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Správa o činnosti 
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 

za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2011 sme ukončili validáciu a akreditáciu metódy LC/MS/MS pre rezíduá 

nitroimidazolov (prenos metódy z GC/MS). Metóda bola súčasne rozšírená o rezíduá 

ipronidazol a hydroxyipronidazol. 

• V roku 2011 sme ukončili validáciu a akreditáciu metódy LC/MS/MS pre rezíduá 

nesteroidných a protizápalových liečiv (prenos metódy z GC/MS). Metóda bola 

súčasne rozšírená o 6 analytov (oxyphenbutazon, meloxicam, flunixin, carprofen, 

tolfenamic acid, 5-hydroxyflunixin). 

 

Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

• V roku 2011 sme zorganizovali 1 medzilaboratórny test pre dve štátne laboratóriá 

v pôsobnosti ŠVPS SR a to ŠVPÚ Dolný Kubín a ŠVPÚ Košice. Test bol zameraný 

na rezíduá pesticídov a PCB. 

• Na základe ponuky z EURL vo Freiburgu (Nemecko) sme týmto laboratóriám ponúkli 

aj možnosť zúčastniť sa rovnakého testu (PT AO 06 – pesticídy v hydinovom 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 2011 sme sa zúčastnili testu, ktorý organizovalo EURL vo Freiburgu – PT AO 

06, ktorý bol zameraný na stanovenie pesticídov v hydinovom mäse. Všetky výsledky 

organochlórových pesticídov uvedených v teste mali z-skóre, okolo hodnoty 3. 

Na základe interného auditu a ďalších odborných konzultácií sme dospeli k záveru, že 

sa jednalo o systémovú chybu. Na overenie správnosti analýz sme sa zúčastnili testu 

cez FAPAS, ďalšie testy budeme absolvovať v roku 2012. 



• NRL sa zúčastnilo testu na stanovenie rezíduí nitroimidazolov, ktorý organizovalo 

EURL v Berlíne. Hodnoty z-score mimo odporučený rozsah (5,7) malo laboratórium 

u metabolitu ronidazol a metabolit HMNNI nestanovilo. Celkove však laboratórium 

získalo potrebný počet bodov (11 z 15), aby bol test považovaný za úspešne zvládnutý 

laboratóriom. 

• NRL sa zúčastnilo taktiež medzilaboratórnej štúdie – Koordinovaná vnútrolaboratórna 

validácia metódy na stanovenie rezíduí nesteroidných a protizápalových liekov.   

 

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

zaoberajú predmetnou problematikou: 

• NRL sa pravidelne zúčastňuje porád, organizovaných EURL (Freiburg, Berlin) 

a ŠVPS SR 

• NRL v prípade potreby poskytuje informácie spolupracujúcim organizáciám alebo 

nadriadeným orgánom. 

• NRL každoročne konzultuje a pomáha ŠVPS SR pri organizovaní NPKR 

• NRL poskytuje potrebné informácie ŠVPS SR, ŠVPÚ SR a RVPS SR  

• NRL informuje o zavedení nových laboratórnych metód a nových rezíduách 

• NRL sa pravidelne zúčastňuje koordinovaného viacročného kontrolného programu pre 

rezíduá pesticídov  

• NRL pravidelne sleduje súvisiacu legislatívu 

• NRL je napojené na sieť CIRCA 

 

Počet pracovníkov: 

• Na problematike NRL v roku 2011 pracovalo 6 pracovníkov, z toho 3 vysokoškolsky 

vzdelaní pracovníci (1 veterinárny lekár a 2 chemickí inžinieri) a traja laboranti s ÚSO 

vzdelaním. 

Počet účastí na odborných podujatiach: 

• Hygiena alimentorum (máj 2012, 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 

• Interné semináre ŠVPÚ 

 



Počet odborných publikácií, prednášok: 

• Prednášky v rámci interných seminárov ŠVPÚ 

 

Počet odborných stáží na iných pracoviskách: 

• V roku 2011 sa pracovníci NRL nezúčastnili žiadnej odbornej stáže.  

 

Počet odborných stáží pre iných: 0 

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

 

Účasť v medzilaboratórnych testoch: 
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Správa o činnosti 

Národného referenčného laboratória 

pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 

za rok 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Adriana Ivičičová 



Národné referenčné laboratórium pre hormonálne látky (ďalej NRLHL) 

 

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

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

skríningovými a konfirmačnými metódami 

• úzko spolupracuje pri tvorení a zostavovaní Národného plánu kontroly rezíduí (ďalej 

len „NPKR“) so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky 

(ďalej len „ŠVPS SR“) 

• poskytuje odbornú a vedeckú pomoc pre potreby ŠVPS SR 

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

s inšpektormi z každej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len 

„RVPS“), vykonáva poradenskú činnosť pre inšpektorov poverených výkonom odberu 

vzoriek a zabezpečuje zvoz vzoriek z každého regiónu Slovenska 

• zúčastňuje sa medzinárodných porovnávacích testov, ktoré organizujú európske 

referenčné laboratóriá (ďalej len „EURL“) v Holandsku, v Nemecku, prípadne ďalšie 

inštitúcie (FAPAS, Progetto Trieste Taliansko) 

• spolupracuje s EURL pre látky skupiny A1, A3, A4 - RIKILT , Holandsko a pre látky 

skupiny A5 - BVV Berlín, Nemecko 

• spolupracuje s ostatnými národnými referenčnými laboratóriami v rámci Európskej 

Únie a umožňuje ich pracovníkom stážové pobyty na našom pracovisku 

• zúčastňuje sa porád pracovníkov jednotlivých laboratórií ŠVPÚ a inšpektorov 

z RVPS, ktoré organizuje ŠVPS SR 

• zúčastňuje sa prostredníctvom svojho zástupcu každoročného workshopu, ktorý 

organizuje EURL: 

BVV: Workshop NRL, (A5 beta-agonisti), Ivičičová A., 3.5. až 6.5. 2011, Berlín, 

Nemecko 



RIKILT , Workshop NRL, (A1, A3, A4), Ivičičová A., 31.10. až 2.11. 2011, 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, krmivo, mlieko. 

 

Používané laboratórne metódy: 

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

zásady stanovené medzinárodne uznávanými predpismi. Laboratórium pracuje 

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

osvedčenia 50/S-127, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou. 

NRLHL pracuje s ELISA metódami pre skríningové stanovenia a s GC/MS, LC/MS/MS 

metódami pre konfirmačné stanovenia hormonálnych látok. 

V roku 2011 laboratórium rozšírilo konfirmačnú metódu pre stanovenie laktónov kyseliny 

resorcylovej o nové analyty α-Zearalenol, β-Zearalenol, Zearalanon v moči, ďalej rozšírilo 

konfirmačnú metódu pre stanovenie Nortestosteronu o analyt 17-α-19-Nortestosteron v moči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab 1: Prehľad sledovaných hormonálnych látok a vyšetrovacích metód 

Skupina Analyt Skríning Konfirmácia

A1 stilbény Dienestrol ELISA GC-MS 

Dietylstilbestrol 

Hexestrol 

A3 steroidy s androgénnym 

účinkom 

17-α-19-Nortestosteron ELISA GC-MS 

17-β-19-Nortestosteron 

17- β-Trenbolon 

Etynylestradiol 

Metyltestosteron 

Boldenon 

Stanozolol ELISA LC-MS/MS 

gestagény Medroxyprogesteron acetát ELISA LC-MS/MS 

Megestrol acetát 

Chlormadinon acetát 

Melengestrol acetát 

17α - acetoxy progesteron 

pohlavné hormóny 17-β-Estradiol nevykonáva 

sa 

GC-MS 

Testosteron 

A4 laktóny kyseliny 

resorcylovej 

α-Zearalanol (Zeranol) ELISA GC-MS 

β-Zearalanol (Taleranol) 

α-Zearalenol 

β-Zearalenol 

Zearalanon 

Zearalenon 

A5 beta-agonisti Clenbuterol nevykonáva 

sa 

LC-MS/MS 

Salbutamol 

Cimbuterol 

Brombuterol 

Mapenterol 

Mabuterol 

Cimaterol 



Skupina Analyt Skríning Konfirmácia

Terbutalin 

Ractopamin 

Zilpaterol 

B2f Ostatné farmakologicky 

aktívne látky 

Dexametazon ELISA LC-MS/MS 

v procese 

 

Tab. 2: Počet vyšetrených vzoriek 

Účel 

Počet 

vzoriek 

Skríning Konfirmácia Počet  

VyšetreníNegatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne 

NPKR 372 365 7 6 1 847 

VPO 23 23 0 0 0 23 

PD 0 0 0 0 0 0 

Ciel. kontrola 0 0 0 0 0 0 

Došetrovanie 16 16 0 0 0 16 

Sťažnosť 0 0 0 0 0 0 

Suma 411 404 7 6 1 886 

 

Tab. 3: Počet vyšetrení na jednotlivé skupiny analytov 

Analyt Počet vyšetrení 

Stilbény (Dietylstilbestrol, Dienestrol, Hexestrol) 94 

Nortestosteron (17-α-19-Nortestosteron, 17-β-19-Nortestosteron ) 151 

Zeranol, Taleranol, Zearalenon, (α + β)-Zearalenol, Zearalanon 87 

Trenbolon 148 

B-agonisti (10 analytov) 135 

Acetylgestagény 15 

Boldenon 7 



Analyt Počet vyšetrení 

Stanozolol 7 

Metyltestosteron 101 

Etynylestradiol 101 

Estradiol 8 

Testosteron 8 

Dexametazon 24 

Suma 886 

 

Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

Národné referenčné laboratórium pre látky skupiny A1, A3, A4, A5, ktoré sa zaoberá 

analýzou vzoriek živočíšneho pôvodu  na hormonálne látky a vzoriek krmív na stanovenie 

beta-agonistov je jediné v SR, z tohto dôvodu neorganizuje v rámci SR porovnávacie merania. 

