrny přednášek a plakátových sdělení, Praha 21. 
ledna 2010. - Praha : VŠCHT, 2010. - S. 19. 
 



AFG Nové trendy v detekcii falšovania mlieka a syrov / Lucia Zeleňáková, Jozef Golian, 
Peter Zajác. 
In Mléko a sýry : program konference souhrny přednášek a plakátových sdělení, Praha 21. 
ledna 2010. - Praha : VŠCHT, 2010. - S.  19. 
 
ADF Verification of the food safety management system in deep frozen food production 
plant / Erika Kolajová, Lucia Zeleňáková, Jozef Čapla, Peter Zajác. 
In Potravinárstvo : vedecký  časopis pre potravinárstvo. - Združenie HACCP Consulting ; 
2007 : Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko. - ISSN 1338-0230. - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 24-29. 
 
ADF New methodologies for biofilms control in food industry / Jozef Čapla, Peter Zajác, 
Vladimír Vietoris, Pavol Bajzík. 
In Potravinárstvo : vedecký  časopis pre potravinárstvo. - Združenie HACCP Consulting ; 
2007 : Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko. - ISSN 1338-0230. - Roč. 4, č 3 (2010), s. 10-13. 
 
AFC Mikrobiálne biofilmy vytvorené Pseudomonas fluorescens = Microbila biofilms 
produced by Pseudomonas fluorescens / Jozef Čapla, Peter Zajác, Jozef Golian, D. 
Miklóšová. 
In Food Hygiene and Technology 40th Lenfeld´s and Hökl´s Days : konference při příležitosti 
20. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie a 35. výročí výuky odboru 
Hygiena potravin, sborník přednášek a postrů, 14. a 15. řína 2010. - Brno : Veterinární a 
farmaceutická univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7305-121-1. - S. 14-17. 
 
11. Počet odborných stáží na iných pracoviskách : 0 
   
12. Počet odborných stáží pre iných v Národnom referenčnom laboratóriu pre mlieko  

a mliečne výrobky:  2 
 
13. Skúšobná činnosť Národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne     

výrobky je akreditovaná organizáciou SNAS. 
 
14. Oponentúry bakalárskych a diplomových prác študentov SPU Nitra – 9x, Ing. Peter 

Zajác, PhD. 
 
15. Prednášková činnosť: Ing. Peter Zajác, PhD. 

• 30.9.2010, Dudince – Výberová prednáška pre zástupcov prvovýrobcov mlieka – 
téma“ Odber vzoriek SKM, výkon laboratórneho vyšetrerenia mlieka v NRLM Nitra“ 

• 11.11.2010, SPU Nitra – Seminár „Legislatíva a označovanie potravín“, téma: 
„Požiadavky návrhu nariadenia ES o označovaní potravín“ 

• 9.12.2010, SPU Nitra - Falšovanie mlieka a mliečnych výrobkov  
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Počet typizovaných salmonel v Národnom referenčnom laboratóriu salmonelóz : 332 

(viď. tab. Sérovary salmonel typizované v NRL). 

Zaslané izoláty salmonel pochádzajú z ŠVPÚ, ŠVPÚ DSL a ŠVÚ v SR. 

Dominantný sérovar v SR: Salmonella Enteritidis  

 
V roku 2010 pokračovalo vyšetrenie chovov hydiny Gallus Gallus v rámci Národného 

ozdravovacieho programu chovov hydiny od salmonelových infekcií v Slovenskej 

republike, ktorý bol pre rok 2010 prijatý na základe zákona č.39/2007 Z. z..  

Národný ozdravovací program chovov hydiny od salmonelových infekcií 

v reprodukčných chovoch bol v roku 2010 zameraný na sledovanie Salmonella 

Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow a Salmonella 

Hadar. V prípade pozitívnych nálezov boli nariadené  príslušné opatrenia v reprodukčných 

kŕdľoch (odchovné kŕdle reprodukčnej hydiny, dospelé reprodukčné kŕdle). V úžitkových 

kŕdľoch (odchovné kŕdle znáškových nosníc, produkčné kŕdle znáškových nosníc, kŕdle 

jatočnej hydiny) boli Národné kontrolné programy zamerané na sledovanie Salmonella 

Enteritidis a Salmonella Typhimurium.  

 

V ŠVPÚ, ŠVPÚ DSL a ŠVÚ v SR  z 1 304 vyšetrených reprodukčných kŕdľov boli 

pozitívne 4 ( 0,30 % ), z toho 2x bola zistená S. Enteritidis, 1 x S. Typhimurium a 1x S. 6,8 : 

e, h : -. V úžitkových kŕdľoch znáškových nosníc bolo vyšetrených 732 kŕdľov, z toho bolo 

pozitívnych 27 ( 3,68% ) kŕdľov, z toho 24x bola zistená S. Enteritidis ( 3,27% ), 3x S. 

Infantis ( 0,40% ) 

 a 1x S. Oranienburg. 

V chovoch brojlerov zo 635 vyšetrených kŕdľov jednodňových kurčiat bolo 34 kŕdľov 

z nálezom salmonel, z toho bolo 12 kŕdľov pozitívnych na S Enteritidis a 1 kŕdeľ na S. 

Typhimurium. Z 2 825 vyšetrených kŕdľov počas odchovu bolo pozitívnych 133 kŕdľov 

s nálezom salmonel.  Dominantným sérovarom u brojlerov bola S. Enteritidis ( 1,38% ). S. 

Typhimurium bola izolovaná v 10 kŕdľoch ( 0,29% ).  

U kačíc bolo spolu vyšetrených 8 kŕdľov (chovné, výkrmové) z ktorých v 1 kŕdli bola 

izolovaná S. Typhimurium.  

Husí bolo vyšetrených 7 kŕdľov (chovné, výkrmové ) s nálezom S. Enteritidis v 1 kŕdli.  

Najviac bolo vyšetrených moriek a to 202 kŕdľov (chovné, výkrmové) s nálezom salmonel 

v 13 kŕdľoch ( 6,43% ).  S. Typhimurium bola izolovaná v1 kŕdli ( 0,49% ),  S. Enteritidis 

nebola izolovaná.    

 



V Národnom referenčnom laboratóriu chorôb hydiny ŠVPÚ Bratislava v rámci 

monitoringu reprodukčných chovov Gallus Gallus bolo vyšetrených 1281 kŕdľov. Jednalo sa 

o vzorky orgánov, mekónia, vaječných škrupín, trusov, s počtom 3 izolátov salmonel.  

V 1 prípade sa jednalo o Salmonella Enteritidis,  v 1 prípade o Salmonella Typhimurium a v 1 

prípade o S.  6,8 : e, h : - . 

V chovoch moriek bolo vyšetrených 174 kŕdľov, z toho v 1 kŕdli bola izolovaná 

Salmonella Typhimurium a v 7 kŕdľoch Salmonella Saintpaul.  

V úžitkových chovoch nosníc bolo vyšetrených 432 kŕdľov so záchytom 22 salmonel. 

V 20 kŕdľoch bola potvrdená Salmonella Enteritidis a v 3 kŕdľoch Salmonella Infantis. Z toho 

v 1 kŕdli boli izolované 2 sérovary ( S. Enteritidis a S. Infantis ).  

Z 1 635 vyšetrených kŕdľov brojlerov boli salmonely izolované v 87 kŕdľoch. Salmonella 

Enteritidis bola potvrdená v 32 kŕdľoch, v 42 kŕdľoch Salmonella Infantis, v 6 kŕdľoch 

Salmonella Typhimurium, v 2 kŕdľoch Salmonella Kentucky,  Salmonella Lille , Salmonella 

Montevideo a Salmonella Tennessee. Z toho v 1 kŕdli boli izolované 2 sérovary ( S. 

Enteritidis a S. Lille ).  

Medzinárodné laboratórne porovnávacie testy pre NRL ( viď príloha) : 

1. Interlaboratory comparison on the detection of Salmonella spp. in Chicken faeces 
study XIII - 2010 

 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 35 vzorkách, z toho 29 vzoriek 

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

EÚ a Nórska 

 organizátor testu: EU - RL  Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu: marec 2010 

 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, 2010 

 zameranie testu: 

o sérotypizácia 8 kmeňov salmonel 

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 2010 

 metóda: kultivácia, sérologická typizácia, MIC, biochemická typizácia 

3. Interlaboratory comparison on the detection of Salmonella spp. in food study IV - 
2010 

 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 30 vzorkách, z toho 24 vzoriek 

bravčového a hovädzieho mäsa, formou testu a porovnávacej štúdie medzi 25 NRL 

členských krajín EÚ a Nórska 

 organizátor testu : EU - RL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu: september - október 2010 

 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 2010 (XV)  

 zameranie testu : sérotypizácia 20 kmeňov salmonel 

 organizátor testu: EU - RL  Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu: november - december 2010 

 metóda: sérologická typizácia 

Medzilaboratórne porovnávacie testy spôsobilosti pre ŠVPÚ a ŠVÚ: 

 v júni 2010 bol organizovaný medzilaboratórny test zameraný na detekciu 

salmonel 

Aktivity k EU - RL Salmonella Bilthoven 

Účasť na porade  organizovanej EU - RL Salmonella Bilthoven 
 termín: 26.-28.6. 2010 Saint Malo, Francúzsko - pracovná porada NRL kandidátskych 

krajín EÚ 

 

Účasť na medzinárodných laboratórnych porovnávacích testoch - viď príloha 

Komunikácia s pracovníkmi EU - RL podľa potreby e-mail –om 
Sledovanie www stránok EU - RL Salmonella, EFSA, WHO GSS, DFVF a EUCAST 

 



Pracovné porady 

 termín: 04.11.2010, Modra - pracovná porada pracovníkov  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 

 „EU - RL – Salmonella workshop XV“, Saint Malo , Francúzsko – MVDr. Ing. Sásik 

M. 

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

A.  

Prednášky  

  „ Výskyt salmonel v chovoch hydiny na Slovensku “, odborný seminár SAAM,  

Škarková A., marec, Nitra 

Publikácie  

 „Analýza základných štúdií brojlerov so zreteľom na kontamináciu salmonelami a 

kampylobaktermi“, Sásik M., Škarková A., Gašpar G., Spoločná ochrana zdravia ľudí 

a zdravia zvierat, Recenzovaný zborník vedeckých prác, Bratislava 2010 

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

humans, foodstufs, animals and feedingstufs Slovakia 2009“, Škarková A., Sásik M., 

Gašpar G., EFSA 2010.  

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

2010 

 



Iné aktivity: 

 V roku 2004 sa začalo a sústavne pokračuje kompletné monitorovanie rezistencie 

salmonel. Do monitorovania je každoročne zahrnutý reprezentatívny výber kmeňov 

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

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

konfirmované a vybrané kmene podrobené zisťovaniu citlivosti voči 

antimikrobiálnym látkam metódou MIC. Súčasne sa zhromažďujú všetky potrebné 

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

spracované do tabuliek požadovaných kompetentnými orgánmi EÚ . 

 NRL salmonelóz je členom 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.  

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

pri genetickej identifikácii salmonel a ich vlastností 

 Štátny veterinárny ústav, Praha – MVDr. I. Bernardyová, MVDr. T. Černý - 

spolupráca pri výmene skúseností vykonávaných činností na národnej úrovni 

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

pri fagotypizácii Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium  

Národné referenčné laboratórium salmonelóz: 

je akreditované : Osvedčenie o akreditácii č. S – 127 

 

 

 

 

 



Prílohy: Prehľad účastí na medzilaboratótnych testoch spôsobilosti NRL salmonelóz a 
chorôb hydiny.  

 
Pracovisko Dátum Organizátor 

testu 
Typ 

vzorky 
Parameter metóda 

NRL 
salmonelóz 

Marec - 
apríl 2010 

EU-RL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

Kapsule 
s rôznym 
počtom 
salmonel 

Detekcia 
salmonel 
35x 

ISO 6579  a 
dodatok D,  
overovanie 
MSRV agaru  

NRL 
salmonelóz 

Marec - 
apríl 2010 

EU-RL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

Hydinový 
trus a 
kapsule 
s rôznym 
počtom 
salmonel 

Detekcia 
salmonel 
29x 

ISO 6579 a 
dodatok D 
overovanie 
MSRV agaru 

NRL 
salmonelóz 

September 
– december 
2010 

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 
2010 

DFVF 
Copenhagen, 
Dánsko a 
CDC Atlanta 

kmeň Escherichia coli Stanovenie 
ATB citlivosti 
na 11 
stanovených 
antibiotík - 
MIC 

NRL 
salmonelóz 

September 
– december 
2010 

DFVF 
Copenhagen, 
Dánsko a 
CDC Atlanta 

kmeň ESBL Dôkaz ESBL 

NRL 
salmonelóz 

September 
– december 
2010 

DFVF 
Copenhagen, 
Dánsko a 
CDC Atlanta 

kmeň Campylobacter 
spp. 2x 
 

Typizácia 

NRL 
salmonelóz 

September 
– december 
2010 

DFVF 
Copenhagen, 
Dánsko a 
CDC Atlanta 

kmeň Shigella spp. 4x   Typizácia 

NRL 
salmonelóz 

September 
– december 
2010 

DFVF 
Copenhagen, 
Dánsko a 
CDC Atlanta 

kmeň Neznámy kmeň 
– 
Citrobacter 
youngae 

Typizácia 

NRL 
salmonelóz 

September 
– október 
2010 

EU-RL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

Kapsule 
s rôznym 
počtom 
salmonel 

Detekcia 
salmonel 
30x 

ISO 6579  a 
dodatok D,  
overovanie 
MSRV agaru  

      



NRL 
salmonelóz 

September 
– október 
2010 

EU-RL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

Bravčové 
a hovädzie 
mäso a 
kapsule 
s rôznym 
počtom 
salmonel 

Detekcia 
salmonel 
24x 

ISO 6579 a 
dodatok D 
overovanie 
MSRV agaru 

NRL 
salmonelóz 

November 
– december 
2010 

EU-RL 
Salmonella, 
Bilthoven, 
Holandsko 

 kmeň Salmonella spp. 
20x 

Sérologická 
a biochemická 
typizácia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sérovary salmonel typizované v NRL v roku 2010 
 

Sérovar 

H
yd

in
a 

- G
al

lu
s 

G
al

lu
s +

ja
to
čn

é 

M
or

ky
 

K
ač

ic
e 

O
ší

pa
né

 +
 ja

to
čn

é 

H
. d

ob
yt

ok
 +

 ja
to
čn

é 

In
é 

zv
ie

rt
á 

K
rm

iv
á 

H
yg

ie
na

 p
ot

ra
ví

n 

S 
p 

o 
l u

 

S.Agona          2   2 
S. Anatum       2  2 
S.Bovismorbificans        1       1 
S.Brandenburg     1        1  2 
S.Bredeney         2     2 
S.Derby     1        1 
S.Dublin        1       1 
S.Enteritidis 84     1  4  6 3 5 103 
S.Hvittingfoss         2      2 
S.Choleraesuis     1         1 
S.Indiana           1 1 
S.Infantis 69     2  4 5  1 10 91 
S.Kentucky 2          1   3 
S.Lille 25              25 
S.Livingstone          3   3 
S.London          2   2 
S.Montevideo 2       2 1     5 
S.Muenchen      1   1 
S.Newport 1 8             9 
S.Oranienburg 1             1 
S.Paratyphi B         1     1 
S.Ploufragan          2    2 
S.Saintpaul  11             11 
S.Senftenberg  1           1 
S.Stanley      4         4 
S.Tennessee 5             5 
S.Typhimurium 10 1 1  3 8 6  1   2 32 
S.Virchow              2 2 
S.  4,12 : i : -          1    1 
S.  6,7 : - : 1,5  12             12 
S.  6,7 : - : -        1  1 
S.  6,8 : eh : -  1             1 
S.  9,12 : lv : -             1  1 

S p o l u 212 21 1 13 20 27 16 22 332 



 
 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 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        MVDr. Viera Beladičová 



Ustanovenie Skúšobného laboratória 
 V máji r. 2007 bolo poverovacím listom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 

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

gie a mykológie ŠVPÚ Ministerstvom pôdohospodárstva oficiálne poverené ako Národné re-

ferenčné laboratórium 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 

17.3.2010 CRLP, Italy Larvy 
Anisakidae 

Mrazené rybacie 
filety 

x Pozitívny 
nález 

17.3.2010 CRLP, Italy Larvy 
Trichinella spp. 

Mleté bravčové 
mäso 

x Pozitívny 
nález 

 
 

Spolupráca s inými organizáciami: 

• Veterinárna nemocnica Vetpoint – spolupráca pri monitoringu parazitóz mäsožravcov 

Bratislavy (akcia – apríl 2010) 

• Parazitologický ústav SAV – surveillance helmintozoonóz, monitoring dirofilariózy, 

identifikácia druhov rodu Trichinella 

• 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 

 

 

 



Práca NRL v roku 2010 

 V roku 2010 Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä Trichinella, 

Echinoccocus a Anisakis) vykonalo 74 946 vyšetrení, čo predstavovalo 71 855 vzoriek.  

U 67 403 vzoriek sa jednalo o vzorky určené na vyšetrenie na prítomnosť lariev Trichinella 

sp. metódou magnetického miešania pri trávení skupinových vzoriek podľa NARIADENIA 

KOMISIE (ES) č.2075/2005.  

Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä Trichinella, Echinoccocus a Anisakis) 

vykonalo v roku 2010 školenie pracovníkov RVPS pre vykonávanie metodiky k metóde na 

vyšetrovanie trichinel podľa Nariadenia vlády SR č. 285/2003 Z.z. O vyšetrovaní čerstvého 

mäsa na trichinely a Metodického pokynu ŠVPS SR č. 3/2004.   

 

 Vyhodnotenie laboratórnej diagnostiky vybraných parazitozoonóz v SR za rok 2010 

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 - 2010 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 2010 vyšetrované v schválených laboratóriách pri potravinárskych 

prevádzkach pre čerstvé mäso, v Štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch a v 

Štátnom veterinárnom ústave. 

 

V tabuľke sú uvedené jednotlivé druhy vyšetrených zvierat a počet pozitívnych nálezov.  