 

Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach: 

NRLHL sa zúčastnilo medzilaboratórnych porovnávacích skúšok na stanovenie steroidov 

v moči (Progetto Trieste, Taliansko, marec 2011) a na stanovenie beta-agonistov v pečeni 

(FAPAS, október 2011) 

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: 4 

Počet odborných publikácií, prednášok: Účinky užívania hormonálnych látok, seminár 

k NPKR, Ivičičová A., 1.12.2011 Košice 

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 
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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 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jarmila Ďurčanská 



Ustanovenie Skúšobného laboratória 

 

Skúšobné laboratórium (ďalej len SL) Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu 

Bratislava (ďalej len ŠVPÚ), oddelenie chromatografie je akreditované podľa požiadaviek 

STN EN ISO 17025 na analýzy rezíduí pesticídov (ďalej len RP), číslo osvedčenia – S127. 

V máji roku 2007 bolo laboratórium oficiálne Ministerstvom pôdohospodárstva poverené ako 

Národné referenčné laboratórium (ďalej len NRL) pre analýzu rezíduí pesticídov v ovocí 

a zelenine; v obilninách a krmovinách a pre metódy stanovenia pre jednotlivé rezíduá 

pesticídov. 

V Metodickom pokyne Štátnej Veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky 

(ďalej len ŠVPS SR) č. 7/2011 k národnému programu kontroly rezíduí pesticídov 

v potravinách rastlinného pôvodu na rok 2011 bolo laboratórium ŠVPÚ Bratislava poverené 

analýzou vzoriek rastlinného pôvodu odobratých v rámci potravinového dozoru a európskeho 

koordinovaného monitoringu (ďalej len EM) pre celé Slovensko ako NRL laboratórium pre 

analýzy rezíduí pesticídov v potravinách. 

 

Práca v roku 2011 

 

V roku 2011 sa v NRL analyzovalo 433 vzoriek rezíduí pesticídov v rámci potravinového 

dozoru, 60 vzoriek v rámci monitoringu spotrebného koša (ďalej len MSK), 49 vzoriek ako 

kontrola importu z tretích. krajín pri vstupe na územie EÚ – spolu celkovo 524 vzoriek 

úradnej kontroly a 27 vzoriek rozborov na požiadanie zákazníka. V rámci úradnej kontroly sa 

vyšetrilo aj 13 vzoriek ekologického pôdohospodárstva, ktoré pochádzali zo SR i z dovozu. 

Vzorky sa analyzovali 7 rôznymi metódami – multireziduálnou metódou GC MS sa 

analyzovalo 481 vzoriek potravinového dozoru (rutinne 170 analytov), na prítomnosť 

dithiokarbamátov sa skontrolovalo 203 vzoriek, metódou LC/MSMS (90 analytov) sa 

analyzovalo 394 vzoriek. 40 vzoriek v komoditách hrozno, hrušky, pšenica sa vyšetrilo na 

obsah rezíduí chlórmequatu a mepiquatu. Vyšetrenie bromidov bolo súčasťou EM 

v komoditách špenát a ryža, vyšetrilo sa 29 vzoriek. Samostatne sa vykonal monitoring 

vzoriek hrušiek na Amitraz – 12 vzoriek sa vyšetrilo bez nálezu. 212 vzoriek sa analyzovalo 

na prítomnosť rezíduí pesticídov obsahujúcich acidoskupinu. Nakoľko povinným analytom 

pre EM bolo aj vyšetrenie glyphosatu vo vzorkách obilovín a tento analyt sa v rámci NRL 

zatiaľ nevyšetruje, zaslali sme predmetné vzorky na vyšetrenie do akreditovaného laboratória 

na Vysokej škole chemickotechnologickej v Prahe. Ako súčasť EÚ sa NRL zúčastnilo aj 
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Tab. 2: Prehľad vzoriek analyzovaných v rámci EM 

 

Komodita plán vyšetrené pozitívne Z toho nad MRL 

Fazuľka 15 16 9 1 

Hrušky 15 15 13 1 

Mrkva 15 15 11  

Pomaranče/mandarinky 15 17 16  

Zemiaky 15 15 2  

Špenát 15 15 9 1 

Ryža 15 15 10  

Uhorky 15 15 9 2 

Múka pšeničná 15 15 8  

spolu 135 138 87 5 

 

Audity 

Vo marci roku 2011 bol v NRL v rámci reakreditácie laboratória vykonaný externý audit 

posudzovateľmi zo SNAS.  

V rámci medzilaboratórnych testov organizovaných komunitnými referenčnými laboratóriami 

(ďalej len EURL) sme sa zúčastnili testov, ktorý organizovala EURL pre čerstvé ovocie 

a zeleninu v Almerii (mandarínka), EURL pre obilniny a krmivá v Kodani (ryža) a EURL pre 

jednotlivé metódy v Stutgarte (ryža). Vo všetkých testoch sa naše NRL umiestnilo s veľmi 

dobrým výsledkom medzi laboratóriami kategórie A.Ďalej sme absolvovali test FAPAS na 

vyšetrenie RP v komodite víno a olivový olej. Naše NRL neorganizovalo žiadny porovnávací 

test v rámci oficiálnych laboratórií, nakoľko v SR je len 1 ďalšie laboratórium, ktoré sa 

zaoberá uvedenou problematikou.  

 

Porady a školenia 

1. Február 2011, Bratislava, Banská Bystrica, Prešov – porada inšpektorov RVPS 

a KVPS  



Realizácia Metodického pokynu 7/2011 

Pokyny k EM 2011 

Novinky v legislatíve 

Vyhodnotenie roku 2010 – prehľad vzoriek, analýz a výsledkov 

2. September 2011 – účasť na spoločnom workshope organizovanom všetkými 

EURL pre rezíduá pesticídov, Freiburg, Nemecko – RNDr. Ďurčanská, Ing. 

Pigošová, Ing. Tóthová 

3. Február 2011,  november 2011 - účasť na stretnutí PRAPER, EFSA, Parma, 

týkajúca sa zasielania nového formátu správ na EFSA, 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 EFSA . Tohto monitoringu sa SL zúčastňuje od roku 2004 od vstupu 

SR do únie. 

Laboratórium poskytuje podľa požiadaviek poradenskú a konzultačnú službu v oblasti 

analýzy RP. 

 

Spolupráca s inými organizáciami: 

• ŠVPS SR Bratislava, Ing. Matúšová – spolupráca pri príprave Národného 

programu rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného pôvodu na rok 2012, 

vyhodnotenia pre EFSA za rok 2010, príprava školení pre inšpektorov, 

konzultácie pri príprave rôznych materiálov, týkajúcich sa uvedenej oblasti 

• Spolupráca s VÚP (Ing. Šalgovičová) pri príprave novej štruktúry vety 

MCL 

• Konzultácie pre pracovisko analytickej chémie STU Bratislava – 

Ing. Hrouzková, PhD . 



Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

Referenčného laboratória rádiometrie a rádiológie 

za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Juraj Miššík 

ŠVPÚ Bratislava, DSL Nitra 



Referencia: vyšetrenia vzoriek surovín, polotovarov a finálnych produktov 

z poľnohospodárskej výroby a lesného a vodného hospodárstva, ako aj prvkov 

životného prostredia na obsah umelých a prírodných rádionuklidov 

 

Počet vyšetrených vzoriek (metóda: HPGe spektrometria žiarenia gama) ...........       395 

Počet stanovených analytov, uvedených na výsledkových protokoloch .................   1 265 

Analyty, ktorých prítomnosť  vo vzorkách bola meraním vylúčená ..................... > 3 200 

 

Surveilance zoonóz: nie je v náplni práce laboratória 

Nové laboratórne metódy: neboli zavedené nové metódy  

Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov: 

 

Laboratórium rádiometrie a rádioekológie je jediné pracovisko v rámci ŠVPS 

SR, zaoberajúce sa  identifikáciou rádioaktívnej kontaminácie homogenizovateľných vzoriek 

s ľubovoľnou matricou do stupňa tvrdosti 4°MOHSE. Metóda je založená na kvalitatívnej 

analýze fotónového spektra s následnou kvantitatívnou analýzou pozitívne detekovaných 

rádionuklidov. V RLRR sa využíva predovšetkým pre vzorky rastlinného a živočíšneho 

pôvodu a vzorky zo životného prostredia.  

Z tohoto dôvodu neorganizuje vo vnútri SR porovnávacie merania pracovísk ŠVPS. 

 

Účasť na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích testoch: 

 

V roku 2011 sa RLRR nezúčastnilo žiadneho medzinárodného porovnávacieho testu.  

RLRR plánuje účasť na najbližšom „Environmental Radioactivity Comparison Exercise“ 

organizovanom National Physical Laboratory, Teddington (Veľká Británia). 

Organizácia alebo spolupráca pri organizovaní porád pracovníkov z ŠVÚ, ktorí sa zaoberajú 

predmetnou diagnostikou: 

Iné ŠVPÚ sa nezaoberajú rádiometrickými analýzami. 

 

Počet VŠ pracovníkov: 

Stav k 1.1.2011: 2,25 úväzku pre štyroch pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním:   

  0,35 úväzku - vedúci / biofyzik; 

  1,0  úväzku – jadrový fyzik; 



  0,5 úväzku - nukleárna elektronika / informatika; 

  0,4 úväzku - rádiochemik. 

V LRR pracuje na plný uväzok 1 laborantka so stredným odborným vzdelaním.  

Stav k 31.12.2011:  bez zmeny 

Počet účastí na odborných podujatiach:  

LRR navrhuje a analyticky zabezpečuje monitorovací program ŠVPS SR „Rádiohygienická 

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

Súčasťou tohoto programu je od roku 2006 aj podprogram sledujúci aktivitu rádiohygienicky 

významých antropogénnych a prírodných rádionuklidov v surovom kravskom mlieku, 

organizovaný v súlade s metodikou uvedenou v Odporúčaní (EK) č. 2000/ 473/EURATOM.  

Získané výsledky sú zaraďované do databázy celoeurópskej monitorovacej siete subsystému 

„mlieko“. Koordináciu projektu, zber dát z členských krajín EÚ a vyhodnocovanie údajov 

vykonáva JRC Ispra (Taliansko).  

 

Počet odborných publikácií: 1 

Miššík, J. – Puskeiler, Ľ. – Bíreš, J. (2011). Príspevok k hodnoteniu vplyvu nehody jadrovej 

elektrárne Fukushima Dai-Iči na situáciu na Slovensku. In: Slovenský veterinársky časopis. 

ISSN 1335-0099, roč. 36, č. 2, s. 66 – 69.  

  

Počet odborných prednášok: 2 (vnútroústavné semináre) 

Počet odborných stáží na iných pracoviskách: 0 

Počet odborných stáží pre iných v LRR: 0 

Laboratórium, je akreditované SNAS. Č. osvedčenia S 127 

 

Poskytovanie odbornej pomoci ŠVPS SR: konzultácie z oblasti rádiometrie s pracovníkmi 

ŠVPS SR a spolupracujúcich organizácií: RNDr. Bédi - Úrad verejného zdravotníctva, 

Bratislava 



Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

Národného referenčného laboratória pre mlieko  

a mliečne výrobky 

za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Stanislava Zubrická 

ŠVPÚ Bratislava, DSL Nitra 



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 2011 vyškolilo 30 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 10 prípadoch. Týkala sa oblastí kvality 

surového kravského mlieka, (CPM, LPC, titračnej kyslosti), legislatívy ohľadne výroby 

biomlieka, kalibrácie prístrojov, konzervácie odobraných vzoriek, výpočtu neistôt pri 

vyšetrovaní SKM, atď. 

 

3. Účasť v medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti (MSS) 

Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov v surovom kravskom mlieku – (AFFSA, 

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 2580 ks pre nízky rozsah hodnôt, 2580 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 264 kusov. 

 



5. V roku 2011 NRLM zorganizovalo 3 MSS: 

• Stanovenie počtu somatických buniek v surovom kravskom mlieku, marec 2011 

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

• Stanovenie počtu somatických buniek v surovom kravskom mlieku, november 2011 

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

• Stanovenie obsahu tuku a bielkovín v mlieku, november 2011 Účasť: 21 subjektov 

mliekarenskych podnikov  

 

6. Analyzovanie vzoriek surového kravského mlieka za účelom samokontroly -   

prevencia  zo strany prvovýroby  

V roku 2011 bolo analyzovaných 2280 vzoriek surového mlieka , celkove bolo vykonaných 

5516 vyšetrení. 

 

Prehľad počtu vzoriek podľa jednotlivých parametrov uvádza nasledovná tabuľka: 

Parameter Počet vzoriek 

Tuk 631 

Bielkoviny 631 

Laktóza 631 

Beztuková sušina 631 

Sušina 631 

Somatické bunky 2038 

Celkový počet mikroorganizmov 263 

Počet koliformných baktérií 101 

Teplota tuhnutia 155 

Rezíduá inhibičných látok 128 

 

 

 



7. Účasť na seminároch, konferenciách a medzinárodných pracovných stretnutiach 

Účasť na seminároch, konferenciách a prednáškach 

Odborný seminár – Ochrana a využitie agrobiodiverzity pre výživu a poľnohospodárstvo – 

princípy, legislatíva, dokumentácia, 9-11.11.2011 

1x Iveta Fehér Pindešová 

 

Vedecká  konferencia – Kontrola a bezpečnosť potravín, 1.4.2011 

1x Ing. Peter Zajác, PhD  

 

Účasť na posudzovaniach 

Účasť na  posudzovaniach v pozícii experta na akreditácii Plemenárske služby Žilina, š.p. 

a CSL Bratislava 

2x Ing. Peter Zajác, PhD 

 

Prednášateľská činnosť 

Školenie hradené z EÚ prostriedkov pre rozvoj vidieka, Dudince, Penzión Mlynárka, Téma: 

Hygiena v prvovýrobe mlieka, október 2011 

1x Ing. Peter Zajác, PhD 

 

Medzinárodná vedecká konferencia , Štrbské pleso, Hotel Patria, Názov prednášky: 

Bezpečnosť a nanotechnológie v potravinárstve, november 2011 

1x Ing. Peter Zajác, PhD 

 

8. Legislatívna a normatívna činnosť 

Porovnanie  STN EN ISO 1211  Stanovenie množstva tuku gravimetrickou metódou s STN 

5705104-4  

 

9. Počet  vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov: 2 (z toho 1 na dohodu) 



10. Publikačná činnosť v roku 2011: 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

ADF01 Perception of bio-food labeling by consumers in Slovakia / Dagmar Kozelová, Peter 

Zajác, Eva Matejková, Lucia Zeleňáková, Ľubomír Lopašovský, Ladislav Mura, Jozef Čapla, 

Vladimír Vietoris. 

In Potravinárstvo: vedecký  časopis pre potravinárstvo. - Združenie HACCP Consulting : 

Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko. - ISSN 1338-0230. - Roč. 5  č 1. (2011), s. 33-38. 

 

ADF02 Microbial biofilms produced by pseudomonas fluorescens on solid surfaces / Jozef 

Čapla, Peter Zajác, Jozef Golian, Pavol Bajzík, Lucia Zeleňáková, Vladimír Vietoris, Dagmar 

Kozelová. 

In Potravinárstvo: vedecký  časopis pre potravinárstvo. - Združenie HACCP Consulting: 

Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko. - ISSN 1338-0230. - Roč. 5, č.  2 (2011), s. 13-16. 

 

ADF03 Porovnanie vybraných metód stanovenia alkalickej fosfatázy v mlieku  

Comparisonn of selected methods determination of alcaline phophtase in milk / Jozef Golian, 

Martin Chovanec, Peter Zajác, Lucia Zeleňáková. 

In Mliekarstvo. - Žilina : Výskumný ústav mliekárenský Žilina. - ISSN 1210-3144. - Roč. 40, 

č. 1 (2011), s. VI-VIII. 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 Prehľad analytických metód na detekciu falšovania mlieka a mliečnych výrobkov / 

Lucia Zeleňáková, Ľubomír Lopašovský, Dagmar Kozelová, Simona Kunová, Jozef Čapla, 

Peter Zajác. 