4. Trichinella u zvierat         
rok 
2009
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Ošípané 
na bitúnku - 
vzorka zo 
zvierat - mäso 

Monitoring –  
monitoring  
prieskum –  
objektívny  
odber vzoriek

bitúnky 

ŠVPÚ 
BA, 
ZV, 
KE, DK

zviera 147 133 0 0,00%   

Ošípané 

na farme - 
vzorka zo 
zvierat –  
orgány/tkanivá 

Monitoring –  
monitoring  
prieskum –  
selektívny  
odber vzoriek

domáce 
zabíjačky 
- vybrané 
okresy 

ŠVPÚ 
BA, 
ZV, 
KE, DK

zviera 195 0 0,00%   

Diviaky –  
divožijúce z lovu 

Monitoring –  
monitoring  
prieskum –  
objektívny  
odber vzoriek

  

ŠVPÚ 
BA, 
ZV, 
KE, DK

zviera 26 895 11 0,04% 11  

Líšky –  
divožijúce z lovu 

Monitoring –  
monitoring  
prieskum –  
selektívny  
odber vzoriek

po 5 
líšok z 1 
okresu 

ŠVPÚ 
BA, 
ZV, 
KE, DK

zviera 211 21 9,95%  21

Medvede –  
divožijúce z lovu 

Monitoring –  
monitoring  
prieskum –  
objektívny  
odber vzoriek

  

ŠVPÚ 
BA, 
ZV, 
KE, DK

zviera 37 1 2,70% 1  

Jazvec –  
divožijúce z lovu 

Monitoring – 
monitoring  
prieskum –  
objektívny  
odber vzoriek

  

ŠVPÚ 
BA, 
ZV, 
KE, DK

zviera 1 0 0,00%   

Spolu           174 472 33 0,02% 12 21
 



Prehľad nahlásených pozitívnych nálezov Trichinella spp. na Slovensku v roku 2010 
 

 
 
 

Diviaky: 
Ch70604717 PZ Dubina Poprad 
Ch82035502 PZ Polom Čadca 
Ck65760710 PZ Grúň Litmanová 
Ck71065347 PZ Bukovina Čirč 
OH7034173 VLM SR š.p. OZ Kežmarok Kežmarok 
Ch7067738 SPZ PZ Dubina Poprad 
Ci9397808 PZ Bukovec Lipovník 
Ch61101960 PZ Brestová Sielnica 
Ch12782 PS MSM Koromľa Sobrance 
CH80912664 PR Hrachoviny Michalovce 
Ch31753809 PR Biely Kameň kat.ú. Beňatina Sobrance 

 
Líšky: 

PZ Kýčera  Veľké Rovné 
PZ Skerešovo II   
PZ Strháre Selce pri V.Krtíši 
PZ Silická Brezová Plešivec 
Lesy SR š.p OZ Čierny Balog   
PZ Tokaj Malá Tŕňa Trebišov 
PZ Topoľ  Zempl. Hradište 
PR Hubertus Zlatá Idka   
PZ Skala Jasov 
PZ Dukance, Kobyly                                              Bardejov 
PZ Ondava, Mikulášová                                         Bardejov 
PZ Bučina, Mošurov                                              Prešov 
PZ Karpatovka, Ondrašovce                                  Prešov 
PZ Vysoká, Kamienka                                          Stará Ľubovňa 



PZ Hajul, Toporec  /Kežmarok/                             Poprad 
PZ Sv. Hubert, Rožkovce                                       Humenné 
PZ Jarouš s.r.o., Havaj /Medzilaborce/                  Humenné 
PS Dubiné, Ruská Poruba                                      Humenné 
PZ Kalmec, Vyšný Orlík                                        Svidník 
PZ Javor, Kružľová                                                Svidník 
PZ Ostrý Vrch, Rovné                                            Svidník 

 
 Medveď:  
 

 

2. Echinokokóza (B-053) 

Echinokokóza je ochorenie vyvolávané pásomnicami 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Echinococcus spp. u zvierat       
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Ošípané na bitúnku - vzorka 
zo zvierat 

Klinické vyšetrenia 
- odber vzoriek v 
prípade podozrenia

  ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 4 0

Ovce 
na farme/vzorka zo 
zvierat/orgány/tkaniv
á 

Klinické vyšetrenia 
- odber vzoriek v 
prípade podozrenia

pečeň ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 1 0

Psy - spoločenské zvieratá ... - vzorka zo zvierat Základný prieskum súkromné 
chovy 

ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 1228 0

Mačky - spoločenské zvieratá ... - vzorka zo zvierat Základný prieskum súkromné 
chovy 

ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 178 0

Líšky - divožijúce ... - vzorka zo zvierat     ŠVPÚ, 
ŠVÚ      

Líšky - farmové ... - vzorka zo zviera Základný prieskum súkromné 
chovy 

ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 3 0

Vlk - zoo zvieratá v zoo Základný prieskum   ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 2 0

Rys - divožijúce ... - vzorka zo zvierat     ŠVPÚ, 
ŠVÚ      

Rys - zoo zvieratá v zoo Základný prieskum   ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 7 0

Psík medvedíkovitý ... - vzorka zo zvierat Základný prieskum   ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 2 0

Leopardy - zoo zvieratá v zoo Základný prieskum   ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera 2 0

Iné mäsožravce - zoo zvieratá     

 pes ušatý 
2x, pes 
hyenovitý 
2x, mačka 
divá 1x, lev 
4x, jaguár 
2x, tiger 8x 

ŠVPÚ, 
ŠVÚ zviera  19 0 

Spolu           1 446 0
 
 
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. 

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 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 

infikované najčastejšie. Táto metóda však nie je dostačujúca na odstránenie nematód z rýb s 

pigmentovaným mäsom. 

 

 
 

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 2010 boli hlásené 2 

prípady humánnej trichinelózy. Jedným z pacientov (august 2010) bola 82 ročná žena 

z Michaloviec (bytom v obci Jovsa) s príznakmi svalovej formy trichinelózy. Prvé príznaky 

ochorenia udáva vo februári 2010 - svrbenie celého tela, najmä dolných končatín, neskôr sa 



pridružila svalová bolestivosť, teplota až do 39 °C, porucha dýchacích svalov a nechutenstvo. 

Pacientka bola hospitalizovaná (9.7.-16.7.2010) na kožnom oddelení NsP Š. Kukuru 

Michalovce, s dg: L29.8 – iný pruritus. Pre zvýšenú hodnotu eozinofílie bola odobratá krv na 

vyšetrenie prítomnosti protilátok. Trichinelóza bola potvrdená klinicky a serologicky – Elisa 

IgG – pozit (1 : 130). Prameň nákazy zistený nebol, keďže pacientka popiera konzumáciu 

bravčového mäsa a diviny. 

Údaje o druhom pacientovi neboli uvedené.  

 

Echinokokóza bola diagnostikovaná u 8 pacientov – bez bližších epidemiologických údajov. 

 

Exotický pôvodca malárie Plasmodium bol diagnostikovaný v máji 2010 u 2 pacientov. 
Jednalo sa o importované nákazy: u jedného pacienta bol v anamnéze uvedený pobyt 
v Nepále, druhý pacient uvádza pobyt v rovníkovej Afrike.  
 
V tabuľke sú uvedené aj ostatné hlásené prípady parazitóz u ľudí v jednotlivých mesiacoch 

roku 2010:  

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2010 
Spol

u 
Toxokaróza   4 8 5 4 7 6 5 15 12 4 6 76 

Echinokokóza   1 2 1 2 1         1   8 
Trichinelóza   1           1         2 
Toxoplazmóz

a 3 22 13 9 9 13 11 11 8 13 16 10 138 
Svrab 60 99 113 66 44 71 43 50 76 130 133 120 1005

Taeniáza         1     1   1   1 4 
Malária         2               2 
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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 tkanivovoých 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. 
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 začiatku obdobia monitorovania  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   
2010                        301                                         52                                           17,3  
 
 
 
 
 
 



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.                                            
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 2010 sa celkove v SR vyšetrilo 301 vzoriek a pozitívne reagovalo 52 
vzoriek, z čoho vyplýva 17,27% pozitivita.  
42,5% z celkového počtu vzoriek tvorili krvné séra mačiek, u ktorých sa v 30,5% potvrdila 
tvorba špecifických protilátok  a oproti minulému roku sa potvrdil nárast pozitivity o 11%. 
25,9% z celkového počtu vzoriek sa podielali vzorky psov a séroreagenti sa vyskytli v 10,2%. 
V tejto kategórii zvierat monitoring sérologických vyšetrení zaznamenal pokles pozitívnych 
vzoriek o 8,6%. 
Zaujímavou skupinou vyšetrovaných zvierat tvoria daniele, u ktorých sa zistila 17,39 % 
pozitivita. 
V sledovanom období monitorovania toxoplazmózy sa cennou stala populácia zajacov 
poľných, z počtu testovaných 61 sér sa špecifické protilátky nedokázali. 
Najmenšiu skupinu v počte vyšetrovaných vzoriek tvorili kone – 0,66%, hovädzí dobytok – 
0,99% a kozy – 1,99%. 
 
 

 
Vývojový cyklus Toxoplasma gondii 

 



Z poverenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 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. 
Získané cenné informácie z monitorovania sérologického vyšetrenia zvierat na túto nákazu 
v SR sme zhrnuli do  nasledovných grafov. 
Aktuálne sme zaradili prehľad séropozitivity vyšetrených mačiek, ako konečného hostiteľa 
v šírení infekcie, za sledované obdobie 10 rokov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pomer pozitívnych séroreagentov k počtu vyšetrovaných vzoriek na toxoplazmózu 

 
 
 
 
  

Percento pozitivity vyšetrovaných vzoriek na toxoplazmózu 
 

 
 



Pomer pozitívnych séroreagentov mačiek  k počtu vyšetrovaných vzoriek mačiek na 
toxoplazmózu 

 
 

 
 

Percento pozitivity vyšetrovaných vzoriek mačiek na toxoplazmózu 
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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 

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 2010 
Druh zvierat hovädzí 

dobytok
ošípané hrabavá

hydina
vodná 
hydina

ostat. 
zvieratá 

iný 
materiál 

spolu 

POČET VZORIEK 12 6 - - 1 - 19 
POČET VYŠETRENÍ 53 30 - - 8 - 91 
– pat. anatomicky 12 6 - - 1 - 19 
– mikroskopicky 28      18 - - 6 - 52 
– kultivačne 12 6 - - 1 - 19 
– PCR 1 0 - - - - 1 
– typizácia kmeňov 0 0 - - - - 0 
SPOLU POZIT. VZORIEK 0 1 0 - - 0 1 
M. avium subsp.avium - - - - - - - 

M. caprae - - - - - - - 

PPEM -       1 - - - - 1 

typizácia neukončená - - - - - - - 

nediferencovateľné - - - - - - - 

len mikroskopia - - - - - - - 

SPOLU POZIT. LOKALÍT 0 0 0 0 0 0 0 

 



PARATUBERKULÓZA – PREHĽAD VZORIEK, VYŠETRENÍ A NÁLEZOV – ROK 2010 

POČET VYŠETRENÍ POZITÍVNE 
 Počet  

vzoriek 
Pat. 
anat. 

Bakterio-
skopia 

Bakte-
riológia 

Seroló-
gia 

PCR

Nedokon-
čená  

kultivácia  
zviera lokality 

HD – sekčný   
         materiál  

2 2 10 2 - 1 - 0 0 

HD – trus 56 - - - - - 5 0 0 
HD – krv  2873 - - - 2873 - - 127 20 
ost.zvieratá – 
sekčný mat. 

- - - - - - - - - 

ost.zvieratá – 
trus 

7 - 7 7 - - - 0 0 

ost.zvieratá - 
krv 

56 - - - 56 - - 0 0 

 
 
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 
 
 
 
Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach:  
     V roku 2010 sa NRL tuberkulózy ( M. bovis) a iných mykobakterióz zúčastnilo dvoch 
medzilaboratórnych porovnávacích skúšok zameraných na mikroskopické a kultivačné 
vyšetrenie mykobaktérií, ktore organizovali Národné referenčné centrum pre mykobaktérie  
v Prahe (Mycobacterium bovis) a OIE pracovisko pre paratuberkulózu v Brne 
 
Účasť na poradách a medzilaboratórnych testoch spôsobilosti organizovaných CRL: 
     V júni 2010 sa konalo zasadnutie Európskej mykobakteriologickej spoločnosti 
v Slovinsku.   
CRL for Bovine Tuberculosis v roku 2010 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 2010 – Kongres Európskej mykobakteriologickej spoločnosti v Blede, MVDr. Pavle              

  

Počet odborných publikácií, prednášok: 0 
 
Počet VŠ pracovníkov:  1 
 
Počet odborných stáží, na ktorých sme sa zúčastnili na iných pracoviskách:  0 
Počet odborných stáží, ktoré sme umožnili pre iných na svojom pracovisku: 0 
 
 
Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR: konzultácie z oblasti mykobakteriálnych 
ochorení s pracovníkmi ŠVPS SR a spolupracujúcich organizácií. 
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Správa o činnosti 

 NÁRODNÉHO REFERENČNÉHO LABORATÓRIA PRE LÁTKY 

SKUPINY A1, A3, A4, A5 (NRLHL) 

ZA ROK 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Adriana Ivičičová 

 

 



NRLHL (Národné referenčné laboratórium pre hormonálne látky) 

 

• je jediné laboratórium na území SR s takýmto zameraním; zavádza, validuje, 

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

skríningovými a konfirmačnými metódami 

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

• poskytuje odbornú a vedeckú pomoc pre potreby ŠVPS SR 

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

s inšpektormi z každej RVPS, vykonáva poradenskú činnosť pre inšpektorov 

poverených výkonom odberu vzoriek a zabezpečuje zvoz vzoriek z každého regiónu 

SR 

• zúčastňuje sa na medzinárodných porovnávacích testoch, ktoré organizujú komunitné 

referenčné laboratóriá v Holandsku, v Nemecku, prípadne ďalšie inštitúcie (Taliansko) 

• spolupracuje s komunitnými referenčnými laboratóriami EU pre látky skupiny A1, 

A3, A4 - RIKILT , Holandsko a A5 - BVV Berlín, Nemecko 

• spolupracuje ostatnými NRL v rámci EÚ a umožňuje ich pracovníkom stážové pobyty 

na našom pracovisku 

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

laboratórií ŠVPÚ a inšpektorov z RVPS 

• zúčastňuje sa prostredníctvom svojho zástupcu každoročného workshopu, ktorý 

organizuje komunitné referenčné laboratórium : RIKILT , Workshop NRL, november 

2010, Wageningen,  Holandsko 

Predmet referencie:  

 

     Skríningové a konfirmačné vyšetrenie vzoriek pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 v živých 

zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu z regiónov 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 skríningové stanovenia a s GC/MS, LC/MS/MS 

metódou pre konfirmačné stanovenia hormonálnych látok. 

V roku 2010 laboratórium zaviedlo novú skríningovú metódu pre dôkaz prítomnosti 

kortikosteroidov, konkrétne dexametazonu vo svale. 

 

 

V tabuľke sú uvedené všetky analyty a spôsob ich vyšetrenia, ktoré stanovuje NRLHL: 

 

skupina analyt screening konfirmácia 

Diethylstilbestrol 

Dienestrol 

A1 stilbény 

Hexestrol 

ELISA GC/MS 

Hormóny 

s androgénnym 

účinkom 

Trenbolon ELISA GC/MS 

19-nortestosteron 

Boldenon 

Stanozolol 

Ethinylestradiol 

Steroidy 

s androgénnym 

účinkom 

Methyltestosteron 

ELISA GC/MS 

Medroxyprogesteron 

acetát 

Megestrol acetát 

Chlormadinon acetát 

Melengestrol acetát 

Gestagény 

17α - acetoxy progesteron 

ELISA LC/MS/MS 

A3 

 

 

 

 

 

 

 

A3 

 

 

 

 

 

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

 



Testosteron GC/MS GC/MS  

Kortikosteroidy Dexametazon ELISA  

A4 Substancie s 

estrogénnym účinkom 

Zeranol 

Taleranol 

Zearalenon 

ELISA GC/MS 

Clenbuterol 

Salbutamol 

Cimbuterol 

Brombuterol 

Mapenterol 

Mabuterol 

Cimaterol 

Terbutalin 

Ractopamin 

A5 Β-agonisti 

Zilpaterol 

LC/MS/MS LC/MS/MS 

 

Počet vyšetrených vzoriek: 

Skríning Konfirmácia 
Účel 

Počet 

vzoriek Negatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne 

Počet  

vyšetrení 

NPKR 479 466 13 12 1 1203 

VPO 26 26 0 0 0 260 

PD 2 1 1 1 0 4 

Ciel. kontrola 4 4 0 0 0 4 

Došetrovanie 1 1 0 0 0 1 

Sťažnosť 1 1 0 0 0 2 

Suma 513 499 14 13 1 1474 
 

 

 

 

 

 

 

 



Počet vyšetrení na jednotlivé skupiny analytov: 

 

Analyt Počet vyšetrení 

Stilbény (Dietylstilbestrol, Dienestrol, Hexestrol) 110 

Nandrolon (19-Nortestosteron) 92 

Zeranol, Taleranol, Zearalenon 112 

Trenbolon 93 

B-agonisti (10 analytov) 154 

Acetylgestagény 23 

Boldenon 7 

Stanozolol 7 

Methyltestosteron 58 

Ethinylestradiol 58 

Estradiol 8 

Testosteron 8 

Dexametazon 14 

Suma 1474 
 

 

Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

 

Národné referenčné laboratórium 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 . 

 

Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach: 

 

V roku 2010 sme sa úspešne zúčastnili  medzilaboratórnej porovnávacej skúšky, 

organizovanej   komunitným referenčným laboratóriom RIKILT v Holandsku: 

- konfirmačné stanovenie zeranolu a taleranolu.   

 

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

zaoberajú predmetnou diagnostikou: nie 

 

 



Počet VŠ pracovníkov: 1 

 

Počet odborných podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili: 3 

 

Počet odborných publikácií, prednášok: 0 

 

Počet odborných stáží, na ktorých sme sa zúčastnili na iných pracoviskách: 0 

 

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

 

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

vyhodnotenie vyšetrených vzoriek. 

 

 

 

 



Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 
Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Národné referenčné laboratórium pre monitoring obsahu vody 
v hydinovom mäse 

ROK 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Kučeráková Silvia 
 
 
 



 
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). 
V roku 2010 boli v rámci Slovenska zapojené do vyšetrovania obsahu vody v hydine 4 
laboratóriá z 3 ústavov :    ŠVPÚ Bratislava 
      ŠVPÚ Dolný Kubín 
      ŠVPÚ Košice 
 
Porady organizované CRL v roku 2010 
 
Míting expertnej skupiny pre hydinové mäso bol naplánovaný na 19.apríla 2010 v Bruseli. 
V dôsledku zlej poveternostnej situácii súvisiacej s islandskou sopkou bol míting zrušený. 
Náhradný termín stretnutia nebol poskytnutý. 
 
Porady organizované NRL (ŠVPÚ Bratislava) v roku 2010. 
 
27.-28.januára 2011 sa konala porada zástupcov NRL a RL v rámci jednotlivých ŠVPÚ 
v Modre., kde zástupkyňa NRL na cudziu vodu v hydinovom mäse prezentovala činnosť NRL 
za rok 2010. Zároveň upozornila na problémy pri vyhodnocovaní zberných údajov, ako aj 
 potrebu odberu vhodných druhov hydinových dielov na vyšetrenie obsahu 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 2010 medzilaboratórny test 
spôsobilosti medzi jednotlivými NRL v členských štátoch EÚ. 
NRL sa v roku 2010 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 

Jún 2010 FAPAS Vlhkosť    
Hydroxyprolín 
Tuk 
Dusík 

0,5 
0,8 
0,4 
0,5 

Mäsová konzerva 



 
 Organizácia medzilaboratórnych testov spôsobilosti v rámci SR podľa požiadaviek CRL 
 
NRL pracuje na podmienkach prípravy referenčnej vzorky hydiny na testovanie obsahu vody 
v laboratórnych podmienkach..  
Priebežný monitoring na stanovenie obsahu vody v hydinovom mäse prebiehal počas celého 
roku 2010 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 2010 :156 
Počet vzoriek vyšetrených v NRL : 61 
Počet vzoriek vyhovujúcich : 140 
Počet nevyhovujúcich : 8 
Počet vzoriek bez vyhodnotenia : 8 (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: sliepka  
( Francúzsko),kuracie krídla, kuracie stehná, (ČR, Poľsko).  
 
 
Tab. 1 Celkový počet vyšetrených vzoriek na obsah vody v roku 2010 – úradná kontrola 

 

Hydinové trupy Hydinové diely 

Laboratórium Počet 
vyšetrených 

vzoriek 

Počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek 

Počet 
vyšetrených 

vzoriek 

Počet 
nevyhovujúcich 

vzoriek 
Bratislava 16 - 45 2 
Dolný Kubín 9 - 27 4 
Prešov 7 - 21 1 
Košice 9 - 22 1 

SPOLU 41 - 115 8 

 
 

 
 
Tab. 2  Vzorky vyšetrené na obsah vody v rámci cielených kontrol 216/10, 223/10, 225/10 
 

Hydinové trupy Hydinové diely 
Z toho Z toho 

Laboratórium 
Celkový 

počet 
vyšetrených 

vzoriek 

Cielená 
kontrola

Počet 
nevyhovujúcich

Počet 
vzoriek 

bez 
hodnotenia

Cielená 
kontrola 

Počet 
nevyhovujúcich

Bratislava 22 7 0 2 15 2  
Dolný Kubín 32 9 0 5 23 4 
Prešov 6 2 0 0 4 1 
Košice 13 3 0 0 10 1 

SPOLU 73 21 0 7 52 8 
 

 
 



 
 
Plán činnosti NRL na rok 2011. 
 

• V súvislosti s pretrvávajúcimi problémami pri odbere vhodných vzoriek hydiny 
a s tým   súvisiace problémy vyhodnocovania vzoriek zorganizuje NRL prednášku 
s problematikou obsahu vody v hydine 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 s cieľom podrobnej analýzy stanovenia obsahu vody v hydine a hydinových 
dieloch v zmysle prílohy VII a VIII vyššie citovaného nariadenia. 