In Proteiny 2011 : sbornik příspěvků VI. ročníku mezinárodní konference, 3. - 4. května 2011 

Zlín. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2011. - ISBN 978-80-7454-022-6. - S. 159-162. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD01 Metrologická nadväznosť a kalibrácia / Ondrej Revák, Jozef Čapla, Peter Zajác. 

In Kvalita a bezpečnosť potravín: V. medzinárodná konferencia, 3.-4. novembra 2011, 

Vysoké Tatry: zborník prednášok. - Žilina: Vydavateľstvo MASM, 2011. - S. 25-26. 

 



AFD02  Bezpečnosť potravín a nanotechnológie / Peter Zajác, Jozef Čapla, Pavol Bajzík. 

In Kvalita a bezpečnosť potravín: V. medzinárodná konferencia, 3.-4. novembra 2011, 

Vysoké Tatry: zborník prednášok. - Žilina: Vydavateľstvo MASM, 2011. - S. 23. 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFG01 Taste profile comparison Slovak Blaufrankisch wines estimated by potentiometric 

multisensor system and sensory panel / V. Vietoris, D. Kirsanov, P. Zajác, J. Čapla, A. Legin. 

- Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In 9th Pangborn sensory science symposium [elektronický zdroj]: 4 - 8 September 2011, 

Toronto, Canada: conference abstracts. - New York : Elsevier Scientific Publishing Company, 

2011. - ISBN nemá ISBN. - S. 48. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

AFH01 Nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom / Jozef Čapla, Peter 

Zajác, Vladimír Vietoris. 

In Kvalita a bezpečnosť potravín: V. medzinárodná konferencia, 3. - 4. novembra 2011, 

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry : zborník prednášok. - Žilina: Vydavateľstvo MASM, 2011. - 

ISBN 978-80-85348-79-8. - S. 28. 

 

AFH02 Nové metódy laboratórnej a spotrebiteľskej senzorickej analýzy / Vladimír Vietoris, 

Jozef Čapla, Peter Zajác, Miroslava Barnová, Hana Balková. 

In Kvalita a bezpečnosť potravín: V. medzinárodná konferencia, 3. - 4. novembra 2011, 

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry: zborník prednášok. - Žilina: Vydavateľstvo MASM, 2011. - 

ISBN 978-80-85348-79-8. - S. 19-20. 

 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

BAB01 Požiadavky na uplatňovanie zásad HACCP pre sushi a sashimi / Peter Zajác, Jozef 

Čapla, Lucia Zeleňáková, Vladimír Vietoris. - 1. vyd. - Nitra: Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, 2011. - 60 s.: obr. - ISBN 978-80-552-0701-8 

 

BCI Skriptá a učebné texty 

BCI01 Hygiena výživy a stravovania / Lucia Zeleňáková, Jozef Čapla, Peter Zajác. - 1. vyd. - 

Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. - 180 s.: grafy, obr., tab. - ISBN 

978-80-552-0546-5



Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

Národného referenčného laboratória pre monitoring obsahu vody 

v hydinovom mäse 

za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Silvia Kučeráková  



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 2011 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 2011 

 

Dňa 4.4.2011 sa konalo v Bruseli stretnutie expertnej skupiny pre hydinové mäso. V úvode 

stretnutia informovala p.S.Marrone o zmenách v Nariadení Rady č.1234/2007 v rámci prílohy 

XIV v časti B „Obchodné normy pre hydinové mäso“ – doplnenie v rámci bodu II. o body 5 

a 6 týkajúce sa prípravkov z hydinového mäsa. V ďalšej časti tohto bodu zástupca Anglicka 

prezentoval metódu na zistenie, či bolo hydinové mäso čerstvé a či nebolo viac krát 

zamrazené a rozmrazené. Princípom tejto metódy je meranie aktivity enzýmu (HADH) β-

hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, ktorý sa prirodzene nachádza v svalovine hydiny. 

Na štúdiu použili vzorky hydinových pŕs a stehien.(kuracie, morčacie). Spolu vyšetrili 543 

vzoriek z 15 – tich regiónov. Vzorky získali z bitúnkov aj z obchodnej siete. Porovnávali 

čerstvú hydinu skladovanú pri teplote -2°C až +4°C rýchlo zmrazenú hydinu a super rýchlo 

zmrazenú hydinu pričom boli rôzne teploty skladovania. Najlepšie vlastnosti vykazovalo 

hydinové mäso, ktoré bolo zmrazené super rýchlou metódou . Takto upravené hydinové mäso 

vykazovalo lepšiu kvalitu ako mäso upravené klasickým spôsobom zamrazenia. 

Pri morčacom mäse porovnávali chladené mäso a super rýchlo zmrazené mäso. Záver - 

v tomto prípade nebol žiadny rozdiel v kvalite vyšetrovaného morčacieho mäsa.  



V ďalšom bode programu informoval p.Grobecker o zmenách v Nariadení Komisie 

č.543/2008 čl.18 - ročný zber údajov z jednotlivých štátov na obsah vody v  hydine treba 

poslať vždy do 30. júna. V prílohe XII NK č.543/2008 sa ruší odstavec e).  

V súvislosti so zmenou posielania zberných údajov sa ruší v Nariadení Komisie (ES) 

č.508/2009 článok 1 kompletne aj s prílohou XII a. V ďalšom bode referoval p.Grobecker 

o stretnutí predstaviteľov jednotlivých štátov vo Francúzsku v Bresse. 

Dlhá bola diskusia o vypísanej verejnej súťaži– štúdia o sledovaní obsahu fyziologickej vody 

v hydinových rezňoch a kuracích stehnách chovaných a zabíjaných v EÚ. Výsledky štúdie sa 

použijú na posúdenie, či aktuálne tolerančné limity obsahu vody v hydinovom mäse, určené 

v Nariadení Komisie č.543/2008, majú byť upravené. Do tejto štúdie by sa malo zapojiť cca 6 

štátov, z toho 1 by bol organizátor a ostatné štáty by sa zúčastnili čiastkových úloh ako 

napríklad analýzy jednotlivých vzoriek. Do konca apríla treba predložiť vypracovaný projekt 

na posúdenie a schválenie. Na stretnutí vyslovili záujem o túto štúdiu zástupcovia Anglicka 

ako organizátora projektu. Zástupcovia Nemecka, Francúzska a Holandska by sa radi 

podielalil priamo na stanovovaní obsahu vody vo vzorkách hydiny. Za Slovensko sme 

vyslovili tiež záujem na spoluúčasti na projekte pri analýze vzoriek. Na záver stretnutia bol 

prezentovaný nový PC program ISAMM na posielanie zberných údajov za jednotlivé štáty, 

ako aj spôsob konkrétneho zapisovania údajov na obsah vody v hydine a v hydinových 

dieloch.  

 

Porady organizované NRL (ŠVPÚ Bratislava) v roku 2011. 

Porada sa uskutoční v priebehu mesiaca február 2012. 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti organizovaných CRL 

CRL pre obsah vody v hydinovom mäse neorganizovalo v roku 2011 medzilaboratórny test 

spôsobilosti medzi jednotlivými NRL v členských štátoch EÚ. 

NRL sa v roku 2011 zúčastnilo medzilaboratórneho porovnávacieho testu, kde preverované 

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

výsledkom pre jednotlivé analyty : 

 

 



Tab. 1: Výsledky porovnávacieho testu  

 

Dátum 
Test 

organizoval 
Stanovovaný analyt Z - skóre Typ vzorky 

September 

2011 

FAPAS Vlhkosť 

Hydroxyprolín 

Tuk 

Bielkoviny 

0,1 

0,2 

-1,8 

-1,3 

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 2011 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 2011 :80 

Počet vzoriek vyšetrených v NRL : 51 

Počet vzoriek vyhovujúcich : 80 

Počet nevyhovujúcich : 0 

 

Tab. 2: Celkový počet vyšetrených vzoriek na obsah vody v roku 2011 – úradná kontrola 

 

Laboratórium 

Hydinové trupy Hydinové diely 

Počet 

vyšetrených 

vzoriek 

Počet 

nevyhovujúcich 

vzoriek 

Počet 

vyšetrených 

vzoriek 

Počet 

nevyhovujúcich 

vzoriek 

Bratislava 9 - 42 0 

Dolný Kubín 0 - 6 0 

Prešov 0 - 2 0 

Košice 6 - 15 0 

SPOLU 15 - 65 0 



Tab. 3:  Vzorky vyšetrené na obsah vody v rámci cielených kontrol 216/11, 225/11  

 

Činnosť NRL v roku 2011  

 

• Prednáška na  IVVL Košice“ Nariadenie komisie (ES)č.543/2008 – informácie 

k odberom vzoriek na laboratórne vyšetrenie, prezentácia senzorických nálezov 

u hydiny podľa NK č.543/2008. (2.6.2011) 

• Organizácia porovnávacieho testu na stanovenie obsahu vody v hydine- sumarizácia 

výsledkov 6-tich zúčastnených laboratórií je uvedená v tab.1 a 2. 