• Zorganizuje porovnávací test na stanovenie obsahu vody v hydinovom mäse v rámci 
jednotlivých ústavov ŠVPÚ  SR a ŠVÚ Jihlava. 

• V spolupráci s ŠVPS SR naplánuje cielenú kontrolu na obsah vody v konkrétnych 
druhoch hydinových dielov, u ktorých je možné vyhodnotiť obsah vody bez ohľadu  
na uvedenie typu chladenia u vzoriek domáceho pôvodu ako aj z dovozu. 

• Odborná a konzultačná činnosť v rámci danej problematiky. 
• Poskytnutie informácií z mítingu organizovaného CRL v Bruseli. 

 
Nový spôsob zasielania zberných údajov za Slovensko. 
 
V priebehu roku 2010 bol vytvorený nový systém ISAMM na vypĺňanie zberných údajov 
v rámci krajín EÚ. Aktívny vstup pre vkladanie údajov pre SR bude od 1.04.2011 od 7:00 do 
30.06.2011 do 20:00 hod. 
 
 
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. 

 
Národné referenčné laboratórium pre monitoring obsahu vody v hydinovom mäse je 
akreditované SNAS podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005,  Osvedčenie o 
akreditácii č. S - 127. Laboratórium poskytuje na požiadanie odbornú a konzultačnú 
činnosť. 



ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV  
DOLNÝ KUBÍN 

s detašovaným skúšobným laboratóriom v Prešove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Národné referenčné laboratória a referenčné laboratória 
 

 Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb 
 Národné referenčné laboratórium pre antibakteriálne látky (tetracyklíny, 

sulfonamidy, quinolóny) a iné farmakologicky aktívne látky, farbivá a niektoré 
zakázané látky (B1, B2f, B3e, A6- chloramfenikol, nitrofurány) 

 Národné referenčné laboratórium pre polycyklické aromatické uhľovodíky 
 Národné referenčné laboratórium chorôb kôrovcov 
 Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej 

kontaminácie lastúrnikov 
 Národné referenčné laboratórium pre sledovanie morských biotoxínov 
 Národné referenčné laboratórium pre antimikrobiálnu rezistenciu 
 Národné referenčné laboratórium pre geneticky modifikované potraviny a krmivá 
 Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter 
 Národné referenčné laboratórium pre Listeria monocytogenes 
 Národné referenčné laboratórium pre Escherichia coli, vrátane verotoxín 

produkujúcich E. coli /VTEC/ 
 Národné referenčné laboratórium pre koagulázopozitívne stafylokoky vrátane 

Staphylococcus aureus 
 Referenčné laboratórium chorôb včiel a zdravotnej nezávadnosti včelích 

produktov 
 Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov 
 Referenčné laboratórium pre diagnostiku vírusov v potravinách 
 Referenčné laboratórium pre pôvodcu zoonózy Yersinia sp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre choroby rýb, 

ŠVPÚ Dolný Kubín  
 
Aktivity k CRL Aarhus, Dánsko a CTL Weymouth, UK : 
 
1.  Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti ( rhabdo-,ranaa birna 

vírusov ) EHNV, IHNV, ECV, VHSV, v lyofilizovanom homogenáte bunkových kultúr, 
organizovanom CRL Aarhus , Dánsko (termín: október – november 2010 ). 

2.  Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti ( rhabdo-, rana- , herpes- 
, a birna vírusov ) ISAV a KHV, v lyofilizovanom homogenáte bunkových kultúr, 
organizovanom CRL Aarhus , Dánsko (termín: október - november 2010). 

3.  Účasť na workshope ( Workshop on use of diagnostic kits for the detection of fish diseases), 
CRL Aarhus, Dánsko (termín: 26 mája 2010) 

4.  Účasť na 14 – tom „ Annual meeting of EU National Reference Laboratories for fish 
diseases“ CRL Aarhus , Dánsko (termín: 27 – 28 mája 2010) 

5.  Zasielanie konfirmačných vzoriek - pozitívny nález VHSV na území Slovenska 
6.  Priebežná e-mail-ova komunikácia s expertmi CRL Aarhus Dánsko , (počas celého roka 

podľa potreby) 
 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
 

Aktívna účasť na odbornom seminári XII. Česká ichtyologická konferencia – Vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou, organizovaná v rámci XX. Vodňanských rybárských dní  
(19.05.-20.05.20101, Vodňany, Česká republika) 
1.  Aktívna účasť na internej výrobnej porade SRZ RADA Žilina v rámci vzdelávacej aktivity     

„ Ochrana zvierat pri preprave – modul D : Podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, 
iných stavovcov a studenokrvných živočíchov „ (09.09.2010 Nitra) 

 
Aktivity k rutinným laboratóriám 
 
1.  kontrola kvality diagnostických reagencií používaných v Slovenskej republike, (tak aby bolo 

možné odporučiť ostatným diagnostickým laboratóriám využívanie najvhodnejších testov ), 
2.  konzultačná a poradenská činnosť, 
3.  spracovanie údajov o vyšetrených vzorkách a používaných dg. metódach , s následným 

hodnotením vhodnosti použitých metód ( tabuľkovou formou ) 
4.  poskytnutie bunkových línii používaných pri dg. vírusových ochorení rýb. 
 
Aktivity v rámci NRL 
 
1.  Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie a v spolupráci s Dr. 

Svenom M. Bergmannom FLI, Federal Research Institute for Animal Health, Institute of 
Infectology, NRL for ISA, KHV and Mollusc Diseases, Südufer 10, 17493 Greifswald-Insel 
Riems, Germany, sa zaoberalo aplikáciou vedeckých poznatkov z oblasti akvakultúry do 
praxe) . Na základe vzniknutej potreby (dôkaz latentnej formy Herpesvírusu rýb ) došlo k 
rozšíreniu molekulárnobiologických metód na dôkaz KHV o PCR metódu schopnú zachytiť 
1– 5 kópií vírusu. 



2.  Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie a v spolupráci s CRL 
Aarhus , Dánsko zaviedlo PCR metódy na detekciu rodu Ranavírus a jeho bližšej druhovej 
charakterizácie (Epizootic haematopoietic necrosis virus /EHNV/, European catfish virus 
/ECV/, European sheatfish virus /ESV/, Bohle virus /BIV/, Frog virus 3 /FV3/) pomocou 
sekvenačnej analýzy. 

3.  Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie a v spolupráci s CRL 
Aarhus , Dánsko zaviedlo PCR metódy pri genotypovom typizovaní VHSV izolátov 
zachytených na Slovensku. 

4.  Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie a v spolupráci s CRL 
Aarhus , Dánsko zaviedlo novú PCR metódu na dôkaz IPNV (ďalšia konfirmácia výsledkov). 

5.  Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie sa zúčastnilo 
odborných výjazdov a odberov vzoriek rýb v chovoch rýb . 

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

bakteriálnych a vírusových ochorení , mykóz ) 
2.  Na požiadanie poskytnutie odbornej pomoci ŠVPS SR . 
3.  Bolo upozorňované na zistené nedostatky (pri odbere vzoriek a pri špecifikovaní objednávok 

zo strany inšpektorov). 
4.  Šetrenie všetkých hromadných úhynov rýb a následne podané hlásenie pozitívnych nálezov. 
5.  V spolupráci so SIŽP aktívne zapojenie do riešenia havárií, keď pri náhlom zhoršení kvality 

vody, došlo k veľkým úhynom rýb 
6.  Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní 
7.  Aktívna účasť na prednáškovej a publikačnej činnosti 
 
Aktivity v prednáškovej a publikačnej činnosti v rámci NRL 
 
1.  Prednášková činnosť na Vedeckej konferencia s medzinárodnou účasťou, organizovanej v 

rámci XX. Vodňanských rybárskych dní (19.05.- 20.05.20101, Vodňany, Česká republika) 
2.  Prednášková činnosť na výrobnej porade SRZ Rada Žilina v Nitre: „Survey & Diagnosis of 

listed fish diseases in the European Community 2009 a veterinárna certifikácia a systém 
TRACES „ pre chovateľov a producentov rýb „ (09.09.2010) 

 
Najzávažnejšie nálezy za rok 2010 

 
IPNV – Infekčná nekróza pankreasu - RVPS Dolný Kubín 
VHSV – Vírusová haemoragická septikémia – ďalší výskyt na území Slovenska – nákaza povinná 
hláseniu RVPS Martin, RVPS Prievidza, RVPS Galanta 
 
 
Vypracovala: MVDr. Miroslava Vankúšová 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre monitorovanie 
vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov, ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Aktivity k CRL CEFAS a NRLs ďalších členských štátov 
 

Účasť na IX. stretnutí národných referenčných laboratórií (NRLs) pre monitorovanie 
vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov organizovanom Európskym referenčným 
laboratóriom (EURL CEFAS, Weymouth, UK), Ancona, Taliansko (17. – 20. máj 2010). 
 

Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL CEFAS a zástupcami NRLs jednotlivých 
členských štátov počas celého roka podľa potreby. 
 

Pravidelné sledovanie webovej stránky EURL CEFAS (www.crlcefas.org), ako aj iných 
relevantných zdrojov (www.ec.europa.eu; www.hpa.org.uk; www.eurosurveillance.org;...) 
a literatúry. 
 

Nepretržité sledovanie činnosti pracovnej skupiny CEN/TC275/WG6/TAG3 (štandardizácia a 
validácia metód pre detekciu baktérii rodu Vibrio) a aplikácia ich zistení do laboratórnej praxe. 
 

Oboznámenie sa s dokumentom CODEX STAN 292/2008 vzťahujúceho sa na koncové 
produkty ponúkané v obchodných sieťach (živé aj usmrtené lastúrniky – vylúpané z lastúr a 
zmrazené) a následná analýza pre pomery Slovenska relevantných statí. 
 

Zakúpenie a úschova referenčného materiálu potrebného na analýzy (E. coli, Salmonella, 
Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, norovírus (GI, GII), vírus hepatitídy typu A. 
 
 
Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti 
 

Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti norovírusu a vírusu 
hepatitídy typu A v laboratórne skonštruovaných vzorkách organizovanom EURL CEFAS, 
Weymouth, UK (máj 2010). 
 

Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti Vibrio parahaemolyticus 
organizovanom EURL CEFAS, Weymouth, UK (február 2010). 

 
Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti Salmonella spp. a 

stanovenie počtu E. coli v telách lastúrnikov organizovanom EURL CEFAS, Weymouth, UK 
(november 2010). 
 
Aktivity vnútorné 
 

Aktívna komunikácia s domácimi riadiacimi orgánmi (Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR – národný kontaktný bod pre spoluprácu s EFSA). 
 
 
 



NRL pre vírusovú a bakteriálnu kontamináciu lastúrnikov, Referenčné Laboratórium pre 
diagnostiku vírusov v potravinách ŠVPÚ Dolný Kubín v spolupráci so ŠVPS SR a Regionálnymi 
veterinárnymi a potravinovými správami Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja, 
uskutočnilo v mesiaci december 2010 monitoring norovírusov v lastúrnikoch, vybranej zelenine a 
bobuľovitých plodoch. V odobraných vzorkách sa zároveň stanovovali počty Escherichia coli 
ako indikátorov fekálnej kontaminácie Cieľom uvedeného monitoringu bolo pokračovať v začatej 
práci (2008 - monitoring norovírusov v jarnej zelenine a ovocí, 2009 – monitoring norovírusov v 
bobuľovitých plodoch), rozšíriť analyzované vzorky o lastúrniky a tak získať údaje o výskyte 
norovírusov a indikátorov fekálnej kontaminácie v obchodnej sieti na Slovensku. Výsledky a 
závery tejto kontinuálnej trojročnej práce budú poskytnuté do štúdie EFSA na aktualizáciu 
súčasných poznatkov o výskyte a kontrole alimentárnych vírusov. 
 

Uvedené NRL poskytujú najmodernejšie molekulárno - biologické a mikrobiologické 
analýzy, poradenstvo a servis v celom rozsahu danej problematiky. 
 
Vypracovala: RNDr. Jurovčíková Júlia 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre sledovanie 
morských biotoxínov, ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Aktivity k EURL VIGO : 
 
1.  Účasť na stretnutí EURL - NRLs pre morské biotoxíny (21.-22. október 2010, Wageningen, 

Holandsko) kde bola prezentovaná činnosť jednotlivých krajín (country profile) 
 
2.  Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL Vigo počas celého roka podľa potreby. 

účasť na povinnom kruhovom teste na stanovenie množstva paralytického toxínu PSP a 
dôkazu prítomnosti lipolytických toxínov DSP (júl 2010). 

 
3.  Účasť na povinnom kruhovom teste (september 2010) na stanovenie ASP. 
 
Aktivity k rutinným laboratóriám 
 
Nakoľko sa jedná o špecifické vyšetrenia, iné rutinné laboratóriá dané vyšetrenia nevykonávajú. 
 
Aktivity vnútorné 
 
1.  Konfirmačné metódy stanovenia morských biotoxínov sú veľmi nákladné a inštrumentálne 

náročné. Európske komisia chce čo najskôr vylúčiť biologické metódy stanovenia morských 
biotoxínov a nahradiť ich chemickými. Testy na cicavcoch sú totiž zakázané. Preto veľmi 
intenzívne pracujú najmä experti z prímorských krajín EÚ na zavedení takýchto chemických 
konfirmačných metód. Problém je ten, že sa stále objavujú nové varianty toxínov a nie sú k 
dispozícii štandardy. Vnútrozemské krajiny majú možnosť uzatvoriť zmluvu s krajinami EU, 
ktoré tieto vyšetrenia vykonávajú rutinne. 

 
2.  V roku 2010 neboli vyšetrené na prítomnosť morských živočíchov žiadne úradné vzorky. 
 
 
Vypracovala: MVDr. Lenka Cabanová, PhD. 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre 
antimikrobiálnu rezistenciu, ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Objavenie antimikrobiálnych látok, ich výroba a použitie v klinickej praxi malo v druhej 

polovici 20. storočia prevratný vplyv na zdravie ľudí a zvierat. Dnes je rezistencia baktérií voči 
antimikrobiálnym látkam jedným z najväčších celosvetových problémov nie len v humánnej, ale 
aj vo veterinárnej oblasti. V praxi to znamená monitorovať prevalenciu antimikrobiálnej 
rezistencie u zoonózových (Salmonella spp.; Campylobacter jejuni; Campylobacter coli) a 
indikátorových baktérií (Escherichia coli; Enterococcus faecium; Enterococcus faecalis). 
 

Podľa paragrafu 25 ods.3 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách a v znení neskorších 
predpisov a článku 33 Nariadenia (ES) č.882/2004 bol Štátny veterinárny a potravinový ústav v 
Dolnom Kubíne poverený ako Národné referenčné laboratórium pre antimikrobiálnu 
rezistenciu. 
 
Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL-AR (FOOD-DTU, Kodaň, Dánsko) 
 
- účasť na V. oficiálnom stretnutí členov NRL organizované EURL pre antimikrobiálnu 
rezistenciu, FOOD-DTU, Dánsko (8.- 9. apríl 2010, Berlín, Nemecko) 
 
-  priebežná elektronická komunikácia s expertmi EURL - AR v Kodani počas celého roka podľa 
potreby 
 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania (semináre, konferencie, odborné stáže a pod.) 
 
- aktívna účasť na odbornej konferencii ECCMID 2010: European Conference of Clinical 
Microbiology and Infection Diseases, 10. – 12.4.2010 (Viedeň, Rakúsko) 
 
- aktívna účasť na stretnutí pracovnej skupiny Task Force – Antimicrobial Resistance Codex 
Alimentarius (25. máj 2010, Brusel, Belgicko) 
 
- aktívna účasť na odbornej konferencii FOOD MICRO 2010: Food Microbiology, 1. – 3.9.2010 
(Kodaň, Dánsko) 
 
- aktívna účasť na stretnutí pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu, Ministerstvo 
pôdohospodárstva, 12.október 2010 (Bratislava, Slovensko) 
 
-  aktívna účasť na odbornej vedeckej konferencii – „Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov 
v potravinárstve“, 2.- 3. december 2010 (Gabčíkovo, Slovensko) 
 
Publikačná činnosť 
 
1.  Brtková, A., Filipová, M., Drahovská, H., Bujdáková, H.: Identification of enterococci of 

animal and environmental origin by biochemical and PCR based methods. VetMed Czech, 
55, 2010 (3): pp: 97-105 



2.  Brtková A., Bujdáková H. (2010): Prevalence and antibiotic resistance genotypic profiles of 
Enterococcus species in broilers at slaughter level in Slovakia; absence of vanA genes in E. 
faecalis and E. faecium. FoodMicro2010, Denmark, 30.August – 3.September 2010, 
pp: 109 

3.  Brtková A. Gadusová G., Čiliková B. (2010): Koliformné baktérie izolované z pitnej vody 
ako možní producenti β-laktamáz. II. vedecká konferencia. Stretnutie mladých vedeckých 
pracovníkov v potravinárstve. Gabčíkovo, December, 2-3, 2010, (ISBN 978-80-227-3411-0) 

 
Práca zaslaná do časopisu Current Nutrition and Food Science 
 
4.  Brtkováa A., Revallová M., Bujdáková H.: Dissemination of virulence factors and 

antimicrobial resistance in faecal enterococci from poultry in Slovakia. 
 
Práca zaslaná do časopisu Folia Microbiologica 
 
5.  Brtkováb A., Revallová M., Bujdáková H.: Multiplex PCR for simultaneous detection of 

tetracycline and macrolide resistance determinants in enterococci of animal and 
environmental origin. 

 
Aktivity k rutinným laboratóriám 
 
- NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami o nové informácie a poznatky získané z 
EURL-AR a od ostatných NRL v rámci ES 
 
- NRL zabezpečilo medzilaboratórny kruhový test na stanovenie antimikrobiálneho profilu u 
izolátov Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Escherichia coli 
 
Aktivity vnútorné 
 
-  NRL priebežne počas celého roka sledovalo prevalenciu rezistencie v SR a EÚ so zameraním 
na pôvod a spôsob šírenia 
 
- v spolupráci s EURL-AR modifikovalo mikrodilučnú metódu pri stanovení minimálnej 
inhibičnej koncentrácie u izolátov Campylobacter spp. 
 
- analyzovalo antimikrobiálny profil izolátov Campylobacter spp. zaslaných z iných štátnych 
veterinárnych a potravinových ústavov 
 
- spolupracovalo s EURL-AR v dvoch projektoch: detekcia génov a mechanizmov rezistencie 
(tvorbou zbierky pozitívnych izolátov) 
 
- zaviedlo screening antimikrobiálnej rezistencie voči β-laktámovým, fluorochinolónovým 
substanciám a voči meticilínu v bežnej praxi podľa požiadaviek EURL a EFSA 
 
-  na ŠVPS SR podalo návrh monitoringu prevalencie antimikrobiálnej rezistencie u zoonózových 
a indikátorových baktérií 
 



-  počas celého roku zabezpečovalo uchovávanie referenčných kmeňov ako aj vybraných kmeňov 
získaných zo siete laboratórií 
 
Účasť na medzilaboratórnych testoch organizované EURL-AR (DTU-FOOD, Dánsko) 
 
- medzilaboratórny test organizovaný EURL-AR (DTU-FOOD, Dánsko), jún 2010. Test bol  

zameraný na stanovenie antimikróbneho profilu Escherichia coli, Staphylococci, Enterococci 
• zaslaných 8 izolátov z každého bakteriálneho druhu 
• EURL štandard: max. 5% odchýlka 
• Escherichia coli: detekcia ESBL, FQ rezistencie: 2% odchýlka 
• Staphylococci: detekcia rezistencie voči meticilínu: < 1% odchýlka 
• Enterococci: detekcia rezistencie voči glykopeptidom, aminoglykozidom: < 1% odchýlka 

 
- medzilaboratórny test organizovaný EURL-AR (DTU-FOOD, Dánsko), október 2010. Test bol 

zameraný na detekciu nuc a mecA génu kódujúceho rezistenciu voči meticilínu. Bolo zaslaných 
12 vzoriek. 100% úspešnosť 

 
- medzilaboratórny test organizovaný EURL-AR (DTU-FOOD, Dánsko), október 2010. Test bol 

zameraný na stanovenie antimikróbneho profilu Salmonella spp. a Campylobacter jejuni; 
Campylobacter coli 

• zaslaných 8 izolátov z každého bakteriálneho druhu 
• EURL štandard: max. 5% odchýlka 
• Salmonella spp: detekcia ESBL, FQ rezistencie: 2% odchýlka 
• Campylobacter jejuni; Campylobacter coli: detekcia FQ rezistencie: 100% úspešnosť 

 
Účasť na ostatných medzilaboratórnych testoch 
 
- NRL sa nezúčastnilo ostatných medzilaboratórnych testov. Frekvencia zasielania testov EURL-
AR je dostačujúca a pokrýva potreby EK a EFSA. 
 

� Organizovanie medzilaboratórnych testoch spôsobilosti pre laboratóriá s príslušnou 
činnosťou v rámci SR podľa požiadaviek EURL 

 
NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu zabezpečilo medzilaboratórny porovnávací test pre 

ostatné rutinné laboratória spadajúce pod jeho kompetencie. Porovnávací test pozostával zo 4 
izolátov z rodu Staphylococcus, Enterococcus, Escherichia. Využili sa izoláty, ktoré boli zaslané 
do NRL v rámci medzilaboratórneho porovnávacieho testu z EURL-AR. KT sa zúčastnilo len 
jedno laboratórium: ŠVPÚ DK - SL Prešov. Na základe výsledkov boli zistené mierne 
nedostatky, ktoré boli prekonzultované pri osobnej návšteve zástupcov NRL v SL Prešov, navrhli 
sa opravné opatrenia. Po ich vykonaní bolo laboratórium požiadané o opätovnú účasť v 
medzilaboratórnom porovnávacom teste v roku 2011. 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Brtková, PhD. 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre 
geneticky modifikované potraviny a krmivá, ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Charakteristika aktivít NRL ŠVPÚ Dolný Kubín pre geneticky modifikované potraviny a 
krmivá v Európskej sieti GMO laboratórií (ENGL) a spolupráca s EURL 
 
1.  Účasť na 13. oficiálnom stretnutí členov ENGL a 3. pracovnom stretnutí národných 

referenčných laboratórií - organizované EC-JRC, IHCP, EURLGMFF, Ispra (19. – 20. máj 
2010, Ispra, Taliansko) 

2.  Účasť na porovnávacích testoch organizovaných ENGL/ EURL v spolupráci IRMM: ILC-
CRL-GMFF-CT-01/10 a ILC-CRL-GMFF-CT-02/10 (apríl a október 2010). Prvý test bol 
zameraný na stanovenie GM kukurice NK603 v kukuričnej múke, druhý na stanovenie GM 
kukurice MON810 v rovnakej matrici 

3.  Účasť na 14. oficiálnom stretnutí členov ENGL a 4. pracovnom stretnutí národných 
referenčných laboratórií - organizované EC-JRC, IHCP, EURL, Ispra (9. – 10. november 
2010, Ispra, Taliansko) 

4.  Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL a členmi ENGL počas celého roka podľa 
potreby (dotazníky, konzultácie a pod.) 

 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
 
1.  Seminár „Vedecké hodnotenie rizika“ organizovaný MPŽPaRR SR, Národný kontaktný bod 

pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (15. október 2010, ŠVPS SR Bratislava) 
 

Aktivity k rutinným laboratóriám 
 
1.  Organizovanie porovnávacieho testu pre rutinné laboratóriá na detekciu skríningových 

elementov P-35S a T-nos a geneticky modifikovanej sóje 40-3-2 (Roundup Ready), 
november 2010 

2.  Vyžiadanie od ŠVPÚ Bratislava vyplnenie tabuľky o kontrole potravín a krmív - GMO v 
roku 2010 

3.  telefonická a mailová komunikácia 
 
Aktivity vnútorné 
 
1.  Pracovníci NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá Dolný Kubín: 

- verifikovali novú extrakčnú metódu na dvoch rôznych matriciach 
- zvalidovali metódu na detekciu GM kukurice MIR604 
- zaviedli a zvalidovali novú laboratórnu metódu na detekciu GM kukurice MON88017 
- zaviedli referenčné metódy na detekciu a stanovenie GM kukurice NK603 a MON810 
- zaviedli referenčnú metódu na detekciu a stanovenie GM sóje 40-3-2 
- zaviedli a zvalidovali tri konštrukt-špecifické metódy na detekciu nepovolenej GM ryže  

KeFeng6 
 
2.  V roku 2010 bolo v NRL vyšetrených 214 vzoriek na prítomnosť GMO v potravinách. 

Prevažnú časť vzoriek tvorila ryža (37,4 %), sója (31,3 %), kukurica (29,4 %), ľan (1,9 %) a 
výrobky z nich. 



 
Najväčší podiel (65 %) vyšetrených vzoriek na našom pracovisku tvorili vzorky potravín 
odobrané v obchodnej sieti inšpektormi jednotlivých regionálnych a potravinových správ SR. 
Pokračovalo sa v kontrole ryže (zisťovanie neautorizovaných GM línií LLRice601, LLRice62 
a Bt63) podľa: 

- Rozhodnutia komisie zo 6. novembra 2006 (2006/754/ES), ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 2006/601/ES o núdzových opatreniach, pokiaľ ide o nepovolený geneticky 
modifikovaný organizmus LL RICE 601 vo výrobkoch z ryže a v znení jeho zmien 
a doplnkov 
- Rozhodnutia komisie z 3. apríla 2008 (2008/289/ES) o núdzových opatreniach, pokiaľ ide 
o nepovolený geneticky modifikovaný organizmus „Bt63“ vo výrobkoch z ryže 

Koncom roka bolo 21 vzoriek analyzovaných na zisťovanie prítomnosti nepovolenej GM 
ryže KeFeng6 a Bt63. 

 
Na vyšetrenie zasielali vzorky aj inšpektori regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

 
Účasť na medzilaboratórnych testoch 
 

V roku 2010 sme absolvovali medzilaboratórne testy, ktoré organizovala GeMMA, Central 
Science Laboratory, York UK: 
 
-  test zameraný na detekciu GM kontaminácie vzoriek kukuričnej múky (12 testovaných 

parametrov) a kvantifikáciu identifikovaných GMO 
  
-  test zameraný na detekciu a kvantifikáciu GM sóje 40-3-2 (Roundup Ready) v opracovanej 

sójovej matrici 
 
Vypracovala: RNDr. Baleková 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre Campylobacter, 
ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Baktérie rodu Campylobacter spôsobujú alimentárne ochorenie - kampylobakteriózu, na 

ktorú podľa WHO každoročne ochorie v rozvinutých krajinách sveta až 1% populácie. Nákaza je 
podhodnotená, 5-10% kampylobakterióz má neskoré následky. Výskyt má vzostupný trend, aj 
keď údaje získané zo surveillance vyjadrujú len vrch ľadovca skutočného výskytu, pretože 
laboratórna diagnostika kampylobakterov je veľmi náročnejšia. V krajinách s dobre zavedeným 
systémom surveillance prevyšuje chorobnosť na kampylobakteriózy chorobnosť na salmonelózy. 
V praxi to znamená potrebu monitorovať prevalenciu týchto baktérií v rutinnej praxi. 
 

Podľa paragrafu 25 ods.3 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách a v znení neskorších 
predpisov a článku 33 Nariadenia (ES) č.882/2004 bol Štátny veterinárny a potravinový ústav v 
Dolnom Kubíne poverený ako Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter. 
 
Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL - Campylobacter (SVA, Švédsko) 
 
-  účasť na V. oficiálnom stretnutí členov NRL organizované EURL - Campylobacter SVA, 

Švédsko (4.-6. októbra 2010, Uppsala, Švédsko) 
 
-  elektronická komunikácia s expertmi EURL – Campylobacter podľa potreby počas celého roka 

a praktická spolupráca pri vývoji vhodných kultivačných médií, ktorá pokračuje aj v roku 2011 
 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania (semináre, konferencie, odborné stáže a pod.) 
 
-  aktívna účasť na odbornej konferencii ECCMID 2010: European Conference of Clinical 

Microbiology and Infection Diseases, 10. – 12.4.2010 (Viedeň, Rakúsko) 
-  aktívna účasť na stretnutí pracovnej skupiny Task Force – Antimicrobial Resistance Codex 

Alimentarius (25.5. 2010, Brusel, Belgicko) 
-  aktívna účasť na odbornej konferencii FOOD MICRO 2010: Food Microbiology, 1. – 3.9.2010 

(Kodaň, Dánsko) 
-  aktívna účasť na odbornej vedeckej konferencii – „Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov 

v potravinárstve“, 2.- 3. december 2010 (Gabčíkovo, Slovensko) 
 
Publikačná činnosť 
 
1.  Brtková A., Čuvalová Z., Kantíková M. (2010): Analyses of the baseline survey on the 

prevalence of Campylobacter spp. and Salmonella spp. in broilers in Slovakia. 
FoodMicro2010, Denmark, 30.August – 3.September 2010, pp: 108. 

 
Aktivity k rutinným laboratóriám 
 
-  NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami o nové informácie a poznatky získané z 

EURL - Campylobacter a od ostatných NRL v rámci ES 
 
 
 



Aktivity vnútorné 
 
-  NRL priebežne počas celého roka sledovalo výskyt kampylobakterióz v EÚ z hľadiska pôvodu, 

spôsobu šírenia, prítomnosti jednotlivých virulenčných faktorov 
-  zaviedlo metódu na fenotypovú a zároveň aj genotypovú identifikáciu rodu Arcobacter 

(Arcobacter butzleri) 
-  konfirmovalo pozitívne izoláty zaslané z ostatných veterinárnych laboratórií vrátane 

Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR 
-  v spolupráci s EURL-AR modifikovalo mikrodilučnú metódu pri stanovení minimálnej 

inhibičnej koncentrácie u izolátov Campylobacter spp. 
-  analyzovalo antimikrobiálny profil izolátov Campylobacter spp. zaslaných z iných štátnych 

veterinárnych a potravinových ústavov 
-  v spolupráci s EURL – Campylobacter a ad hoc skupinou pomáhalo pri revidovaní ISO 10272 
-  v marci NRL pod záštitou ŠVPS SR participovalo na monitoringu surového kravského mlieka 

predávného cez dákovacie automaty, kde jedným z parametrov bolo i sledovanie prítomnosti 
zárodkov Campylobacter 

-  počas celého roku zabezpečovalo uchovávanie referenčných kmeňov ako aj vybraných kmeňov 
získaných zo siete laboratórií 

 
Účasť na medzilaboratórnych testoch organizované CRL (SVA, Švédsko) 
 
-  medzilaboratórny test organizovaný EURL – Campylobacter (SVA, Švédsko), marec 2010. 

Test bol zameraný na detekciu a identifikáciu izolátov Campylobacter a im príbuzných druhov 
Arcobacter a Helicobacter 

• zaslaných 10 bakteriálnych izolátov, 8x Campylobacter spp. (vrátane C. hyointestinalis, 
C. avium); 1x Arcobacter butzleri; 1x Helicobacter canadensis 
• EURL štandard: > 95% úspešnosť: excellent; 85-95%: dobré; 72-84%: prijateľné 
hodnotenie; 57-71%: potrebné zlepšenie; < 57%: nevyhovujúci výsledok 
• NRL pre Campylobacter: excellent, 100% úspešnosť 

-  medzilaboratórny test organizovaný EURL – Campylobacter (SVA, Švédsko), apríl 2010. 
Test bol zameraný na detekciu a kvantifikáciu Campylobacter spp. v hydinovom mäse 

• zaslaných 10 vzoriek hydinového mäsa, ktoré bolo umelo kontaminované 3 hladinami 
koncentrácie zárodkov Campylobacter spp. 
• NRL pre Campylobacter: 100% úspešnosť pri identifikácii, v stanovenom rozmedzí pri 
kvantifikácii 

 
Účasť na ostatných medzilaboratórnych testoch 
 
-  v roku 2010 sa NRL – Campylobacter zúčastnilo 2 medzilaboratórnych testov (FEPAS č.149; 
č.152) na detekciu Campylobacter spp. s vyhovujúcim výsledkom 

 
Organizovanie medzilaboratórnych testoch spôsobilosti pre laboratóriá s príslušnou 

činnosťou v rámci SR podľa požiadaviek CRL 
NRL pre Campylobacter v roku 2010 nezorganizovalo žiadny porovnávací test. 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Brtková, PhD. 



 
Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre Listeria 

monocytogenes, ŠVPÚ Dolný Kubín  
 

Národné referenčné laboratórium (NRL) pre Listeria monocytogenes (LM) bolo schválené 
Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR a od 1.1.2007 funguje pod záštitou a v spolupráci s 
Európskym laboratóriom spoločenstva (EURL), ktoré je v Paríži. Na základe ustanovenia daného 
EURL sa 14.-15. apríla 2010 konalo stretnutie všetkých NRL z jednotlivých členských krajín EU, 
na ktorom sa zúčastnilo aj naše laboratórium a kde sme prezentovali činnosť a situáciu s ohľadom 
na patogéna Listeria monocytogenes z pohľadu veterinárnej diagnostiky. Spolu s Poľskom a 
Fínskom patríme ku krajinám, ktoré majú na daný patogén zriadené dve NRL, jedno pod gesciou 
MP SR a druhé pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR. 
 

Zo stretnutia EURL a NRL vyplynula potreba prípravy a vypracovania postupu štúdií pre 
výrobcov a laboratóriá, ktoré vyžaduje Nariadenie Komisie (ES) 2073/2005 o mikrobiologických 
kritériách pre potraviny. Naše NRL sa aktívne podieľalo na príprave spomínaného dokumentu. 
 

Všetky pozitívne kmene LM z veterinárnych aj humánnych laboratórií sa zasielajú na základe 
dohody medzi rezortmi pôdohospodárstva a zdravotníctva počas celého roka na NRL v Dolnom 
Kubíne. Všetky zasielané kmene sa tu konfirmujú a následne aj uchovávajú zamrazené v 
kryostate na dobu neurčitú. Kmene slúžia na opätovné vyšetrenia v prípade potreby porovnania 
zdroja kontaminácie, príp. nejakých ďalších vyšetrení. Zároveň sa všetky kmene vyšetrujú 
serologicky na určenie presného serotypu. Keďže patogenita listérií úzko súvisí so serotypom 
(ako najpatogénnejší pre ľudí je v odbornej literatúre uvádzaný serotyp 4b), bolo serologické 
vyšetrenie vykonané zo všetkých vyizolovaných kmeňov a aj z kmeňov, ktoré nám boli zaslané z 
RÚVZ SR. Táto aktivita ja zo strany NRL dobrovoľná a vykonávaná na vlastné náklady. Tento 
rok boli výsledky za rok 2008 a 2009 aj publikované v recenzovanom časopise Folia veterinaria. 
 

EURL poskytlo metódu na určovanie sérotypov vyizlovaných kmeňov, ktorú pripravilo 
zozbieraním postupov z viacerých členských štátov EU. Metódu sme zaviedli aj v našom 
laboratóriu. Keďže v NRL sa sérotypizácia vykonáva dlhšiu dobu vlastnou in-house metódou. 
Obidve metódy sa navzájom porovnali a výsledky porovnania oli publikované v zahraničnom 
karentovanom časopise Bulletin of Veterinary institute, Pulawy. 
 

Samostatnú nadstavbu vo vyšetrení tvoria molekulárne vyšetrovacie metódy, ktoré 
predstavujú nadstavbu klasickým rutinným vyšetreniam. Veľký význam zohrávajú pri 
dohľadávaní zdrojov kontaminácie a v monitorovacích programoch. 
 

V roku 2010 začal od januára Európsky monitoring na vyšetrenie listérií v troch druhoch 
potravín (syry, mäsové výrobky a ryby), ktorý prebiehal vo všetkých krajinách EU. Na základe 
určitých zistení sa však monitoring v marci 2010 pozastavil s tým, že naďalej bude pokračovať v 
roku 2011. O opätovnom začatí monitoringu prišiel z EURL aj oficiálny list, ktorý bol u nás 
zaslaný aj všetkým veterinárnym a potravinovým ústavom. 
 

Vyizolované kmene Listeria monocytogenes však je nutné z celého monitoringu uchovávať v 
NRL za celú krajinu. EURL listom požiadalo všetky NRL v EU, či sú schopné vykonať z 
izolátov PFGE analýzu (pulznú elektroforézu), čo je časovo aj finančne náročná analýza, ktorú 



však naše pracovisko zaviedlo už v minulosti a má s ňou dobré skúsenosti. Z tohto dôvodu 
budeme pre celú SR vykonávať dané vyšetrenie a presné profily jednotlivých kmeňov budú 
zasielané do EURL priebežne počas celého roka. 
 

RURL v Paríži oslovilo všetky NRL v členských štátoch, aby pomohli vypracovať postup na 
správny odber sterov z prevádzok vo výrobných závodoch. Na NRL bol zaslaný dotazník, v 
ktorom EURL žiadalo samotných výrobcov, aby vyplnili dotazník podľa toho, ako vykonávajú 
odber sterov vo vlastných prevádzkach. Zo Slovenska sa však nevrátil žiadny vyplnený dotazník. 
 
Účasť na odborných konferenciách a seminároch 
 
V máji sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie na Listerie v Porte ISOPOL XVII, 
Portugalsko, kde sme sa aktívne prezentovali posterom : 
 

1. CABANOVÁ, L., ŠKUNTOVÁ, O., KANTÍKOVÁ, M. 2010. Scientific studies for survival of 
Listeria monocytogenes in dairy products and its application in practice. In: Book of abstracts 
„ISOPOL XVII – International symposium on problem of listeriosis“, Porto, Portugal, 5- 8.5.2010, p. 
141. 

 
Organizovanie medzilaboratórnych testoch spôsobilosti pre laboratóriá 
s príslušnou činnosťou v rámci SR podľa požiadaviek CRL 
 

Z pozície NRL boli v priebehu roka usporiadané dva kruhové testy pre jednotlivé štátne 
veterinárne a potravinové ústavy: v apríli 2010 bol z FEPAS - u objednaný test na stanovenie 
počtov listérií. Po sumarizácii výsledkov bol test vyhodnotený, výsledky boli zaslané všetkým 
účastníkom (z-score sa pohybovalo od 0,3- 1, t.j. vyhoveli všetky laboratóriá) a na vedomie 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, odboru laboratórnej diagnostiky. Ako druhý kruhový 
test bol použitý test zaslaný z EURL pre NRL (5 vzoriek dojčenskej výživy) na dôkaz 
prítomnosti listérií. Test bol vyšetrený v NRL a zvyšok bol zaslaný na všetky ŠVPÚ. Zatiaľ však 
nebol vyhodnotený, ale všetky ústavy v SR dosiahli rovnaký výsledok. 
 
Prednášky a publikácie 
 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných časopisoch 
 

1. CABANOVÁ, L., ČUVALOVÁ, Z., PIPOVÁ, M. 2010. Comparison of two serotyping 
methods for Listeria monocytogenes. Bul. Vet. Inst. Pulawy, ISSN 0042-4870, 2010, vol. 54, 
s. 489-493. 

 
Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch 
 

1. CABANOVÁ, L., ČUVALOVÁ, Z., PIPOVÁ, M. 2010. Serotyping of food and 
environmental Listeria monocytogenes isolates in The Slovak Republic within 2008 – 2009. 
Folia Veterinaria, ISSN 0015-5748, 2010, vol. 54, no. 3, s. 141-144. 

 
 
 



Organizovanie pracovných porád pre laboratóriá s príslušnou činnosťou 
v rámci SR za účelom prenosu informácií z CRL 
 
NRL nepripravilo v roku 2010 žiadnu odbornú poradu ani stretnutie. 
 