 

Tabuľka 4: Vzorka č.1 Hydinové diely 

Počet 
laboratórií Parameter 

Vypočítaná
priemerná 
hodnota X

g/100g 

Počet 
vyhovujúcich

z-skóre 
2≤z  

Celkový 
poče  

z-skóre 

% 
vyhovujúcich 

z-skóre 

6 Obsah vody (a) 68,73 6 6 100 
Celkové bielkoviny (b) 17,41 6 6 100 

 

 

Tabuľka 5: Vzorka č.2  Kurčatá 

Počet 
laboratórií Parameter 

Vypočítaná
priemerná 
hodnota X

g/100g 

Počet 
vyhovujúcich

z-skóre 
2≤z  

Celkový 
počet 

z-skóre 

% 
vyhovujúcich 

z-skóre 

6 Obsah vody (a) 66,46 6 6 100 
Celkové bielkoviny (b) 17,49 6 6 100 

 

Laboratórium 

Celkový 

počet 

vyšetrených 

vzoriek 

Hydinové trupy Hydinové diely 

Z toho Z toho 

Cielená 

kontrola 

Počet 

nevyhovujúcich

Cielená 

kontrola 

Počet 

nevyhovujúcich

Bratislava 25 9 0 16 0 

Dolný Kubín 2 0 0 2 0 

Prešov 0 0 0 0 0 

Košice 4 0 0 4 0 

SPOLU 31 9 0 22 0 



Plán činnosti NRL na rok 2012. 

 

• Zorganizuje porovnávací test na stanovenie obsahu vody a množstva mäsa 

v hydinových prípravkoch v rámci jednotlivých ústavov ŠVPÚ  Slovenskej republiky 

a ŠVÚ Jihlava. 

• V spolupráci s ŠVPS SR naplánuje cielenú kontrolu na obsah vody v hydinových 

prípravkoch  

• Odborná a konzultačná činnosť v rámci danej problematiky. 

• Poskytnutie informácií z mítingu organizovaného CRL v Bruseli. 

 

Počet VŠ vykonávajúcich činnosť NRL : 1 

 

Spolupráca s inými organizáciami: 

 

- Státní veterinární ústav Jihlava ČR, Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, 

chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobku v hydine, Ing.H.Čurdová – 

spolupráca pri metodike stanovenia obsahu vody v hydinovom mäse 

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

stanovenia obsahu vody v hydinovom mäse 

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 Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

Národného referenčného laboratória salmonelóz  

Národného referenčného laboratória chorôb hydiny  

(infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum 

a Mycoplasma meleagridis)  

za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Alena Škarková 

MVDr. Gabriel Gašpar 



V Národnom referenčnom laboratóriu salmonelóz bolo serologicky typizovaných 121 

kmeňov salmonel (viď. Tab. 2 ). 

Zaslané izoláty salmonel pochádzali zo ŠVPÚ, DSL a ŠVÚ v SR. 

Dominantný sérovar v tomto roku po prvý krát : Salmonella Infantis  

 

V roku 2011 pokračovalo vyšetrenie chovov hydiny Gallus Gallus v rámci Národného 

ozdravovacieho programu chovov hydiny od salmonelových infekcií v Slovenskej 

republike, ktorý bol pre rok 2011 prijatý na základe zákona č.39/2007 Zbierky zákonov 

o veterinárnej starostlivosti..  

Národný ozdravovací program chovov hydiny od salmonelových infekcií v reprodukčných 

kŕdľoch kury domácej bol v roku 2011 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 a v kŕdľoch moriek) boli národné kontrolné programy zamerané na sledovanie 

Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium.  

 

V ŠVPÚ a ŠVÚ v SR z 1 327 vyšetrených reprodukčných kŕdľov bol pozitívny 1 (0,08 %) 

kŕdeľ, v ktorom bola izolovaná S. Enteritidis  

V úžitkových kŕdľoch znáškových nosníc bolo vyšetrených 744 kŕdľov, z toho bolo 

pozitívnych 11 (1,48 %) kŕdľov. S. Enteritidis bola izolovaná v 9 (1,21 %) kŕdľoch, S. 

Newport a S. 4,12 : e, n, x : - v 1 kŕdli (0,13 %) 

V chovoch brojlerov zo 400 vyšetrených kŕdľov jednodňových kurčiat bolo 7 kŕdľov 

s nálezom salmonel, z toho 3 kŕdle boli pozitívne na S. Enteritidis, 2 kŕdle na S. Tennessee a 1 

kŕdeľ na S. Typhimurium a S. Lille.  

Z 2438 vyšetrených kŕdľov počas odchovu bolo pozitívnych 37 kŕdľov s nálezom salmonel. 

Dominantným sérovarom u brojlerov bola S. Infantis (0,98 %) t.j. 24 kŕdľov, nasledovali S. 

Enteritidis – 7 kŕdľov (0,28%), S. Lille a S. Kentucky v 1 kŕdli (0,04%).  

U kačíc bolo spolu vyšetrených 12 kŕdľov (chovné, výkrmové) z ktorých v 1 kŕdli bola 

izolovaná S. Enteritidis.  

Husí bolo vyšetrených 6 kŕdľov (chovné, výkrmové) bez nálezu salmonel.  



Najviac bolo vyšetrených moriek a to 289 kŕdľov (chovné, výkrmové) s nálezom salmonel v 4 

kŕdľoch (1,38 %). S. Kentucky bola izolovaná v 2 kŕdľoch (0,69%), S. Typhimurium a S. 

Agona boli izolované v 1 kŕdli (0,34 %), S. Enteritidis nebola izolovaná.  

 

Z celkového počtu vyšetrených kŕdľov na Slovensku sa v Národnom referenčnom 

laboratóriu chorôb hydiny v rámci monitoringu reprodukčných chovov Gallus Gallus 

vyšetrilo 1 299 kŕdľov. Jednalo sa o vzorky orgánov, mekónia, vaječných škrupín, trusov, 

s nálezom Salmonella Enteritidis v 1 kŕdli. 

V chovoch moriek bolo vyšetrených 278 kŕdľov, z toho v 1 kŕdli bola izolovaná Salmonella 

Agona a v 1 kŕdli Salmonella Kentucky.  

V úžitkových chovoch nosníc bolo vyšetrených 404 kŕdľov so záchytom salmonel v 7 

kŕdľoch. V 6 kŕdľoch bola potvrdená Salmonella Enteritidis a v 1 kŕdli Salmonella 4,12 : e, n, 

x : -.  

Z 1 348 vyšetrených kŕdľov brojlerov boli salmonely izolované v 19 kŕdľoch. Salmonella 

Enteritidis bola potvrdená v 4 kŕdľoch, Salmonella Infantis, v 7 kŕdľoch, Salmonella Lille v 5 

kŕdľoch, Salmonella Tennessee v 2 kŕdľoch a Salmonella Kentucky v 1 kŕdli. 

 

Účasť na medzinárodných laboratórnych porovnávacích testoch (viď. Tab.1) . 

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

Study XIV - 2011 

 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 34 vzorkách, z toho 25 vzoriek 

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

EÚ a Nórska 

 organizátor testu: EURL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu: február - marec 2011 

 metóda: kultivácia, overovanie MSRV agaru na vyšetrovanie ďalších matríc a postupu 

podľa dodatku D normy STN ISO 6579 

Interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella spp. in food. Study V - 

2011 



 zameranie testu: detekcia salmonel celkom v 34 vzorkách, z toho 25 vzoriek 

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

členských krajín EÚ a Nórska 

 organizátor testu: EURL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu: september - október 2011 

 metóda: kultivácia, overovanie MSRV agaru na vyšetrovanie ďalších matríc a postupu 

podľa dodatku D normy STN ISO 6579 

Interlaboratory comparison study on serotyping of Salmonella strains 2011 (XVI)  

 zameranie testu: serotypizácia 20 kmeňov salmonel 

 organizátor testu: EURL Salmonella, Bilthoven, The Netherlands 

 dátum konania testu: november - december 2011 

 metóda: serologická typizácia podľa White-Kauffman-le Minor schémy 2007 

 

Medzilaboratórne porovnávacie testy spôsobilosti pre ŠVPÚ a ŠVÚ: 

 v júni 2011 bol organizovaný medzilaboratórny test zameraný na detekciu salmonel 

Aktivity k EURL Salmonella Bilthoven 

Účasť na porade organizovanej EURL Salmonella Bilthoven 

 termín: 19.-20.5. 2011 Zandvoort, Holandsko - pracovná porada NRL kandidátskych 

krajín EÚ 

 

Komunikácia s pracovníkmi EURL podľa potreby e-mail-om 

Sledovanie www stránok EURL Salmonella, EFSA, WHO GFIN, DFVF a EUCAST 

Pracovné porady 

 termín: 27.-28.1.2011, Modra - porada zástupcov národných referenčných laboratórií 

na 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 EURL.  

 Na požiadanie poskytuje odbornú a konzultačnú pomoc. 

Počet pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním vykonávajúcich činnosť NRL: 1,5 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania:  

Workshopy 

 EURL – Salmonella workshop XVI, Zandvoort, Holandsko – MVDr. Ing. Sásik M. 

Prednášky, postery 

 Výskyt salmonel u hydiny Gallus Gallus a moriek v Slovenskej republike v rokoch 

2006 - 2010, odborný seminár Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia 

zvierat, Škarková A., Gašpar G., Sásik M., október, Bratislava 

Publikácie  

 ŠKARKOVÁ, A., GAŠPAR, G., SÁSIK, M. Výskyt salmonel u hydiny Gallus Gallus 

a moriek v Slovenskej republike v rokoch 2006 - 2010, Zoonózy - spoločná ochrana 

zdravia ľudí a zdravia zvierat, Zborník abstraktov 2011. 

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

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

feedingstufs Slovakia 2010, EFSA 2011. 

 ŠKARKOVÁ, A., Surveillance salmonel, prehľad výskytu zo zvierat, potravín a krmív 

podklady pre Ministerstvaa pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. In: Správa 

o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2010, ISBN 978-80-970360-2-7, s. 16 - 

40. 2011. 

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

o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2010, ISBN 978-80-970360-2-7. s.41 - 

52. 2011 



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 WHO GFIN a v rámci toho je poverené vkladaním údajov 

za salmonely vo veterinárnej oblasti do country databanky WHO. 

Aktivity v spolupráci s inými organizáciami: 

 Národné referenčné centrum pre salmonelózy Úradu verejného zdravotníctva, 

Bratislava - MUDr. D. Gavačová.- naďalej pokračuje spolupráca pri monitorovaní a 

zisťovaní ciest šírenia sa salmonel, najmä multirezistentných, ďalej pri vyhľadávaní a 

objasňovaní zdrojov epidémií, vrátane využitia metód genetickej identifikácie.  

 Katedra molekulárnej biológie Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského, 

Bratislava – RNDr. H. Drahovská spolupráca pri genetickej identifikácii salmonel a 

ich vlastností 

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

pri výmene skúseností vykonávaných činností na národnej úrovni 

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

pri fagotypizácii Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium  

Národné referenčné laboratórium salmonelóz:je akreditované: Osvedčenie o akreditácii č. 

S – 127 

Národné referenčné laboratórium salmonelóz a Národné referenčné laboratórium 

chorôbhydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma 

meleagridis) 



Tab. 1: Prehľad účastí na medzinárodných laboratórnych testoch spôsobilosti NRL 

salmonelóz a chorôb hydiny.  

Pracovisko Dátum Organizátor 

testu 

Typ 

vzorky 

Parameter metóda 

NRL 

salmonelóz 

február - 

maerc 2011 

EURL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

Kapsule 

s rôznym 

počtom 

salmonel 

Detekcia 

salmonel 

34x 

ISO 6579 a 

dodatok D,  

overovanie 

MSRV agaru  

NRL 

salmonelóz 

február - 

marec 2011 

EURL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

Hydinový 

trus a 

kapsule 

s rôznym 

počtom 

salmonel 

Detekcia 

salmonel 

25x 

ISO 6579 a 

dodatok D 

overovanie 

MSRV agaru 

NRL 

salmonelóz 

september 

– október 

2011 

EURL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

Kapsule 

s rôznym 

počtom 

salmonel 

Detekcia 

salmonel 

34x 

ISO 6579 a 

dodatok D,  

overovanie 

MSRV agaru  

NRL 

salmonelóz 

september 

– október 

2011 

EURL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

Bravčové 

a hovädzie 

mäso a 

kapsule 

s rôznym 

počtom 

salmonel 

Detekcia 

salmonel 

25x 

ISO 6579 a 

dodatok D 

overovanie 

MSRV agaru 

NRL 

salmonelóz 

November 

– december 

2011 

EURL 

Salmonella, 

Bilthoven, 

Holandsko 

 kmeň Salmonella spp. 

20x 

Sérologická 

a biochemická 

typizácia  

 

 

 

 



Tab. 2: Serovary salmonel typizované v NRL v roku 2011 

 

Serovar 

H
yd

in
a 

- G
al

lu
s 

G
al

lu
s 

+ 
ja

to
čn

é 

M
or

ky
 

K
ač

ic
e 

H
. d

ob
yt

ok
 +

 ja
to
čn

é 

O
vc

e 

O
ší

pa
né

 +
 ja

to
čn

é 

In
é 

zv
ie

ra
tá

 

K
rm

iv
á 

H
yg

ie
na

 p
ot

ra
ví

n 

S 
p 

o 
l u

 

S.Aesch             1     1 

S.Agona   1           1 2 4 

S.Arizonae             1     1 

S.Derby           2   2   4 

S.Diarizonae             3     3 

S.Enteritidis 19   1       5     25 

S.Hvittingfoss             2     2 

S.Infantis 24           3 4 4 35 

S.Kentucky 1 2             1 4 

S.Lille 6                 6 

S.Montevideo       1       1   2 

S.Muenchen             2     2 

S.Nessziona             1     1 

S.Newport 1                 1 

S.Ohio               1   1 

S.Pomona             1     1 

S.Sandiego             4     4 

S.Tennessee 2                 2 

S.Typhimurium 1 1   5   2 5 1 1 17 

S. 4,12 : e,n,x : - 1                 1 

S. 1,4,5,12 : i : -             2     2 

S. 6,7 : - :1,5                 1 1 

S. 9,12 : l,v : -         1 1       1 

Spolu 55 4 1 6 1 5 30 10 9 121 

 



Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

národného referenčného laboratória tuberkulózy 

(mycobacterium bovis) a iných mykobakterióz 

za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Peter Pavle 



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 mimoriadnych veterinárnych opatrení a vyhlásení ohniska TBC sa podieľa 

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

likvidácie nákazy a ozdravenia chovu, 

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

na základe požiadavky úradného veterinárneho lekára príslušnej 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. 

 

Účasť na poradách a medzilaboratórnych testoch spôsobilosti organizovaných EURL: 

EURL for Bovine Tuberculosis v roku 2011 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: 

V decembri 2011 sa uskutočnil v Madride workshop pre jednotlivé NRL. 

 

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. 



Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15, 842 52 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

Referenného laboratória na toxoplazmózu 

za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Eva Gacíková 



Toxoplazmóza je ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvierat na človeka. Pôvodca tejto 

zoonózy je inracelulárny parazit Toxoplazma gondii, ktorý bežne napáda stavovce, 

najčastejšie vtáky a hlodavce. Životný cyklus tohto prvoka je veľmi komplikovaný a  je 

charakterizovaný zmenou hostiteľa prechodného a konečného, ktorým sa pre tohto prvoka  

stávajú mačkovité šelmy. V ich  tele sa dokáže množiť, prostredníctvom trusu šíriť sa  do 

okolia , a následne infikovať iné organizmy. Medzihostiteľmi Toxoplazma gondi môžu byť 

kozy, ovce, králiky, hlodavci, ošípané, kravy, hydina a iné vtáky. U všetkých zvierat môžu 

byť prítomné infekčné štádiá v tkanive (svaloch alebo mozgu). Tkanivové cysty sú 

životaschopné dlhú dobu, snáď celý život zvieraťa. 

Z poverenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v Bratislave bolo 

pracovisko sérológie na Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave dňa 

12.12.2007 autorizované na výkon odborných činností referenčného laboratória pre 

toxoplazmózu. 

Tvoria ho jedna veterinárna lekárka a laborantka. 

V Slovenskej republike (odteraz len „SR“) sa nevykonáva oficiálny monitorovací program pre 

diagnostiku tejto zoonózy a nepodlieha povinnému hláseniu. 

Druhy zvierat, ktoré majú význam pre hlásenie sú ovce, kozy a ošípané. 