Vypracovala: MVDr. Lenka Cabanová, PhD. 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre Escherichia 
coli, vrátane verotoxín produkujúcich E.coli (VTEC), ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Aktivity k EURL RÍM 
 
1.  Účasť na stretnutí EURL - NRLs pre verotoxinogénne E.coli, vrátane E.coli O157 (8. október 

2010, Rím, Taliansko), kde bola prezentovaná činnosť jednotlivých krajín (country profile) 
2.  Priebežná e-mail komunikácia s expertmi CRL Rím počas celého roka podľa potreby. 
3.  účasť na dvoch povinných kruhových testoch (18.máj 2010) na dôkaz prítomnosti E.coli non 

- O157 (zaslané 2 vzorky mlieka) metódou kultivácie (4. Kruhový test) a 5. Kruhový test – 
zaslané 3 kmene E.coli na sklíčkovú serotypizáciu a určenie génov zodpovedných za tvorbu 
toxínov (PCR metódy). 

 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
 
1.  Na základe požiadaviek EURL bolo nutné koncom roka 2010 zaviesť nové metódy na 

vyšetrenie ďalších serotypov E.coli. Serologické metódy boli zavedené na prelome rokov 
2010/2011 (O55, O91, O113, O121, O128, O146), ktoré podľa EURL údajov sú zodpovedné 
za ochorenia u ľudí v Európe. Taktiež bolo potrebné zaviesť molekulárno - biologické 
metódy slúžiace na identifikáciu subtypov génov kódujúcich verotoxíny (tri subtypy vtx1 a tri 
subtypy vtx2. 

 
Aktivity k rutinným laboratóriám 
 
1.  V roku 2010 nebol pre rutinné laboratóriá usporiadaný žiadny kruhový test. 
 
Iné aktivity 
 
1.  Od roku 2007 funguje spolupráca medzi dvoma NRL v rámci Slovenska, ktoré spadajú pod 

Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo pôdohospodárstva. Na základe vzájomnej dohody 
sa NRL v Dolnom Kubíne aktívne zúčastňuje stretnutí organizovaných EURL, zodpovedá za 
informovanosť rezortu zdravotníctva a zároveň funguje ako databanka všetkých izolovaných 
kmeňov získaných z veterinárnych ústavov a z regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 
Zatiaľ však z rezortu Ministerstva zdravotníctva ani z iných ŠVPÚ neboli zaslané do NRL 
žiadne pozitívne kmene na E.coli O157 ani iné VTEC kmene. 

 
Vypracovala: MVDr. Lenka Cabanová, PhD. 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre 
koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus , ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Aktivity v rámci ES pod záštitou EÚ-RL (AFSSA/ANSES, Francúzsko) 
 
1.  Účasť na IV. oficiálnom stretnutí členov NRL organizované EÚ-RL pre koagulázopozitívne 

stafylokoky (vrátane Staphylococcus aureus a ich toxínov) AFSSA (ANSES), Francúzsko 
(jún 2010, Paríž, Francúzsko) 

2. Priebežná elektronická komunikácia s expertmi EÚ-RL pre koagulázopozitívne stafylokoky 
(vrátane Staphylococcus aureus a ich toxínov) v Paríži počas celého roka podľa potreby. 

 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania (semináre, konferencie, odborné stáže a pod.) 
 
V roku 2010 nerelevantné. 
 
Aktivity k rutinným laboratóriám 
 
1. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami a ŠVPS SR o nové informácie a 

poznatky získané od EÚ-RL a od ostatných NRL v rámci ES na IV. workshope (e-mail: 
4.workshop: NRL pre koagulázo-pozitívne stafylokoky, 18.8.10) 

2. Taktiež NRL priebežne elektronickou formou informovalo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS 
SR o zmenách metód týkajúcich sa detekcie stafylokokových enterotoxínov (email – detekcia 
stafylokokových enterotoxínov – opatrenia, zo dňa 23.4.10, 8.7.10) 

3. NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre CPS, ktoré je zriadené pod gesciou MZ SR. 
4. NRL zabezpečilo medzilaboratórny kruhový test pre stanovenie prítomnosti stafylokokových 

enterotoxínov (SE). 
 
Aktivity vnútorné 
 
1. NRL implementovalo opatrenia ustanovené EÚ-RL týkajúcich sa stafylokokových 

enterotoxínov (SE). V rámci analýz určené na zistenie prítomnosti SE NRL implementovalo 
do postupu alternatívny detekčný krok využitím komerčnej súpravy- Ridascreen SET Total 
kit (ELISA metóda). 

2. Rozšírilo spektrum detegovaných génov pre SE použitím molekulárno-biologických metód o 
gény kódujúce SEG – SEJ. 

3. Počas celého roku 2010 bola vykonaná starostlivosť o referenčné kmene ako aj o vybrané 
kmene získané zo siete laboratórií. Zároveň boli u vybraných kmeňoch vykonané analýzy 
týkajúce sa identifikácie (biochemickými testami a mol.- biologicky), citlivosti voči 
vybraným antiinfektívam, virulenčných faktorov a toxínov. 

4. V marci NRL pod záštitou ŠVPS SR participovalo na monitoringu surového kravského 
mlieka predávaného cez dávkovacie automaty, kde jedným z parametrov bolo i sledovanie 
počtu koagulázopozitívnych stafylokokov. 

 
Účasť na medzilaboratórnych testoch organizované EÚ-RL (AFSSA/ANSES, Francúzsko) 
 



1. Medzilaboratórny test organizovaný EÚ-RL (AFFSA, Francúzsko) – jún 2010. Test bol 
zameraný na detekciu génov kódujúcich SE (gény: sea-see a seg-sej) použitím konvenčnej 
PCR. Bolo zaslaných 5 vzoriek.  

 
Účasť na ostatných medzilaboratórnych testoch 
 
1. Medzilaboratórny porovnávací test organizovaný LGC (Veľká Británia) jún 2010. Test bol 

zameraný na stanovenie počtu S. aureus vo vode. 
2. Medzilaboratórny test organizovaný FEPAS (Veľká Británia) august 2010– stanovenie počtu 

koagulázopozitívnych stafylokokov v mäse. 
3. Medzilaboratórny test organizovaný EÚ-RL pre antimikrobiálnu rezistenciu (Dánsko) 

zameraný na detekciu MRSA a identifikáciu S. aureus. 
 
Organizovanie medzilaboratórnych testoch spôsobilosti pre laboratóriá s príslušnou 
činnosťou v rámci SR podľa požiadaviek CRL 
 
1. NRL zabezpečilo medzilaboratórny kruhový test pre stanovenie prítomnosti stafylokokových 

enterotoxínov (SE). Kruhový test sa týkal detekcie stafylokokových enterotoxínov 
referenčnou metódou v lyofilizovanej forme bakteriálneho kmeňa, pričom samotná analýza sa 
vykonávala spôsobom určeným pre potravinovú matricu. 
Kruhové testy boli dodané externou organizáciou Health Protection Agency (HPA), 
Anglicko. Samotný harmonogram postupu organizácie porovnávacieho testu je uvedený v 
tabuľke: 

Harmonogram: 
Dátum  
 

Postup Bližšie informácie Deadline 

04.03.10 Prieskum záujmu o účasť na medzilaboratórnom 
kruhovom teste pre SE 
 

S možnosťou výberu termínu (18. alebo 
43. týždeň) 
 

- 

04.03. – 
21.04.10 
 

Príjem návratok  31.03.10 
 

14.04.10  
 

Zaslanie 1. KT (STA 016) rutinným laboratóriám Označenie vz.: ST0031, ST0032  
 

- 

15.04. - 
03.05.10 
 

Analýza vzoriek Označenie vzoriek: ST0031, ST0032 
 

03.05.10 
 

25.05.10  
 

Zaslanie hodnotenie výsledkov 1. KT (STA 016)  - 

27.10.10  
 

Zaslanie 2. KT (STA 017) rutinným laboratóriám Označenie vz.: ST0033, ST0034  
 

- 

28.10. – 
23.11.10 
 

Analýza vzoriek Označenie vzoriek: ST0033, ST0034 
 

23.11.10 
 

16.12.10 
 

Zaslanie hodnotenie výsledkov 2. KT (STA 017) 
 

 - 

17.12.10  
 

Celkové hodnotenie výsledkov   - 

V 
priebehu 
roka 2011 
 

Navrhnutie nápravných opatrení a ich realizácia, 
účasť na medzilaboratórnom kruhovom teste 2011 
 

 Koniec 
roka 2011 
 
 



 
KT sa zúčastnili dve laboratóriá: ŠVPÚ Bratislava (Botanická 15, 842 52 Bratislava, kont. osoba: 

Ing. S. Kučeráková) a ŠVPÚ Košice (Hlinkova 1, 043 65 Košice, MVDr. kont. osoba: M. Skok). Na 
základe zistených výsledkov: jedno laboratórium získalo vyhovujúce výsledky v oboch 
analyzovaných vzorkách (100% úspešnosť), kým jedno laboratórium získalo vyhovujúci 
výsledok v jednej analyzovanej vzorke, v druhej bolo neúspešné (50% úspešnosť). Na základe 
zistených výsledkov bolo laboratórium s nevyhovujúcim výsledkom požiadané o vysvetlenie 
príčin získania nevyhovujúceho výsledku. Zároveň bolo požiadané o navrhnutie možných 
opatrení, ich realizáciu ako aj ich preukázaním, a to účasťou medzilaboratórneho kruhového testu 
v roku 2011. 
 
Vypracovala: Mgr. Revallová 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) pre rezíduá podľa 
Smernice Rady 96/23/ES z 29.apríla 1996, prílohy I., skupiny B1, B2f, B3f a A6 metabolity 

nitrofuránov a chloramphenicol a rozhodnutia komisie 98/536/ES v znení neskorších 
predpisov (2006/130/ES), ŠVPÚ Dolný Kubín 

 
Aktivity k EÚ- RL ANSES Fougeres 
 
1. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste, organizovanom EÚ- RL ANSES Fougeres, 

„Farbivá v rybacom svale konfirmačnou metódou“ (termín: február 2010). 
2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste, organizovanom EÚ- RL ANSES Fougeres, 

„Chloramfenikol v rybacom svale – screening a konfirmácia“ (termín: júl - august 2010) 
3. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste, organizovanom EÚ- RL ANSES Fougeres, 

„ Multireziduálne stanovenie antibiotík v bravčovom mäse – screening a konfirmácia“ 
(termín: október – november 2010) 

4. Účasť na workshope EÚ - RL_NRLs „Mikrobiologické screeningové metódy 
antimiktobiálnych látok, metódy a guidelines pre validáciu“ organizovanom EÚ- RL ANSES 
Fougeres (termín: marec 2010) 

5. Vyplnenie dotazníkov pre účely EÚ- RL ANSES Fougeres 
6. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EÚ- RL ANSES Fougeres počas celého roka podľa 

potreby. 
7. Pravidelné prezeranie webovských stránok EÚ- RL ANSES Fougeres 
 
Aktivity k účasti na iných porovnávacích testoch 
 
1. Účasť na iných medzinárodných porovnávacích testoch, ktoré súvisia s referenciou na ATB 

Účasť na iných medzinárodných a národných porovnávacích testoch organizovaných 
napríklad FAPAS, FEPAS, MUVA Kempten a iné, ktoré nesúvisia s referenciou na ATB, ale 
takéto analýzy sú súčasťou činnosti laboratória. 

2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste „tetracyklíny a sulfonamidy v mede“, 
organizovanom FAPAS (termín: december 2010 – január 2011) 

 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
 
1. Stretnutie EÚ-RL-NRLs pre rezíduá PAU, IRMM, Geel, Belgicko (8.3.-11.3. 2010) 
2. Účasť na workshope EÚ-RL_NRLs „Mikrobiologické screeningové metódy 

antimiktobiálnych látok, metódy a guidelines pre validáciu“ organizovanom EÚ- RL ANSES 
Fougeres, Francúzsko (15.3.- 18.3.2010) 

3. Účasť na medzinárodnej konferencii: International Symposium on authenticity and quality of 
bee products and the 2nd World Symposium honeydew honey, Kréta, Grécko (5.4.-11.4. 2010) 

4. Účasť na medzinárodnej konferencii: 6th International Symposium on hormons and 
veterinary drug residues analysis, Ghent, Belgicko (31.5. – 5.6. 2010) 

5. Národné konferencie a semináre s aktívnou účasťou 
 
Aktivity k rutinným laboratóriam 
 
1. Informovalo rutinné laboratóriá o zdrojoch, kde si môžu zakúpiť referenčné štandardné látky 

antibiotík formou prehľadnej tabuľky. 



2. Vyžiadalo štatistické údaje o počte vyšetrených vzoriek na RIL z rutinných labratórií za rok 
2010 

3. Zorganizovanie kruhového testu „chloramfenicol v sušenom mlieku“ pre rutinné laboratóriá 
(ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Košice) (termín: november – december 2010). Test bol objednaný 
v schéme FAPAS. Kolo 02151. Výsledky účastníkov kruhového testu sú v nasledujúcej 
tabuľke. Z nasledovných údajov vyplýva, že rutinné laboratóriá ŠVPÚ Bratislava a ŠVPÚ 
Košice v účasti na kruhovom teste boli .... 

 
Laboratórium Nameraná hodnota z-score Správna hodnota 

 
ŠVPÚ Bratislava 0,457 ug/kg 1,0 

 
ŠVPÚ Košice 0,52 ug/kg 1,7 

0,375 ug/kg 
 

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

stanovenia rezíduí zakázaného farbiva metylénová modrá v rybacom svale. 
2. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie zaviedlo metódu 

stanovenia tiamulínu v medikovaných kŕmnych zmesiach. 
3. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie zaviedlo metódu 

stanovenia natamycínu vo víne. 
4. Organizácia kruhového testu na prítomnosť RIL v mlieku pre producentov mlieka a 

spracovateľov mlieka. (apríl 2010) 
5. Účasť na kruhovom teste na prítomnosť RIL v sušenom mlieku, organizovanom ŠVÚ Jihlava 

Česká Republika 
6. Priebežná validácia metód podľa 2002/657 EC. 
7. Implementácia odporúčaných minimálne detekovaných koncentrácii zakázaných látok na 

základe mítingu expertov CRLs 21.6.2006 v Bruseli do analytických metód NRL. 
8. Implementácia nového nariadenia komisie 470/2009 a 37/2010, ktoré nahradujú nariadenie 

rady 2377/90 čo sa týka maximálnych reziduálnych limitov farmakologicky účinných látok. 
 
Aktivity k akreditačnej službe 
 

1. Príprava na reakreditáciu v SNAS. 
 
Aktivity k orgánom štátnej správy 
 
1. Pracovná porada ŠVPS SR s inšpektormi KVPS a RVPS v SR pre hygienu krmív, ekológiu a 

veterinárnu farmáciu. Dátum a miesto konania: 16. februára 2010, Žilina 
2. Pracovná porada inšpektorov RVPS, KVPS na úseku hygieny krmív, ekológie a veterinárnej 

farmácie. Dátum a miesto konania: 7. a 8. jún 2010, IVVL Košice 
3. Pracovná porada pracovníkov odborov (oddelení) hygieny potravín, mikrobiológie, analýz 

cudzorodých látok na Štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch a Štátnom 
veterinárnom ústave. Dátum a miesto konania: 4. a 5. november 2010, Modra 



4. Aktívna priebežná komunikácia s ŠVPS SR a kompetentnou osobou na NPKR (MVDr. 
Tkáčová) v rámci tvorby návrhu NPKR 2010, nových nariadení čo sa týka limitov a pod. 

 
Poskytovania odbornej pomoci ŠVPS SR v typizácii problémových parametrov. Návrh 

prenosu elektronických dát. Upozorňovanie na nedostatočné špecifikovanie objednávok zo strany 
inšpektorov. Hlásenie nadlimitných vzoriek.  

Poskytovania odbornej pomoci pri nákupe novej analytickej technike. 
 
Vypracoval: Ing. Robert Germuška, PhD. 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) na 
polycyklické aromatické uhľovodíky, ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Aktivity k EÚ- RL IRMM Geel 
 
1. Účasť na workshope EU-RL – NRLs pre rezíduá PAHs v potravinách a krmivách 

organizovanom EU-RL IRMM Geel, Belgicko (termín: 8.3 - 11.3.2010) 
2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste „15+1 EU prioritné PAHs v dojčenskej výžive 

(1 vzorka sunaru a roztok o neznámej koncentrácii)“ organizovanom EÚ -RL IRMM Geel, 
Belgicko (termín: apríl 2010) 

3. Účasť na VI. medzinárodnom porovnávacom teste „15+1 EU prioritné PAHs v olivovom 
oleji (1 vzorka oleja a roztok o neznámej koncentrácii)“ organizovanom EÚ-RL IRMM Geel, 
Belgicko (termín: september 2010) 

4. Komentár pre návrh nových limitov PAU4 (benzo(a)pyrén, chryzén, benzo(a)antracén, 
benzo(b)fluorantén) v potravinách a návrhu zmeny nariadenia 333/2007 ohľadne parametrov 
analytických metód pre úradné kontroly PAU4. 

5. Zaslanie dotazníka o parametroch analytických metód na stanovenie rezíduí PAU4 z NRL a 
rutinných laboratórií. 

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

7. Pravidelné prezeranie webovských stránok EÚ- RL IRMM Geel. 
 
Aktivity k účasti na iných porovnávacích testoch 
 
1. Účasť na iných medzinárodných a národných porovnávacích testoch organizovaných 

napríklad FAPAS, FEPAS a iné, ktoré ale nesúvisia s referenciou. 
 
 
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 
 
1. Stretnutie EÚ-RL-NRLs pre rezíduá PAU, IRMM, Geel, Belgicko (8.3.-11.3. 2010) 
2. Účasť na workshope EÚ-RL_NRLs „Mikrobiologické screeningové metódy 

antimiktobiálnych látok, metódy a guidelines pre validáciu“ organizovanom EÚ- RL ANSES 
Fougeres, Francúzsko (15.3.- 18.3.2010) 

3. Účasť na medzinárodnej konferencii: International Symposium on authenticity and quality of 
bee products and the 2nd World Symposium honeydew honey, Kréta, Grécko (5.4.-11.4. 2010) 

4. Účasť na medzinárodnej konferencii: 6th International Symposium on hormons and 
veterinary drug residues analysis, Ghent, Belgicko (31.5. – 5.6. 2010) 

5. Národné konferencie a semináre s aktívnou účasťou 
 
Aktivity k rutinným laboratóriám 
 
1. Vyžiadalo štatistické údaje o počte analyzovaných vzoriek z úradnej kontroly v roku 2010 na 

rezíduá PAHs z rutinných laboratórií 
2. Informovali sme rutinné laboratória o možnosti účasti v porovnávacích testoch (FAPAS) 
3. Požiadalo rutinné laboratória o vyplnenie dotazníka pre EÚ-RL ohľadne parametrov 

analytických metód pre rezíduá PAU4, ktoré sa používajú rutinne. 



4. ŠVPÚ Dolný Kubín objednalo pre rutinné laboratórium ŠVPÚ Bratislava a ŠVPÚ Košice 
porovnávací test FAPAS 0644 – PAHs v palmovom oleji. V máji boli rozposlané vzorky 
palmových olejov. Uzávierka testu bola 3. júna 2010. 
Výsledky rozborov boli odoslané cez web rozhranie priamo do FAPAS. Výslednáspráva bola 
rozdistribuovaná jednotlivým rutinným laboratóriám. Kód ŠVPÚ Bratislava bol 22 a ŠVPÚ 
Košice bol 21. Úlohou laboratórií bolo analyzovať obsah benzo(a)antracénu, 
benzo(b)fluorantenu, benzo(a)pyrénu, indeno(1,2,3 – cd)pyrenu a benzo(g,h,i)perylénu. 

 
 
 ŠVPÚ Bratislava ŠVPÚ Košice  

analyt nameraná 
hodnota z-score 

nameraná 
hodnota z-score 

 
asignovaná 

hodnota 
Benz(a)antracén 4,47 μg/kg 15,3 3,94 μg/kg 12,9 1,02 μg/kg 
Benzo(b)fluorantén 43,15 μg/kg 218,2 3,00 μg/kg 10,9 0,88 μg/kg 
Benzo(a)pyrén 4,15 μg/kg 22,0 1,63 μg/kg 5,9 0,71 μg/kg 
Indeno(1,2,3-cd)pyrén nemerané - nemerané - 0,66 μg/kg 
Benzo(g,h,i)perylén nemerané - nemerané - 0,85 μg/kg 
 
 
 
Aktivity vnútorné 
 
1. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie rutinne používa 

multireziduálnu konfirmačnú metódu na stanovenie 15+1 rezíduí PAHs u bežných vzoriek 
2. NRL odskúšalo nové čistiace postupy extraktov pri stanovení 15+1 EÚ prioritných PAHs za 

použitia Molecularly Imprinted Polymers od firmy Supelco. Tento typ prečistenia funguje s 
dobrou výťažnosťou na PAH4. Otázna je cena prípravy vzorky kvôli pomerne vysokej cene 
kolónky. MIP kolónka neznáša chlororofom. Kolónka sa dá použiť viac krát. 

3. NRL aplikuje Nariadenie komisie (ES) 333/2007 z 28.marca 2007 v praxi, ktorým sa 
stanovujú metódy analýz na úradnú kontrolu benzo(a)pyrénu v potravinách a ktoré nahrádza 
nariadenie komisie 2005/10/EC 

4. V zmysle tohto nariadenia interpretuje výsledky rozborov benzo(a)pyrénu s korekciou na 
výťažnosť a porovnávanie s MRL po odpočítaní neistoty merania 

5. Aktualizovalo údaje na webovej stránke www.svpudk.sk pre časť PAH 
 
Aktivity k akreditačnej službe 
 
1. Príprava na reakreditáciu v SNAS. Termín reakreditácie – február resp. marec 2011 
 
Aktivity k orgánom štátnej správy 
 
1. Pracovná porada ŠVPS SR s inšpektormi KVPS a RVPS v SR pre hygienu krmív, ekológiu a 

veterinárnu farmáciu. Dátum a miesto konania: 16. februára 2010, Žilina 
2. Pracovná porada inšpektorov RVPS, KVPS na úseku hygieny krmív, ekológie a veterinárnej 

farmácie. Dátum a miesto konania: 7. a 8. jún 2010, IVVL Košice 



3. Pracovná porada pracovníkov odborov (oddelení) hygieny potravín, mikrobiológie, analýz 
cudzorodých látok na Štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch a Štátnom 
veterinárnom ústave. Dátum a miesto konania: 4. a 5. november 2010, Modra 

4. Aktívna priebežná komunikácia s ŠVPS SR a kompetentnou osobou (Ing. M. Matúšová, 
MVDr. Z. Buchlerová) návrhu Potravinový dozor 2010, nových nariadení, komentárov, 
pozícií SR čo sa týka limitov a pod. 

 
Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR v typizácii problémových parametrov. Návrh 

prenosu elektronických dát. Upozorňovanie na nedostatočné špecifikovanie objednávok zo strany 
inšpektorov. Hlásenie nadlimitných vzoriek. 

Poskytovania odbornej pomoci pri nákupe novej analytickej techniky. 
 
 
Vypracoval: Ing. Robert Germuška, PhD. 



Vyhodnotenie činnosti Národného Referenčného Laboratória (NRL) chorôb 
kôrovcov, ŠVPÚ Dolný Kubín 

 
Aktivity k EURL CEFAS a NRLs ďalších členských štátov 
 

Účasť na II. stretnutí národných referenčných laboratórií (NRLs) chorôb kôrovcov 
organizovanom Európskym referenčným laboratóriom (EURL CEFAS, Weymouth, UK), 
Weymouth (11. - 15. október 2010). 

Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL CEFAS, ako aj zástupcami NRLs 
jednotlivých členských štátov (NRL Holandsko, NRL Slovinsko, NRL Rakúsko, NRL Taliansko) 
zodpovedných za danú oblasť počas celého roka podľa potreby. 

Nadviazanie spolupráce s OIE RL pre račí mor – crayfish plague – Dr. Birgit Oidtmann - 
CEFAS, Weymout, UK. 

Pravidelné sledovanie webovej stránky EURL CEFAS (www.crustaceancrl.eu), ako aj iných 
relevantných zdrojov (www.oie.int; www.aapqis.org;...) a literatúry. 
 
Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti 
 

V roku 2011 plánovaná účasť na prvom medzinárodnom porovnávacom teste na detekciu 
chorôb kôrovcov organizovanom CRL CEFAS. 
 
Vlastná činnosť laboratória 
 

V spolupráci s OIE RL pre račí mor – crayfish plague a EURL CEFAS príjem referenčného 
materiálu, zavedenie a validácia diagnostických metód na dôkaz pôvodcu račieho moru 
(Aphanomyces astaci) pomocou molekulárno – biologických metód. 

Štúdium literatúry a konzultácia so zahraničnými kolegami (Dr. Günter Vogel – NRL 
Rakúsko) ohľadom rozšírenia diagnostických metód (kultivačné techniky) na dôkaz 
Aphanomyces astaci a ďalších dvoch relevantných patogénov rakov: Thelohania, 
Psorospermium. 
 
Aktivity vnútorné 
 

Nadviazanie spolupráce s Katedrou zoológie PRIF UK Bratislava (Mgr. Viera Kilmajerová) a 
Slovenským národným múzeom – Prírodovedné múzeum (RNDr. Vladimír Janský) – záchyt 
rakov z prírody, informácie o výskyte a chorobnosti. 

V septembri 2010 podieľanie sa na objasňovaní príčin hromadného úhynu rakov (cca 200 
kusov) v Klastavskom potoku (k.ú. obcí Ladzany a Drážovce, okres Krupina) vyšetrovaním 
vzoriek uhynutých rakov na prítomnosť račích patogénov (Aphanomyces astaci, White Spot 
Diseases Virus, Yellowhead Diseases Virus, Taura Syndrome Virus), ktorých prítomnosť sa však 
vo vyšetrovaných vzorkách nepotvrdila. 
 
Vypracovala: RNDr. Jurovčíková Júlia 

http://www.crustaceancrl.eu/


Vyhodnotenie činnosti Referenčného Laboratória (RL) chorôb včiel a nezávadnosti 
včelích produktov, ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Vlastná činnosť RL 
 

V roku 2010 sa RL zameralo na rozšírenie nových postupov na úseku chorôb , ale i na 
hodnotení medov a 

V rámci tohto RL sa odskúšali harmonizované normy v rámci výzvy, ktorú sme vypracovali 
pre jednotlivých členov Slovenského zväzu včelárov 

Boli odskúšané nasledovné laboratórne metodiky 
• Stanovenie aktivity invertázy v mede. 
• Stanovenie pH, voľnej kyslosti, stanovenie laktónov a celkovej kyslosti. 

 
Ďalej sme v roku 2010 na našom pracovisku vypracovali štúdiu na novelizáciu normy 

Slovenský med na požiadanie Slovenského zväzu včelárov. 
Boli porovnávané zmeny viacerých parametrov slovenských medov podľa roku vytočenia , doby 
trvanlivosti, teploty uskladnenia. 

Sledujú sa vlastnosti jednodruhových medov z dôvodu ich možnej identifikácii pri deklarácii 
druhu medu 

V spolupráci s Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok sme v mesiaci jún 2010 realizovali 
projekt: Diferenciálna diagnostika Nosema ceranae vs. Nosema apis vo vzorkách plemenných 
chovov včiel z územia SR. Vyšetrených bolo 43 vzoriek. Táto štúdia bola pokračovaním 
podobného projektu realizovaného v roku 2009. Dvojročné sledovanie poukázalo na zvyšujúcu sa 
prevalenciu Nosema ceranae na úkor Nosema apis. 
 
Ďalšie aktivity 
 

RL v rámci svoje referenčnej činnosti sledovalo aktuálne trendy a požiadavky a na základe 
toho sme vypracovali 2 závažné dokumenty: 

Jednak projekt v rámci APVV – ohľadom aplikácie technologického výskumu hodnotenia 
slovenských medov. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rámci uvedenej výzvy sa 
projekt nerealizuje 

Na základe výzvy Európskej komisie bola pripravená a zaslaná žiadosť Štátneho 
veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne o schválenie Komunitného referenčného 
pracoviska pre choroby včiel pre Slovensko. Rozhodnutie komisie bolo v neprospech našej 
žiadosti. 
 
Účasť na porovnávacích testoch 
 

Nakoľko RL chorôb včiel a zdravotnej nezávadnosti včelích produktov dosahovalo za 
posledné sledované obdobie v účasti na MTS výborné výsledky, v roku 2010 sa zúčastnil MTS 
iba vo vybraných parametroch, a to:  

FAPAS® Proficiency Test 02162-sulfonamidy a tetracyklíny-december 2010 
 
 
 
 



Aktivity – publicita činnosti RL - publikácie, prednášky, postery...: 
 
KANTÍKOVÁ, M., BADÁŇ, P.: Kontrola kvality 
medov v obchodných reťazcoch. In: Sborník 
abstraktů s 10. konference o zdravotní 
nezávadnosti výroby a zpracování potravin 
živočišného původu, SALIMA 2010, 4. března 
2010, Brno, p. 14, ISBN 978-80- 7305-098-6 

4.3.2010 
 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 
Státní veterinární správa ČR, Štátna veterinárna 
a potravinová správa SR 
 

KANTÍKOVÁ, M., BADÁŇ, P.: REFERENČNÉ 
LABORATÓRIUM chorôb včiel a zdravotnej 
nezávadnosti včelích produktov. I. mezinárodní 
seminář k tlumení moru včelího plodu (ČR a SR), 
7.4.2010, Uherské Hradište (Česká republika) 

7.4.2010 
 

Státní veterinární správa ČR, Štátna veterinárna 
a potravinová správa SR, Český svaz včelařú, 
Slovenský zväz včelárov 
 

Odborný seminár/kurz senzorického hodnotenia 
medu (Sensory analysis applied to honey) - 
Etienne Bruneau (Chairman of the Copa-Cogeca 
Working party on Honey, Chairman of the 
Apimondia Standing Commission on Beekeeping 
Technology and Quality, Managing director of 
the CARI asbl) 

28.- 
29.4.2010 

 

ŠVPÚ Dolný Kubín, Slovenský zväz včelárov 
 

KANTÍKOVÁ, M., BADÁŇ, P.: Aké vlastnosti 
môže mať pravý slovenský med po takmer 66 
rokov od jeho vytočenia? In: Slovenský 
veterinársky časopis, 3/2010, p. 133-134, ISSN 
1335- 0099 

06/2010 
 

ŠVPÚ Dolný Kubín, Slovenský veterinársky 
časopis 
 

KANTÍKOVÁ, M., BADÁŇ, P.: Kvalitný med 
zostáva kvalitným veľa rokov. In: Včelár, 7/2010, 
p.108, ISSN 0139-6064 

07/2010 
 

ŠVPÚ Dolný Kubín, Slovenský zväz včelárov - 
časopis Včelár 
 

KANTÍKOVÁ, M., BADÁŇ, P.: Kvalita medov 
na Slovensku od vstupu do Európskej únie. In: 
Včelár, 8/2010, p.134-135, ISSN 0139-6064 

08/2010 
 

ŠVPÚ Dolný Kubín, Slovenský zväz včelárov - 
časopis Včelár 
 

KANTÍKOVÁ, M., BADÁŇ, P.: REFERENČNÉ 
LABORATÓRIUM chorôb včiel a zdravotnej 
nezávadnosti včelích produktov. Odborný 
seminár v rámci IV. Ročníka Slovenského 
medového festivalu, 15.16.7.2010, Trstená 

15.(-16.) 
7.2010 

Spolok včelárov Slovenska 
 

BADÁŇ, P., MATISOVÁ, D., PAPALOVÁ, Z., 
ŠKUNTOVÁ, O.: Prvá medzinárodná súťaž 
medu a včelárstva Apislavia (First Apislavia 
International Honey and Beekeeping 
Competition) - komisia senzorického hodnotenia 
medu a medoviny. Apislavia 100- th Anniversary 
1910-2010, 19TH Jubilee Congress of Apislavia, 
September 3-5, 2010, Varna, Bulgaria 

3.-.5.9.2010 
 

Apislavia – European Federation of Apicultural 
Organisations, Bulgarian Apicultural Union - 
1899, Slovenský zväz včelárov 
 

BADÁŇ, P.: Zhodnotenie kvality slovenských 
medov za roky 2007 – 2009. XVII. mezinárodní 
konference zlepšovatelů a vynálezců ve 
včelařství, 11. září (september) 2010, výstaviště 
Černá louka – Ostrava 

11.9.2010 
 

Český svaz včelařů ve spolupráci se Slovenským 
zväzom včelárov 
 

BADÁŇ, P., KANTÍKOVÁ, M., ROSINSKÁ, 
D., VIERIKOVÁ, M.: Official controls focused 
on confirmation of honey adulteration. Apimedica 
& Apiquality 2010, Slovenia, September 28 – 
October 2, 2010, Friday, October 1, 2010, 
Dolenjske Toplice, In: Programme and book of 

28.9.- 
2.10.2010 

 

Čebelarska zveza Slovenije - Slovenian 
Beekeepers Association, University of 
Ljubljana, Agricultural Institute of Slovenia, 
Apimondia – International Federation of 
Beekeepers´ Associations 
 



abstracts, p.35, ISBN 978-961-6516-37-2 
BADÁŇ, P., MATISOVÁ, D., PAPALOVÁ, Z., 
KANTÍKOVÁ, M.: Intrenational competition for 
the best honey (World contest for best honey 
Apimedica & Apiquality 2010) – komisia 
senzorického hodnotenia medu. Apimedica & 
Apiquality 2010, Slovenia, September 28 – 
October 2, 2010, Wednesday, September 29, 
2010, Ljubljana 

28.9.- 
2.10.2010 

 

Čebelarska zveza Slovenije - Slovenian 
Beekeepers Association, University of 
Ljubljana, Agricultural Institute of Slovenia, 
Apimondia – International Federation of 
Beekeepers´ Associations 
 
 

 
 
 
 STAROŇ M., JUROVČÍKOVÁ J.: Aká nozematóza je v našich včelstvách? Moderní včelař, ročník 

VII, číslo 6/2010 zima, 190-192 (2010), ISSN: 1214-5793. 
 STAROŇ M., HABOVŠTIAKOVÁ J.: Prevalencia Nosema apis a Nosema ceranae na území SR 

2009-2010. Medzinárodná vedecká konferencia „Zdravie a pohoda zvierat“ (Košice, 30 septembra – 
1 októbra 2010) - poster. 

 STAROŇ M., HABOVŠTIAKOVÁ J.: Prevalencia Nosema apis a Nosema ceranae na území SR 
2009-10. XVII Medzinárodná konferencia zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve 2010 (Ostrava, 
10.– 12.septembra 2010) - poster. 

 STAROŇ M., ČERMÁKOVÁ T., HABOVŠTIAKOVÁ J., TOPORČÁK J.: Výskyt vírusových 
ochorení u včiel Apis mellifera v Slovenskej republike za roky 2007-2008 použitím RT-PCR metódy. 
Slovenský veterinársky časopis, XXXV:1, 39-41 (2010), ISSN: 1335-0099. 

 
Súčasne nepretržite sledujeme vývoj nových dg.metód chorôb včiel, ako aj vývoj 

analytických metód určených pre vyšetrovanie včelích produktov. 
 
Vypracovala: MVDr. Nikol Březinová 



Vyhodnotenie činnosti referenčného laboratória pre infekčnú epididymitídu baranov 
 

Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov v SL Prešov vykonávalo 
odbornú veterinárnu činnosť v oblasti diagnostiky, resp. inej aktivity podľa úloh vyplývajúcich z 
Metodického pokynu č. 8 / 2003. Aj v roku 2010 pokračovala medzinárodná spolupráca s OIE 
Referenčným centrom pre brucelózu vo Weybridge, Veľká Británia. 
 
A. Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov spĺňa podmienky pre 

autorizáciu: 
 
1/  má primerane kvalifikovaný personál s dostatočnou praxou v technikách používaných na 

laboratórnu diagnostiku nákazy 
2/  má technické vybavenie, administratívnu infraštruktúru a diagnostiká: 

a/  komerčné – ELISA súpravy f. Bommeli, antigény pre metódu KFT f. VLA Weybridge, 
Veľká Británia, živné pôdy pre kultiváciu Brucella ovis ... 

b/  home-made diagnostiká – precipitačný antigén Brucella ovis pre agar-gél imunodifúzny 
test, pre prípravu ktorého má pracovisko patent č. 280264 udelený Úradom priemyselného 
vlastníctva SR v Banskej Bystrici 20.7.1999. 

3/  je zapojené do medzilaboratórnych testov spôsobilosti : 
a/  OIE komunitné referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov VLA 

Weybridge, UK / Paula Johnson, vedúca Laboratory Quality Assessment/ 
b/  organizuje kruhové testy pre diagnostické pracoviská na Slovensku 

 
Medzinárodný medzilaboratórny porovnávací test ŠVPÚ Prešov a VLA Weybridge, UK v 
rámci referenčného laboratória pre infekčnú epididymitídu baranov – august 2010 
 
 

Označenie krvnej 
vzorky: 

 

 
Výsledok vyšetrenia 

metódou KFT: 
VLA Weybridge 

 

 
Výsledok vyšetrenia 

metódou KFT: 
ŠVPÚ D.Kubín-SL 

Prešov 
 

10/1649 Neg. Neg. 
10/1650 1 : 10 ++ až 1:20++ 1 : 10 ++ 
10/1651 1 : 10 ++++ až 1:20++++ 1 : 10 ++++ 
10/1652 1 : 10+ až 1:20+ 1 : 10+ 
10/1653 1 : 10+ až 1:20+ 1 : 10+ 

 
 

Záver: 
 
1/  Sérologické vyšetrenie vzoriek č. 1 – 5 bolo zamerané na dôkaz špecifických protilátok u inf. 

epididymitídy baranov metódou KFT = metóda predpísaná podľa Manuálu OIE 2008 
2/  Test organizovalo Referenčné laboratórium pre brucelózu VLA Weybridge, Veľká Británia 
3/  Pri metóde KFT bola zistená 100 % zhoda výsledkov t.j. nami zistené výsledky boli v 

rozmedzí udávanom referenčným centrom 
4/  Výsledok medzinárodného medzilaboratórneho testu na inf. epididymitídu hodnotíme ako 

vyhovujúci. 



Kruhový test v rámci referenčného laboratória pre infekčnú epididymitídu baranov pre 
diagnostické pracoviská na Slovensku 
 
Vyhodnotenie kruhového sérologického testu na ovčiu epididymitídu podľa jednotlivých 
pracovísk ŠVPS SR - november 2010 
 
 
Vzorka 
Číslo: 1 2 3 4 5 

ELISA      
ŠVPU Bratislava Poz. Poz. Neg. Neg. Neg. 
ŠVÚ Zvolen Poz. Poz. Neg. Neg. Neg. 
ŠVPÚ Košice Poz. Poz. Neg. Neg. Neg. 
ŠVPÚ Dolný Kubín 
SL Prešov 

Poz. Poz. Neg. Neg. Neg. 

KFT      
ŠVPU Bratislava 

Poz. 
1 : 20 +++ 

Poz. 
1 : 20 ++ Neg. Neg. Neg. 

ŠVÚ Zvolen 
Poz. 

1 : 20 ++++ 
Poz. 

1 : 10 ++ Neg. Neg. Neg. 

ŠVPÚ Košice Poz. 
1 : 40 ++++ 

Poz. 
1 : 20 ++++ Neg. Neg. Neg. 

ŠVPÚ Dolný Kubín 
SL Prešov 

Poz. 
1 : 20 ++++ 

Poz. 
1 : 10 ++++ Neg. Neg. Neg. 

IDT      
ŠVPÚ Bratislava - - - - - 
ŠVÚ Zvolen - - - - - 
ŠVPÚ Košice - - - - - 
ŠVPÚ Dolný Kubín 
SL Prešov 

 
Poz.. 

 
Poz. Neg. Neg. Neg. 

 
Vysvetlivky: značka   Neg    =     negatívny výsledok 
                                    Poz     =     pozitívny výsledok 
                                         -    =     test neprevedený 
                       4+,3+,2+,1+    =     zábrana hemolýzy v postupne klesajúcej intenzite vyjadrená na krížiky: ++++, +++, ++, + 
 
Záver: 

Bola potvrdená 100% zhoda výsledkov pri použití metódy ELISA a KFT. 
Pri použití metódy KFT bola zistená zhoda vo výsledkoch, čo sa týka vyjadrenia výsledku 

pozit / negat, boli zistené minimálne rozdiely vo výške titrov špecifických protilátok. 
 