 

Hlavným fenoménom selektívnych odberov je prevencia pri chove zvierat v spoločných 

domácnostiach s ľudskou populáciou, pri preventívnych vyšetreniach hospodárskych zvierat 

určených na ľudský konzum. V popredí sa javí vyšší záujem o vyšetrenie oviec a kôz, súvisí 

to so zakladaním drobnochovov na vidieku a následná konzumácia týchto živočíšnych 

produktov. 

 

Cieľom suspektných odberov sú vyšetrenia psov a mačiek z dôvodu: 

• ochorenie ľudí v domácnostiach a po ich preliečení 

• výskyt gravidných žien 

• aborty a málo životaschopné 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 antikoagulancia a do reakcií 

sa používa čisté sérum. 

Najpoužívanejšou metódou základného vyšetrenia je komplementfixačná reakcia  (odteraz iba 

„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  Polymerase chain reaktion (odteraz iba „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 ľudskej populácii hrá prioritu dôkladná čistota rúk a nepoužívať pre konzum surové mäso. 

Preventívne opatrenia pre budúce matky by mali jednoznačne spočívať v nekonzumovaní 

surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa, vajíčok alebo mlieka priamo od 

zvierat. Pri konzumácii zeleniny a ovocia zo záhrady, kam sa môžu dostať voľne žijúce 

mačky, treba dbať na zvýšenú hygienu precíznym umytím týchto potravín. 

V minulosti väčšia časť vzoriek pochádzala z veľkochovov hovädzieho dobytka a ošípaných, 

postupne sa táto kategória zvierat vytratila a nastala zmena v počte a druhu vyšetrovaných 

zvierat. 

Zvýšil sa záujem o vyšetrovanie domácich miláčikov a malých prežúvavcov, čo v podstate je 

dôsledok budovania malých fariem drobnochovateľov na vidieku. 

Podľa dostupných údajov privátnych veterinárnych lekárov z praxe sa klinická forma 

toxoplazmózy objavuje len ojedinele, odhalení séroreagenti najmä v kategórii psov tvoria 

skupinu nositeľov protilátok, ako dôsledok kontaktu s antigénom Toxoplazma gondii, ale 

nezúčastňujú sa v šírení toxoplazmózy. 

Z epizootologického hľadiska je nutné sa zamerať na bezpečnosť používania surového  

kozieho mlieka na ľudský konzum a poučiť farmárov o možnosti prenosu infekčného agens 

na populáciu. 



Z histórie sérologického monitorovanie toxoplazmózy v SR, uvádzame celkový počet 

vyšetrených vzoriek z rôznych druhov zvierat, počet séroreagentov a percentuálnu 

zamorenosť od začiatku obdobia monitorovania za SR. 

 

Tabuľka č.1 Prehľad monitoringu toxoplazmózy v SR 

 

 

Rok 

Počet vyšetrených 

vzoriek 

Počet pozitívnych 

zvierat 

% pozitivity 

1991 2865 86 1,05 

1992 5734 270 4,7 

1993 5001 333 6,6 

1994 1646 228 13,8 

1995 1992 187 9,4 

1996 1173 180 15,3 

1997 4033 484 12,0 

1998 6737 595 8,8 

1999 3575 240 6,7 

2000 2912 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 

2011 294 27 9,2 

 

 



Z tabuľky vyplýva, že percento zamorenosti za všetky druhy vyšetrovaných vzoriek, sa od 

roku 2001 zvýšilo, v sledovanom roku 2011 sérologická pozitivita vyšetrovaných vzoriek 

klesla na 9,2 % . 

V sledovanom roku 2011 sa celkove v SR vyšetrilo 294 vzoriek a pozitívne reagovalo 27 

vzoriek, z čoho vyplýva 9,2% pozitivita.  

40,8% z celkového počtu vzoriek tvorili krvné séra laboratórnych myší, u ktorých sa 

očakávane nepotvrdila tvorba špecifických protilátok . Rovnakým percentom boli vyšetrované 

vzorky mačiek, v tejto kategórii zvierat sa zistila 15% pozitivita, čo predstavuje oproti 

minulému roku pokles pozitívnych zvierat o polovicu. 

Vyšetrované vzorky psov vykazovali približne rovnaké percento pozitivity (12,5%). 

Nie je zanedbateľná skutočnosť , že verejnosť je prostredníctvom tlače , médií a internetu 

oveľa viac informovaná o problematike tejto zoonózy, a  zodpovednejšie pristupuje k jej 

nástrahám. Referenčné laboratórium sa zúčastnilo na konzultáciách a poradenských 

činnostiach, hlavne s majiteľmi mačiek, psov a participovali sme na jednaní s klientmi kozích 

fariem. 

Získané cenné informácie z monitorovania sérologického vyšetrenia zvierat na túto nákazu 

v SR sme zhrnuli do  nasledovných grafov. 

Druhy zvierat, ktoré majú význam pre hlásenie – ovce, kozy a ošípané – sú zmapované 

prehľadne v nových grafoch za posledných 10 rokov monitorovania. 

 



Graf č. 1 Pomer pozitívnych séroreagentov k počtu vyšetrovaných vzoriek na 

toxoplazmózu 

 
Graf č. 2 Percento pozitivity vyšetrovaných vzoriek na toxoplazmózu 

 



Graf č. 3 Pomer pozitívnych séroreagentov mačiek k počtu vyšetrovaných vzoriek na 

toxoplazmózu  

 

 
 

Graf č. 4 Percento pozitivity vyšetrovaných vzoriek mačiek na toxoplazmózu 

 

 



Graf č. 5 Počet vyšetrovaných vzoriek ošípaných k počtu pozitívnych reagentov 

na toxoplazmózu 

 

 
Graf č. 6 Počet vyšetrovaných vzoriek oviec k počtu pozitívnych reagentov na 

toxoplazmózu 

 

 



Graf č. 7 Počet vyšetrovaných vzoriek kôz k počtu pozitívnych reagentov na 

toxoplazmózu 

 

 



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 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

parazitológie a mykológie ŠVPÚ Bratislava Ministerstvom pôdohospodárstva oficiálne 

poverené ako Národné referenčné 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 vysokoškolský 
odborný pracovník Laborant 

Počet zamestnancov 1 1 1 
 

Medzinárodné porovnávacie testy 

 

Dátum Test organizoval Stanovovaný analyt 
Typ 

vzorky 

z - 

skóre 

december 

2011 

Národní referenční laboratoř pro 

oblast parazitů, Státní veterinární 

ústav Olomouc, Česká republika 

larvy Trichinella spp.

mleté 

bravčové 

mäso 

0,4 

 

Spolupráca s inými organizáciami 

 

 Veterinárna nemocnica Vetpoint – spolupráca pri monitoringu gastrointestinálnych 

parazitóz mäsožravcov Bratislavy (akcia – apríl 2011) 

 Parazitologický ústav SAV – surveillance helmintozoonóz, monitoring dirofilariózy, 

identifikácia druhov rodu Trichinella 

 Parazitologický ústav LFUK (RNDr. Jalili, PhD) - odborné konzultácie a spolupráca pri 

prednáškach 

 

 

 



Práca NRL v roku 2011 

 

 MVDr. Beladičová, MVDr. Pavle – Rím – Workshop EURLP – 23.- 25.5.2011 

 MVDr. Beladičová, Mgr. Valentová - Školenie pracovníkov bitúnku (Galanta) pre 

vykonávanie metodiky k metóde na vyšetrovanie trichinel podľa Nariadenia Komisie 

(ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné 

kontroly Trichinella v mäse a Metodického pokynu ŠVPS SR č. 3/2004 – 13.1. 2011 

 MVDr. Beladičová, Mgr. Valentová - Školenie pracovníkov bitúnku (Šaľa) pre 

vykonávanie metodiky k metóde na vyšetrovanie trichinel podľa Nariadenia Komisie 

(ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné 

kotrly Trichinella v mäse a Metodického pokynu ŠVPS SR č. 3/2004 – 10.3. 2011 

 MVDr. Beladičová, Mgr. Valentová - Školenie pracovníkov RVPS Nové Mesto nad 

Váhom, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Senec, Dunajská Streda, Trenčín, Topoľčany 

a Nitra pre vykonávanie metodiky k metóde na vyšetrovanie trichinel podľa Nariadenia 

Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy 

na úradné kontroly Trichinella v mäse a Metodického pokynu ŠVPS SR č. 3/2004 - 

10.11., 24.11., 1.12. a 8.12. 2011 

 

 V roku 2011 Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä Trichinella, 

Echinoccocus a Anisakis) vykonalo 57966 vyšetrení, čo predstavovalo 57433 vzoriek. 