Podľa validačných kritérií % presnosti má mať hodnotu 90% - 95%, takže výsledky 
testov jednotlivých pracovísk /Košice, Bratislava a Zvolen/ vykazujú dobrú koreláciu s 
výsledkami referenčného laboratória v ŠVPÚ Dolný Kubín – SL Prešov. 
 
 
 
 
 



B. Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov - vyhodnotenie odbornej 
činnosti: 

 
1/  Pracovisko poskytovalo konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti prevencie nákazy, resp. 

oboznamovalo chovateľov so zdravotnou problematikou 
2/  Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov v spolupráci s veterinárnymi 

lekármi a konkrétnymi chovateľmi na náklady RL vykonávalo komplexné sérologické 
vyšetrenie /dodatočné vyšetrenia ďalšími imunologickými metódami na potvrdenie nákazy/ 
plemenných baranov a oviec, ktoré sú tiež zdrojom nákazy. Táto činnosť prispela k 
pochopeniu významu ozdravovania chovov. 

3/  Kvalitná sérologická diagnostika /súčasné použitie viacerých metód s rôznou špecificitou a 
citlivosťou a so záchytom rôznych tried imunoglobulínov z rôznych fáz ochorenia/ na dôkaz 
infekčnej epididymitídy baranov má najväčší význam v dosiahnutí úspešného ozdravovacieho 
procesu. 

4/  Rozsah vykonaných sérologických vyšetrení na infekčnú epididymitídu baranov /IEB/ v 
roku 2010 v SL Prešov bol veľmi nízky, lebo v platnosti bolo usmernenie ŠVPS SR, z 
ktorého vyplýva, že okrem iných presne definovaných podmienok sa môžu plemenné barany 
a barančeky premiestniť na plemenné trhy, iba ak boli klinicky vyšetrené na infekčnú 
epididymitídu baranov. Nevyžadovalo sa sérologické vyšetrenie baranov, ktoré bolo v 
predchádzajúcich rokoch povinné. 

 
 

 
Druh 

zvierat 
 

Počet vyšetrení 
ELISA 

SL Prešov 

Počet vyšetrení
KFT 

SL Prešov 

Počet vyšetrení
IDT 

SL Prešov 

Spolu: 
počet vyšetrení / pozit 

SL Prešov 

Barany 179 179 179 537 / 23 
 

 
 
C. Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov - vyhodnotenie úloh 

uvedených v článku 3 Metodického pokynu č. 8/2003: 
 

1/  Účasť na odborných rokovaniach nebola. Táto aktivita bola vo forme telefonických rád, 
doporučení a návrhov ako interpretovať sérologické výsledky pri infekčnej epididymitíde 
baranov, aké sú skúsenosti s použitím jednotlivých diagnostických testov, a hlavne ako 
postupovať pri eradikácii a prevencii. 

2/  Prehĺbenie spolupráce SL Prešov a VLA Weybridge v oblasti laboratórnej diagnostiky a 
odborná garancia pre presnú, spoľahlivú, citlivú a špecifickú KFT metódu určenú ako metódu 
predpísanú OIE pre medzinárodný obchod, resp. pre ozdravovanie chovov oviec –priame 
dodávanie diagnostík z VLA Weybridge /B. ovis Antigén, B.ovis Pozitívne medzinárodné 
štandardné antisérum – obsah 1000 medzinárodných jednotiek/1 ml/. 

3/  Referenčné laboratórium poskytuje na požiadanie odbornú a konzultačnú pomoc ostatným 
laboratórnym pracoviskám 

4/  Referenčné pracovisko pre infekčnú epididymitídu baranov sleduje aktuálnu legislatívu 
súvisiacu s predmetom činnosti: NV SR č. 47 / 2005 Z.z. o požiadavkách na zdravie zvierat 
pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi, NV SR č. 208 / 2006 Z.z., 
ktorým sa mení a doplňa NV č. 47 / 2005 Z.z. atď 

5/  Pracovisko štatisticky spracováva sérologické vyšetrenia zvierat na infekčnú epididymitídu 



- v roku 2010 sme zaznamenali 9,38 % prevalenciu Brucella ovis na Slovensku. 
 
 
Tabuľka: 
Prehľad vyšetrení na infekčnú epididymitídu baranov v roku 2010 na Slovensku podľa 
sérologických metód 
 
 

Pracovisko: 
 

 
ELISA 
 
počet. vyš./ 
 
pozit. vyš. 

 
KFT                           Hladina 
 
počet vyš./                  titrov 
 
pozit. vyš.                   protilátok 

 
IDT 
 
počet vyš./ 
 
pozit. vyš. 

 
Spolu: 
 
počet vyš. zv. / 
 
počet pozit. zv. 

 
Celkové 
 
percento 
 
pozitivity 

ŠVPÚ Košice  47 / 0   47 / 0 0 
ŠVÚ Zvolen  54/6 1:10 a vyššie  54/6 11,11 % 
ŠVPÚ D.Kubín 179/23 179/23 1:10 a vyššie 179/23 179/23 12,85 % 
ŠVPÚ Bratislava  29/0  29/0  0 
Spolu: 
% pozitivity 

179 / 23 
12,85 

309 / 29 
9,38  179 / 23 

12,85 
309 / 29 

9,38 9,38 % 

 
 
 
 
Vypracovala: MVDr. Danka Kováčová 
 
 
 
 



Vyhodnotenie činnosti Referenčného laboratória (RL) pre diagnostiku vírusov v 
potravinách, ŠVPÚ Dolný Kubín  

 
Aktivity smerom k zahraničiu 
 

Priebežná e-mail komunikácia s expertmi zaoberajúcimi sa danou oblasťou (Arbeitsgruppe 
lebensmittelassoziierte viren (Nemecko), EFSA, FAO, WHO) počas celého roka podľa potreby. 

Pravidelné sledovanie relevantných internetových zdrojov (www.ec.europa.eu; 
www.hpa.org.uk; www.eurosurveillance.org;...) a literatúry. 

Nepretržité sledovanie činnosti pracovnej skupiny CEN/TC275/WG6/TAG4 (štandardizácia a 
validácia metód pre detekciu vírusov v potravinách) a aplikácia ich zistení do laboratórnej praxe 
(aplikácia pracovných postupov pre izoláciu vírusovej nukleovej kyseliny pre jednotlivé typy 
potravinových komodít). 

Oboznámenie sa s pracovnou verziou dokumentu vypracovanom FAO, WHO a Codex 
committeee on food hygiene pojednávajúcom o všeobecných hygienických princípoch s cieľom 
zabezpečiť kontrolu vírusov prenosných prostredníctvom potravín. 

Účasť na štúdii EFSA – panel pre BIOHAZARD (EFSA-Q-2009-887), ktorej cieľom je 
zhromaždiť všetky dostupné relevantné informácie ohľadom biológie, epidemiológie a 
diagnostiky alimentárnych vírusov ako aj ich dosahu na verejné zdravie. 

Zakúpenie a úschova referenčného materiálu potrebného na analýzy (norovírus (GI, GII), 
vírus hepatitídy typu A). 
 
Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti 
 

Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti norovírusu a vírusu 
hepatitídy typu A v laboratórne skonštruovaných vzorkách organizovanom EURL CEFAS, 
Weymouth, UK (máj 2010). 
 
Aktivity vnútorné 
 

Aktívna komunikácia s domácimi riadiacimi orgánmi (Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR – národný kontaktný bod pre spoluprácu s EFSA). 

Referenčné Laboratórium pre diagnostiku vírusov v potravinách, NRL pre vírusovú a 
bakteriálnu kontamináciu lastúrnikov ŠVPÚ Dolný Kubín v spolupráci so ŠVPS SR a 
Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami Žilinského, Banskobystrického a 
Prešovského kraja, uskutočnilo v mesiaci december 2010 monitoring norovírusov v lastúrnikoch, 
vybranej zelenine a bobuľovitých plodoch. V odobraných vzorkách sa zároveň stanovovali počty 
Escherichia coli ako indikátorov fekálnej kontaminácie Cieľom uvedeného monitoringu bolo 
pokračovať v začatej práci (2008 - monitoring norovírusov v jarnej zelenine a ovocí, 2009 – 
monitoring norovírusov v bobuľovitých plodoch), rozšíriť analyzované vzorky o lastúrniky a tak 
získať údaje o výskyte norovírusov a indikátorov fekálnej kontaminácie v obchodnej sieti na 
Slovensku. Výsledky a závery tejto kontinuálnej trojročnej práce budú poskytnuté do štúdie 
EFSA na aktualizáciu súčasných poznatkov o výskyte a kontrole alimentárnych vírusov. 
Uvedené RL poskytujú najmodernejšie molekulárno - biologické a mikrobiologické analýzy, 
poradenstvo a servis v celom rozsahu danej problematiky. 
 
Vypracovala: RNDr. Jurovčíková Júlia 

http://www.ec.europa.eu/


Vyhodnotenie činnosti Referenčného Laboratória (RL) pre pôvodcu zoonózy Yersinia 
sp., ŠVPÚ Dolný Kubín 

 
Baktérie rodu Yersinia spôsobujú alimentárne ochorenie – yersinózu. Podľa WHO incidenica 

ochorenia je v rozvinutých krajinách každoročne 2,6 prípadov na 100 000 obyvateľov. Na 
Slovensku za rok 2009 bola chorobnosť 2,99 na 100 000 obyvateľov. V daných údajov vyplýva 
potreba monitorovať prevalenciu týchto baktérií . 

Yersiniózy sú nákazy vyvolané yersíniami, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí. Yersiniózy 
postihujú pomerne široký okruh domácich zvierat, zvlášť hlodavcov a vtákov. Spôsobujú vážne 
infekčné choroby ľudí. 

Y.enterocolitica a Y. pseudotuberculosis sú prímárne črevné patogény. Y. pestis vyvoláva 
mor a novšie opísané druhy Y.kristenseni a Y.frederickseni spôsobujú infekcie tkanív. 
 
Zdroj nákazy : 

Najčastejším prameňom nákazy sú domáce zvieratá ošípané, hydina, hovädzí dobytok, pes, 
mačka, voľne žijúce zvieratá a hlodavce . 
 
Faktory prenosu: 

Nákaza sa na človeka prenáša alimentárnou cestou a to buď priamo potravinami z 
infikovaných zvierat (bravčové, hovädzie, hydinové mäso), alebo nepriamo ich výlučkami, 
kontaminovanou vodou. 

Podľa paragrafu 25 ods.3 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách a v znení neskorších 
predpisov a článku 33 Nariadenia (ES) č.882/2004 bol Štátny veterinárny a potravinový ústav v 
Dolnom Kubíne poverený ako Referenčné laboratórium pre Yersinia. 
 
Aktivity k rutinným laboratóriám 
 

RL sa kontaktovalo s ostatnými rutinnými veterinárnymi laboratóriami o zasielaní 
pozitívnych izolátov, možnosti ich konfirmácie. 
 
Aktivity vnútorné 
 
- RL priebežne počas celého roka sledovalo výskyt yersinióz 
- zaviedlo metódu na izoláciu Yersinia enterocolitica z pitnej vody 
- testovalo mikrodilučnú metódu pri stanovení minimálnej inhibičnej koncentrácie u izolátov 

Yersinia spp. 
- RL sa podielalo na monitoringu surového kravského mlieka predávného cez dákovacie 

automaty, kde jedným z parametrov bolo i sledovanie prítomnosti zárodkov Yersinia spp. 
- pokračovalo v zavedenej metóde-pigtype yopscreen (je enzymatický imunologický test na 

detekciu protilátok proti patogénnym kmeňom Yersinia ) 
- počas celého roku zabezpečovalo uchovávanie referenčných kmeňov 
 
Účasť na medzilaboratórnych testoch 
 
- v roku 2010 sa RL –Yersinia zúčastnilo zakúpeného testu (LDG Standards) na detekciu 

Yersinia spp. s vyhovujúcim výsledkom 
 



 
 
Organizovanie medzilaboratórnych testoch spôsobilosti pre laboratóriá s príslušnou 
činnosťou v rámci SR 
 
RL pre Yersinia v roku 2010 nezorganizovalo žiadny porovnávací test. 
 
 
Vypracovala: MVDr. Zuzana Čuvalová 



ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV 
ZVOLEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Národné referenčné laboratória a referenčné laboratória 

 
 Národné referenčné laboratórium klasického moru ošípaných 
 Národné referenčné laboratórium afrického moru ošípaných 
 Národné referenčné laboratórium pseudomoru 
 Národné referenčné laboratórium moru hydiny 
 Národné referenčné laboratórium brucelózy 
 Národné referenčné laboratórium enzootickej bovinnej leukózy 
 Referenčné laboratórium Aujeszkyho choroby 
 Národné referenčné laboratórium besnoty 
 Národné referenčné laboratórium vezikulárnej choroby ošípaných 
 Referenčné laboratórium Infekčnej bovinnej rinotracheitídy/Infekčnej pustulárnej 

vulvovaginitídy 
 Národné referenčné laboratórium prenosných spongiformných encefalopatií 
 Národné referenčné laboratórium afrického moru koní 
 Národné referenčné laboratórium zhubnej katarálnej horúčky oviec a hovädzieho 

dobytka 
 Národné referenčné laboratórium choroby koní okrem moru koní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie činnosti národných referenčných  
a referenčných laboratórií za rok 2010 nebolo dodané 

 



ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV 
KOŠICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Národné referenčné laboratória a referenčné laboratória 
 

 Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy v potravinách a krmivách 
a chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu a v krmivách 

 Národné referenčné laboratórium pre antihelmintiká (B2a) vrátane benzimidazolov 
antikokcidiká (B2b) 

 Národné referenčné laboratórium pre thyreostatiká (A2) 
 Národné referenčné laboratórium pre kokcidiostatiká (B2b) 
 Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny (B3d) 
 Národné referenčné laboratórium pre sedatíva (B2d) 
 Národné referenčné laboratórium pre dioxíny a PCB podobné dioxínom 
 Národné referenčné laboratórium pre živočíšne proteíny v krmivách 

 
 



 
Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy v potravinách 

a krmivách a pre chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu 
ŠVPÚ Košice  

 
 

Aktivity NRL v roku 2010: 
 

Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch: 
 

Národné referenčné laboratórium pre chemické prvky pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2010 

úspešne zúčastnilo 5 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných Európskymi 

referenčnými laboratóriami (EU-RL). Tri z nich organizovalo EU-RL for Heavy Metals in 

Feed and Food, Institute for reference materials and measurements (IRMM), Retieseweg 111, 

B-2440 Geel - Belgium. IMEP-107 na stanovenie celkového arzénu v ryži, IMEP-108 na 

stanovenie Hg v krmive rastlinného pôvodu, IMEP-109 na stanovenie Cd, Pb, As a Hg v 

morských riasach.  Ďalšie dva organizovalo EU-RL Instituto Superiore Di Sanita (ISS), Viale 

Regina Elena 299, 00161 Rome - Italy. 14th PT/I. na stanovenie Cd, Pb a As v mrazenom 

mäse a 14th PT/II. na stanovenie Cd, Pb, As v mlieku. Prehľad výsledkov je vyjadrený 

v tabuľke. 

 

Cd / z-skóre Pb / z-skóre As / z-skóre Hg / z-skóre 
IMEP-107   
 (10/09-3/10)    -1,2  

IMEP-108   
(10/09-1/10)     -0,9 

IMEP-109   
(4/10-9/10)  -0,6 4,2 0,1 0,2 

14thPT/I.  
(3/10-6/10) 1,5 1,2 -0,5  

14thPT/II.  
(9/10-12/10) -1,1 -0,4 0,2  

 
 

Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch: 
 

NRL sa v októbri 2010 zúčastnilo porovnávacieho testu v rámci Slovenska na stanovenie Hg 

vo vzorke rastlinného materiálu organizovaného Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva so sídlom v Prešove. Z-skóre pre Hg bolo 0,0. 

 

 

 

 

 



Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci Slovenska: 

 

NRL v roku 2010 pripravilo jeden medzilaboratórny porovnávací test na stanovenie Cd, Pb, 

As a Hg vo vzorke lyofilizovaného rybieho svalu. Testu sa zúčastnili úradné laboratóriá 

ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín a tiež ŠVPÚ Košice, ktoré sa zaoberajú stanovením 

chemických prvkov v potravinách živočíšneho pôvodu a v krmivách. Test bol rozposlaný 

úradným laboratóriám 27.10.2010 a vyhodnotený do 28.12.2010. Test bol hodnotený ako 

úspešný u všetkých účastníkov vo všetkých parametroch. Každé úradné laboratórium 

obdržalo vyhodnocovaciu správu. 

 

 Pb 
(mg/kg) z-skóre Cd 

(mg/kg) z-skóre Hg 
(mg/kg) z-skóre As 

(mg/kg) 
KE 0,22 -0,8 0,23 -1,0 1,18 -0,3 1,61 
BA 0,26 0,3 0,28 0,6 1,19 -0,2 2,30 
DK 0,20 -1,3 0,21 -1,6 1,25 0,2 1,00 

priemer 0,23  0,24  1,21  1,64 
 

 
Medzinárodná spolupráca: 

 
NRL sa v zastúpení RNDr. L. Farkašovej zúčastnilo dňa 24.9.2010 na workshope v Bruseli, 

ktorý organizoval European Union Refernce Laboratory for Heavy Metals in Feed and Food 

(EU-RL HM) - Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) Geel. Cieľom 

stretnutia bolo vyhodnotenie testov, ktoré organizovalo EU-RL Geel za posledný rok. 

Diskutovalo sa tiež o zavádzaní nových metodík pre stanovenie anorganického arzénu 

a metylortute. V dňoch 20-21.10.2010 sa NRL v zastúpení Ing. D. Chudého, CSc. zúčastnilo 

na workshope v European Union Reference Laboratory for Chemical Elements in Food of 

Animal Origin (EU-RL CEFAO) na Instituto Superiore Di Sanita (ISS) v Ríme. Predmetom 

workshopu bolo taktiež vyhodnotenie testov, ktoré organizovalo ISS Rím. 

 

Ďalšie aktivity NRL v roku 2010: 

 

K 31.12.2010 bolo v laboratóriu chemických prvkov  analyzovaných celkovo 532 vzoriek, 

z toho bolo 111 vzoriek v rámci KCM, 82 vzoriek v rámci cielených kontrol a potravinového 

dozoru, 40 vzoriek v rámci MPZ, 30 vzoriek v rámci MSK, 60 vzoriek v rámci NPKR, 186 

vzoriek v rámci VPO a 23 iných vzoriek. Nadlimitné hodnoty boli zistené u jednej vzorky 

rýb, v ktorej hodnota ortuti prevýšila povolený limit. V piatich  prípadoch boli zistené 

nadlimitné hodnoty železa vo vzorkách vôd, kde ich hodnota prevýšila povolený limit. 

 



 

 

Plán práce NRL na rok 2011: 

V roku 2011 v rámci NRL plánujeme účasť na medzinárodných porovnávacích testoch 

organizovaných EU-RL ISS Rím a EU-RL IRMM Geel. 

Zúčastníme sa na medzinárodných workshopoch organizovaných EU-RL Rím a EU-RL Geel. 

NRL Košice zorganizuje v roku 2011 (október-november) jeden medzilaboratórny 

porovnávací test pre úradné laboratóriá pri ŠVPÚ, ktoré stanovujú chemické prvky. 

V roku 2011 zavedieme do praxe metodiky na stanovenie metylortute a anorganického arzénu 

vo vzorkách potravín. Plán vývoja zahŕňa výber a vypracovanie metódy, ktorá by bola vhodná 

pre naše podmienky, čo sa týka prístrojového vybavenia a nákladov. 

 

                                                                              RNDr. Lívia Farkašová 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Národné referenčné laboratórium pre antihelmintiká (B2a) vrátane 
benzimidazolov 
ŠVPÚ Košice  

 
Aktivity v rámci NRL v roku 2010-testy 
 

1. zúčastnenie sa medzinárodného testu  FAPAS (Proficiency test 02144, Foot and 

Enviroment Research Agency, Sand Hutton York Y0411 LZ, december 2009) na 

stanovenie hladiny antihelmintík (avermektínov) v hovädzej pečeni. 

      Dosiahnuté výsledky vyjadrené v z – skóre stanovené HPLC metódou: 

 
Eprinomectin              -3,0 
Ivermectin              -1,8 

 
2. zúčastnenie sa medzinárodného testu  FAPAS (Proficiency test 02155, Foot and 

Enviroment Research Agency, Sand Hutton York Y0411 LZ, jún 2010) na  stano- 

      venie hladiny antihelmintík (avermektínov aj benzimidazolov) v hovädzej pečeni: 

      Dosiahnuté z – skóre metódou HPLC: 

 
Eprinomectin                -3,9 
Fenbendazol                -0,7 
Total fenbendazol sulfone                  2,1 

 
  
Aktivity v rámci NRL v roku 2010-spolupráca s ERL 
 
  -komunikácia s európskym referenčným laboratóriom v Berlíne, BDR pri riešení problémov 

a validácii metód, aktualizácia CCα, CCβ, výťažnosti pre jednotlivé matrice. 

  -v roku 2010 sme sa nezúčastnili Workshopu organizovaného CRL v Berlíne, nakoľko bol  

zameraný na stanovenie nitroimidazolov a β – agonistov.  

  

Aktivity v rámci NRL v roku 2010 - rozširovanie stanovení 
 
V rámci NRL v roku 2010 bolo  vyšetrených  88 vzoriek pečení a mlieka na stanovenie 
avermektínov a 94 vzoriek pečení a mlieka na stanovenie benzimidazolov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVERMEKTÍNY                                                        BENZIMIDAZOLY 
 
                                                                                   

Matrica Počet vzoriek 
Kapor, pstruh 2 
Králik pečeň 4 
HD pečeň 5 
Ošípaná pečeň 19 
Ovčie mlieko 19 
SKM 33+1 
Kurča + sliepka 2+3 
Jatočná ovca  6 

Matrica Počet vzoriek 
  Kapor, pstruh 2 
 Králik pečeň 4 
HD pečeň 5 
Ošípaná pečeň 19 
Ovčie mlieko 19 
SKM 33 
Jatočná ovca 6 
                                                                     
 
 
Nevyhovujúci nález nebol zistený, avšak boli zistené 3 pozitívne vzorky: 
 
 
vzorka parameter Nález v μg.kg-1 MRL v  μg.kg-1        RVPS 

krava pečeň levamisol 36,1 100 Dolný Kubín 
ošípaná pečeň levamisol 21 100 Prešov 
ošípaná pečeň fenbendazol 7 500 Rimavská Sobota 
 

Vzhľadom na minuloročný test organizovaný ERL sme rozšírili stanovovanie  

benzimidazolov aj o ich metabolity, nakoľko v teste sa vyhodnocovala aj prítomnosť  

metabolitov ako albendazole sulphoxide, albendazole sulphone, albendazole  

2-aminosulphone, oxfendazolsulfone, triclabendazole sulfoxide, triclabendazole  

sulphone, ketotriclabendazole, ktorých prítomnosť a množstvo boli testované aj  

v spomínanom teste FAPAS.  

 
Plány do roku 2011 
 
Validovať celé spektrum stanovovaných benzimidazolov. 

 
 

                                                   RNDr. Soňa Tkáčiková, RNDr. Dáša Halamová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Národné referenčné laboratórium pre thyreostatiká (A2) 
ŠVPÚ Košice  

 
 

Aktivity NRL v roku 2010:  
 

K 31.12.2010 bolo v NRL tyreostatík analyzovaných celkovo 115 vzoriek, z toho bolo 75  
vzoriek moču, 20 vzoriek svalu a 20 vzoriek krmív. Z celkového počtu analyzovaných 
vzoriek nebola zaznamenaná ani jedna nevyhovujúca vzorka.    
 
V rámci SR vykonáva analýzy tyreostatík iba laboratórium na ŠVPÚ v Košiciach. Iné úradné 
laboratóriá tieto analýzy nevykonávajú. Zatiaľ na trhu nie sú dostupné ani referenčné 
materiály pre tyreostatiká. Keďže pre stanovenie tyreostatík nebolo zatiaľ zriadené žiadne 
EU-RL s príslušnou kompetenciou pre organizovanie medzilnárodných porovnávacích testov, 
NRL pre tyreostatiká sa nezúčastnilo ani jedného testu ani workshopov.  
 
 
 
Plán práce NRL na rok 2011 
 
Pre rok 2011 plánujeme testovanie metodiky na stanovenie tyreostatík pre ďalšie matrice – 
rybia múčka, siláž, krvné sérum, kosti a odskúšanie metódy na použitie 6-metyl 2-thiouracilu.                         

 
 
 
                                                                           RNDr. Lívia Farkašová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Národné referenčné laboratórium pre  kokcidiostatiká (B2b) 
ŠVPÚ Košice  

 
 
Aktivity v rámci NRL v roku 2010 – testy 
 
  - zúčastnenie sa medzilaboratórnej porovnávacej skúšky organizovanej Ústredním 

kontrolním a zkušebním ústavem zemĕdĕlským, Hronova 2, 65606 Brno na  stanovenie 

hladiny kokcidiostatík  krmivách a premixoch (marec 2010). 

Dosiahnuté výsledky vyjadrené v z-skóre stanovené LC/MS metódou: 

 
Salinomycín     0,17 (krmivo)        -0,53 (premix) 
Nikarbazín     4,32 (krmivo)         -1,69 (premix) 
Lasalocid     1,65 (krmivo)          2,96 (premix) 

 
 
Aktivity v rámci NRL v roku 2010 - spolupráca s ERL 
 

 -  komunikácia s európskym referenčným laboratóriom  v Berlíne, BDR pri riešení  

    problémov a validácii metód 

 - aktívna účasť na XI. Medzinárodná konferencia ACP 2010 „Súčasný stav a perspektívy  

    analytickej chémie v praxi s prednáškou na tému: ”Využitie techniky LC/MS/MS pri    

    stanovení rezíduí maduramycínu v tkanivách brojlerových kurčiat.“ In: Chem. Listy, 

104,  

    2010, 497-502 

 - v roku 2010 CRL neorganizovalo Workshop zameraný na stanovenie kokcidiostatík. 

 

Aktivity v rámci NRL v roku 2010 
 
         V rámci NRL v roku 2010 bolo  vyšetrených  182 vzoriek, z toho 90 vzoriek krmív.  

V rámci sledovania krížovej kontaminácie v zmysle SMERNICE KOMISIE  č. 2009/8/ES z 

10. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a 

Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo 

histomonostatík do necieľového krmiva bolo vyšetrených 14 vzoriek krmív ( DIC 1, MAD 1, 

SAL 3, ROB 3, MON 6).  

 

 

Počet nevyhovujúcich vzoriek: 3 

KZ BR3 Salinomycín – prítomnosť v množstve 62 mg.kg-1

KZ BR2 deklarovaný Monenzín – 79,4 mg.kg-1 (100-125) navyše Narazín 51,8 
mg.kg-1, Nikarbazín 21,0 mg.kg-1

KZ BR2 deklarovaný Lasalocid – 108,5 mg.kg-1 (75-125) navyše Narazín 4,6 
mg.kg-1



 
 
Matrica Počet vzoriek 
Jatočná ovca          5 
Králik pečeň          4 
Kurča jatoč. sval        29 
Kurča jatoč. pečeň          4 
Sliepka jatoč. sval          5 
HD pečeň          3 
Ošípaná výkrmová        20 
Diviak          1 
Vajcia        17 
 
 
Nevyhovujúci nález nebol zistený, avšak boli zistené 4 pozitívne vzorky: 
 
vzorka parameter Nález v μg.kg-1 MRL v  μg.kg-1

Králik pečeň robenidín 8 - 

Ošípaná  pečeň salinomycín 5 5 

ošípaná pečeň monenzín 8 8 

ošípaná pečeň nikarbazín 57 100 

 
Plány do roku 2011 
Rozšíriť spektrum stanovovaných kokcidiostatík o dekochinát, ktorý je povolený ako 

kokcidiostatikum používané do krmív podľa Výnosu MP SR a MZ SR z 15. augusta 2007 

č.19652/2007-OL. 

 

 
                                                                                                            

                                                          RNDr. Soňa Tkáčiková, RNDr. Dáša Halamová   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny (B3d) 
ŠVPÚ Košice 

 
 
Aktivity v rámci NRL v roku 2010-testy 
 

– účasť na medzilaboratórnej porovnávacej skúške organizovanej FAPAS-om na  

stanovenie hladiny AFLATOXÍNOV v kukurici (Proficiency test 0456, Foot and 

Enviroment Research Agency, Sand Hutton York Y0411 LZ, apríl – jún 2010). 

Dosiahnuté výsledky vyjadrené v z-skóre, stanovené metódou HPLC: 

 
   Aflatoxín B1          0,0 
   Aflatoxín B2    -0,7 
   Aflatoxín G1     0,6 
   Aflatoxín G2      -0,7 
   Total ALFA      0,0 

 
 

– účasť na medzilaboratórnej porovnávacej skúške organizovanej firmou Romer Labs    

Diagnostic GmbH, Technopark 1, 3430, TULLN, Austria na stanovenie hladiny 

DEOXYNIVALENOLU v múke č. testu MO9451A (máj – august 2010). 

Dosiahnuté výsledky vyjadrené v z-skóre, stanoené metódou HPLC: 

DON  -1,6   

      Analýza bola uskutočnená  HPLC metódou aj ELISA metódou. 

 

– účasť na medzilaboratórnej porovnávacej skúške organizovanej Európskym 

referenčným pracoviskom EURL v Geel-e, Belgicko ( jún 2010), na stanovenie T2 

a HT2 toxínu. Boli analyzované 3 vzorky v 3 rôznych koncentračných hladinách (low, 

medium, high).  

Dosiahnuté výsledky vyjadrené v z-skóre stanovené metódou ELISA: 

T2 toxín -0,4 

      -rozšírili sme analýzu aj o HT2 toxín, rozpracovaná je metóda na LC-MS/MS. 

 

– účasť na medzilaboratórnej porovnávacej skúške organizovanej Európskym 

referenčným pracoviskom v Geel, Belgicko – JRC-IRMM, FSQ CRL Mycotoxins, 

Retieseweg 111, Belgium (jún 2010) na stanovenie ochratoxínu A v roztoku, 

cereáliách, zelenej káve a v paprike, č.testu PT 2010. 

 

 

 

 



Dosiahnuté výsledky vyjadrené v z-skóre: 

 

Test roztok         1,5 

Cereálie        -1,3 

Zelená káva         1,2  

Paprika        -0,4  

  

Aktivity v rámci NRL v roku 2010-spolupráca s ERL 

 - komunikácia s Európskym referenčným laboratóriom  Geele, Belgicko 

- účasť na Workshope organizovanom CRL v Geele, Belgicko, 10-11.3.2010.   

 

Aktivity v rámci NRL v roku 2010 

- zorganizovanie medzilaboratórneho porovnávacieho testu pre úradné laboratóriá:  

   ŠVPÚ Bratislava a ŠVPÚ Dolný Kubín – zearalenon (Proficiency Test 2269) 

                                                        
Úradné laboratórium  Bratislava Dolný Kubín  Košice 
Udaná hodnota výsledku 

(µg.kg-1) 
 

           157,93 

 

       161 

 

         154,8 
 

Uvedená výťažnosť v % 
  

           100 

 

         95,8 

 

           98  
z-skóre                0,0             0,1             -0,1 

  
Plány na rok 2011 
 
•  Vypracovať konfirmačnú metódu LC/MS na mykotoxíny  (AFLATOXÍN M1) 

•  Zabezpečiť organizáciu medzilaboratórneho porovnávacieho testu pre úradné laboratóriá 

   BA a DK   

•  Zúčastniť sa workshopu v CRL IRMM Geel, Belgicko  

 

 
                                                                    RNDr. Soňa Tkáčiková, RNDr.Dáša Halamová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Národné referenčné laboratórium pre sedatíva (B2d) 

ŠVPÚ Košice 
 
 
Aktivity v rámci NRL v roku 2010 - testy 
 
-testovanie laboratória na stanovenie sedatív nebolo uskutočnené, nakoľko na trhu nie sú 

dostupné žiadne testovacie vzorky ani certifikované referenčné materiály. V septembri bol 

rozposlaný  predbežný cirkulár FAPAS-u o rozšírenie testovania aj na sedatíva. 
 

    
Aktivity v rámci NRL v roku 2010 - spolupráca s ERL 
 
 -v rámci EÚ je zriadené ERL na stanovovanie sedatív v Bilthovene, Holandsko, Rijkinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ktoré má informáciu o našej referencii. Zatiaľ nás 

neinformovali o tom, že organizujú  test na sedatíva. 

 
  V rámci NRL v roku 2010 bolo  vyšetrených 31 vzoriek obličiek na stanovenia 

carazololu a propionylpromazínu. 

 
 
 
 
                                
                                            RNDr. Soňa Tkáčiková, RNDr. Dáša Halamová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Národné referenčné laboratórium pre dioxíny a PCB podobné dioxínom 
ŠVPÚ Košice  

 
Prehľad aktivít za rok 2010 
 
1. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste: január-február 
  Usporiadateľ: 
  Ring-trial RIKILT  WAGENINGEN UR- Univerzita v Holandsku - pod záštitou EU-
RL 
  
Analýza krmív 
   NRL-konfirm.analýza-Ing.Kočan   NRL-ŠVPÚ-Košice 
I.    0,51 ng/kg      0,52 
II.    2,4      1,2 
III.    6,5      5,1 
IV.    3,0      1,0 
 
 
2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste: jún-september 
   
 Usporiadateľ: EU-RL 
 Štátny ústav pre chemickú a veterinárnu analýzu potravín-Freiburg 
 
 Analýza animal fat /bravčový a mliečny tuk/ 
    
   HRGC/HRMS-NRL-SZU  DR-CALUX-NRL-ŠVPÚ-Košice 
 

      A-bravč.tuk     1,3 pg/g tuku      1,3 pg /g tuku     z-score  -1,22 
B-mliečny tuk     6,5 pg/g tuku                        6,7 pg /g tuku     z-score  -0,39 

 
        
3.    Dovalidovanie metódy DR CALUX – apríl-júl 
  
Stanovenie dioxínov vo vzorkách krmiva, ovčieho mlieka a slepačieho vajca, ktoré boli 

fortifikované dioxínom /2,3,7,8 TCDD/ v množstve 0,5x, 1x a 2x najvyššieho prípustného 

množstva. Bolo uskutočnených 6 meraní v každej hladine, z toho urobený priemer, 

smerodajná odchýlka, variačný koeficient a výťažnosť. 

 
4.  Analýza úradných vzoriek metódou DR CALUX 
 

Konfirmačné stanovenie u 2 podlimitných vzoriek na SZU-Bratislava metódou 

HRGC/HRMS. 

 

5. Aktívna účasť na worshopoch bola zabezpečená Ing.Kočanom zo SZU-Bratislava. 

     Prezentácie a informácie zasielané počas roka e-mailovou poštou. 

 

                                                                         MVDr.Zuzana Miklášová  



Národné referenčné laboratórium pre detekciu živočíšnych proteínov 
v krmivách 

ŠVPÚ Košice 
 
Odborná činnosť : 

1. Výsledky: 

V roku 2010 bolo vyšetrených 125 vzoriek na prítomnosť živočíšnych proteínov 
v krmivách. 

V tabuľkách 1. – 5. sú vyšetrenia rozdelené podľa krajov v Slovenskej republike   

a jednotlivých druhov kŕmnych zmesí a kŕmnych komponentov.  

Tabuľka č.1: Prešovský VÚC 2010 

Okres 

HD 02 

HD 03 

HD 04 

HD 08 

HD 10 

HD 11 

HD 12 

OŠ 02 

OŠ 04 

OŠ 05 

HYD 04 

HYD 10 

OV 02 

 

Obilná 

zmes pre 

HD, ovce 

VV 0 2 3 1 0 0 

SL 2 3 0 0 0 2 

BJ 1 4 0 1 0 1 

PO 0 0 0 0 1 2 

SK 4 1 0 0 0 0 

Spolu:         7       10         3         2         1         5 

 

Tabuľka č.2: Banskobystrický VÚC 2010 

Okres 

 

HD 02 

HD 04 

HD 05 

 

HD 10 

HD 11 

HD 12 

 

OŠ 06 
HYD 10 

Ojem. 

krmivo 

Obilná 

zmes pre 

HD, ošíp. 

OV 01    

OV 02  

BB 4 3 0 0 1 2 0 

RS 1 0 0 0 0 3 0 

LC 0 0 0 0 1 0 0 

ZV 0 5 1 0 0 0 2 

VK 0 2 0 3 0 1 0 

Spolu: 5 10 1 3 2        6        2 

 



Tabuľka č.3: Košický VÚC 2010 

Okres 

 

HD 02 

HD 03 

 

 

HD 11 

HD 12 

 

OŠ 01 

OŠ 02 

OŠ 03 

OŠ 06OŠ 

09 

OŠ 04 

 

HYD 10 

HYD 03 

HYD 06 

 

OV 02 

OV 05 

Obilná 

zmes pre 

HD 

KE 1 0 0 0 0 0 0 

KS 1 2 2 1 0 1 1 

SN 2 1 0 0 0 1 3 

TV 1 4 2 0 0 0 0 

RV 2 3 1 0 0 1 0 

MI 0 1 2 1 3 0 1 

Spolu: 7 11        7         2         3        3        5 

 

Tabuľka č.4: Žilinský VÚC 2010 

Okres 
HD 03 

HD 04 

HD 10 

HD 11 

HD 12 

OŠ 09 
Objem. 

krmivo 

OV 02 

OV 05 

ZA 2 4 1 0 1 

DK 0 3 0 1 0 

LM 1 6 0 0 1 

MT 0 2 0 0 0 

Spolu: 3 15 1 1 2 

 

Tabuľka č.5: Trenčiansky VÚC 2010 

Okres 

HD 10 

HD 11 

HD 12 

OV 05 SEŠ 
Obilná zmes pre 

HD 

PD 4 1 1 2 

Spolu: 4 1 1 2 

 

V roku 2010 nebol zaznamenaný žiadny pozitívny nález. 

 



2. Účasť na podujatiach a spolupráca: 

* Účasť na workshope CRL-AP organizovanom pre NRL 28.-29.apríla 2010 
v Turíne, Taliansko 

* Spolupráca  s IVVL Košice  

* Spolupráca s CRL –AP, Gembloux, Belgicko 

* Organizovanie medzilaboratórneho skúšobného merania „ November 2010“  

       – merania sa zúčastnili  3 úradné  laboratóriá. Vzorky pozostávali z 3 kŕmnych  
zmesí (mikroskopickou metódou) pre hovädzí dobytok, ktoré boli kontaminované  

      živočíšnymi proteínmi: rybacou múčkou a mäsokostnou múčkou.  

      Všetky laboratóriá vyhoveli.        

Účasť na medzinárodných testoch spôsobilosti: 

1) Medzinárodný test spôsobilosti CRL – AP, Gembloux, Belgicko – (December  

      2009-Január 2010) pre NRL -  vyhovujúci výsledok, (mikroskopická metóda, 

kŕmne zmesi). 

 

2) Medzinárodný porovnávací test organizovaný NRL Českej republiky – (október 

2010) 

      - vyhovujúci výsledok (mikroskopická metóda, kŕmne zmesi.) 

     

3) Medzilaboratórna štúdia CRL – AP na kvalitatívne stanovenie živočíšnych 
proteínov  

v KZ – (december 2010) – vyhodnotenie prebieha. 

 

Plán činnosti na rok 2011: 

* Účasť na workshope NRL organizovanom CRL-AP, Viedeň, Rakúsko 

* Organizovanie porovnávacieho merania pre úradné laboratóriá v SR 

* Spolupráca s CRL-AP- tréningový kurz 

* Spolupráca s vybranými NRL – Česká republika, Poľsko, Slovinsko 

* Spolupráca a odborná pomoc pre úradné laboratóriá 

*    Spolupráca s IVVL Košice 

          *    Spolupráca s UVL a F Košice  

                                                                                         MVDr. Tomáš Danielis    
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