U 55264 vzoriek sa jednalo o vzorky určené na vyšetrenie na prítomnosť lariev Trichinella 

spp. metódou magnetického miešania pri trávení skupinových vzoriek podľa Nariadenia 

Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy 

na úradné kontroly Trichinella v mäse. 

 

Vyhodnotenie laboratórnej diagnostiky vybraných parazitozoonóz v Slovenskej republike 

za rok 2011 

 

1. Trichinelóza (B-255) 

Trichinelóza je považovaná za helmintozoonózu, cirkulujúcu prevažne v sylvatickom 

cykle, zahrňujúcom voľne žijúce a synantropné mäsožravce, najmä líšky hrdzavé a diviačiu 

zver. Sporadicky sa vyskytujú epidémie u ľudí. Z celkovo 12 známych genotypov trichinel, 

Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinella britovi, Trichinella pseudospiralis, 

Trichinella nelsoni, Trichinella murrelli Trichinella papuae, Trichinella zimbabwensis, 



Trichinella T6, T8, T9 a T12, bol na území Európy zaznamenaný výskyt druhov Trichinella 

spiralis, Trichinella nativa, Trichinella pseudospiralis a Trichinella britovi.  

Trichinella cirkuluje u voľne žijúcich zvierat, z ktorých diviačia zver je pre prenos 

nákazy najrizikovejšia. Výrobky z mäsa týchto zvierat, ktoré bolo tepelne nedostatočne 

spracované, 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 - 2011 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 2011 vyšetrované v schválených laboratóriách pri potravinárskych 

prevádzkach pre čerstvé mäso, v Štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch 

a v Štátnom veterinárnom ústave. 

V tabuľke 1 sú uvedené jednotlivé druhy vyšetrených zvierat a počet pozitívnych nálezov. Na 

obr. 1 a v tabuľkách 2 a 3 sú uvedené pozitívne nálezy u zvierat.   

 



Tab. 1: Výsledky vyšetrenia na prítomnosť lariev rodu Trichinella v roku 2011  
 

Druh zvierat Stupeň odberu vzoriek
Podrobnosti o 

odbere vzorek 

Počet 

vyšetrených 

vzoriek 

Vzorky  

s nálezom 

trichinel 

v % 

Ošípané 
na bitúnku - vzorka zo 

zvierat - mäso 
Bitúnky 140 733 0 

Ošípané 
na farme - vzorka zo 

zvierat - orgány/tkanivá 

domáce zabíjačky 

- vybrané okresy 
174 0  

Diviaky - divožijúce z lovu   15 405 4  0,03%

Líšky - divožijúce z lovu 
po 5 líšok z 1 

okresu 
186 38  20,43%

Jazvec - divožijúce z lovu  2 0 

Medvede - divožijúce z lovu   7 0  

Spolu     156 507 42  0,03%

 

 

 

 
 

Obr. 1: Prehľad nahlásených pozitívnych nálezov Trichinella spp. na Slovensku v roku 2011 

(oranžové body – pozitívne nálezy u líšok, modré body – pozitívne nálezy u diviakov) 

 



Tab. 2: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené larvy Trichinella u diviakov 
Lokalita Okres Číslo plomby 

PZ Chochuľa Hrochoť Banská Bystrica Oh 15260601 

VLM Pliešovce - Javorie Zvolen Cs 61120631 

PZ Čierna Lehota Rožňava Ci 808 78777 

PZ Makovica Kurimka Svidník OH 60896712 

 

Tab. 3: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené larvy Trichinella u líšok 
Lokalita Okres 

PZ Rejdová Rožňava 

PR Ľubietová Banská Bystrica 

PR Dlhá Ves Rožňava 

PR Sopotnica Banská Bystrica 

PR Markuška, SPZ Prieslop Rožňava 

PZ Silická Jablonica Rožňava 

PS Lupoč Lučenec 

PZ Jamník, Spišský Hrušov Spišská Nová Ves 

PZ Javor Hnilčík, Hnilec, PR Grajnár Spišská Nová Ves 

OL Pliešovce Zvolen 

PZ Michalková - Podzámčok, PR Turňa Zvolen 

Males, Stará Kremnička Žiar nad Hronom 

PZ Čelovce Veľký Krtíš 

Bystrá Brezno 

PZ Kečovo Rožňava 

OZ Rožňava Rožňava 

PZ Harichovce Spišská Nová Ves 

PZ Skala, V. Folkmár Gelnica 

ML Čermeľ Košice 

ML Čermeľ Košice 

PZ Jeleň, Koňuš Sobrance 

PZ Skalité Čadca 

PZ Chotár Mútne Námestovo 

PZ Hrebienok Záriečie Púchov 

PZ Kamenec, Dlhá Lúka Bardejov 

PZ Prameň, Hažlín Bardejov 

PZ Jatník, Andrejová Bardejov 

PS Palovec, Pavlovce Vranov nad Topľou 

PZ Rys, Ubľa Snina 



Lokalita Okres 

PZ Kamenec, Vyšná Sitnica Humenné 

PZ Skalná, Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 

PZ Kurčín, Orlov Stará Ľubovňa 

PZ Javor, Podolínec Stará Ľubovňa 

PZ Valtin, Lendak Kežmarok 

PZ Bystrá, Osturňa Kežmarok 

PZ Ždiarska Vidla, Ždiar Poprad 

PZ Hubertus, Podhorany Prešov 

PZ Minerál, Dubová Svidník 

 

Echinokokóza (B-053) 

Echinokokóza je ochorenie vyvolávané pásomnicami rodu Echinococcus. Cystickú 

echinokokózu vyvoláva pásomnica Echinococcus granulosus parazitujúca najmä u psovitých 

šeliem a alveolárnu echinokokózu vyvoláva Echinococcus multilocularis parazitujúca u líšok 

hrdzavých a iných mäsožravcov. Prenos sa uskutočňuje kontaktom s nakazenými zvieratami, 

ktoré vylučujú vajíčka trusom (pes, mačka) alebo kontaminovanou potravou. Larválne štádiá 

pásomnice sa lokalizujú najmä v pečeni, pľúcach, menej v iných orgánoch a vytvárajú 

larvocysty (Echinococcus granulosus) alebo infiltratívne prerastajú parenchým orgánu 

(Echinococcus multilocularis). Prvé prípady výskytu Echinococcus multilocularis u líšok boli 

na Slovensku zistené v roku 1999. Od roku 2000 prebieha na základe dohody so ŠVPS SR 

podrobný epizootologický prieskum výskytu a rozšírenia pásomnice Echinococcus 

multilocularis u hlavných definitívnych hostiteľov - líšok hrdzavých. Kontaminované 

prostredie, lesné plody, zelenina a nedodržiavanie hygienických zásad sú hlavné rizikové 

faktory prenosu tejto zoonózy. Mäso zabitých jatočných zvierat sa v rámci prehliadky post 

mortem podrobuje vyšetreniu adspekciou na prítomnosť larvocýst Echinococcus podľa 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa 

ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu 

určených na ľudskú spotrebu. Rutinná diagnostika trusu psov a iných mäsožravcov zahŕňa aj 

vyšetrenie na prítomnosť dospelých pásomníc Echinococcus. Trus (obsah čreva) mäsožravcov 

sa vyšetruje mikroskopicky, flotačne alebo aj metódou PCR.  

 



Tab. 4: Výsledky vyšetrenia na prítomnosť Echinococcus v roku 2011 
 

Druh zvierat 

Kontext 

odberu 

vzoriek 

Podrobnosti 

o odbere 

vzoriek 

Testované 

jednotky 

Počet vzoriek s nálezom  

Echinococcus multilocularis 
v % 

Psy - spoločenské 

zvieratá 

Základný 

prieskum 

súkromné 

chovy 
1112 0 

Mačky - spoločenské 

zvieratá 

Základný 

prieskum 

súkromné 

chovy 
228 0 

Líšky - divožijúce 
 Základný 

prieskum 
  186 31 16,67%

Vlk - zoo zvieratá 
Základný 

prieskum 
  1 0 

Rys - zoo zvieratá 
Základný 

prieskum 
  1 0 

Psík medvedíkovitý 
Základný 

prieskum 
  2 0 

Leopardy - zoo zvieratá 
Základný 

prieskum 
  2 0 

Iné mäsožravce - zoo 

zvieratá 

Základný 

prieskum 
pes hyenovitý 1 0 

Spolu     1 533 31 2,02%

 

 

 

 
 

Obr. 2: Pozitívne nálezy Echinococcus multilocularis u líšok na Slovensku v roku 2011 



Tab. 5: Prehľad lokalít, v ktorých boli nájdené pásomnice Echinococcus multilocularis u líšok 

Lokalita Okres 

Ľubietová Banská Bystrica 

Ľubeník Revúca 

Silická Jablonica Rožňava 

Rejdová Rožňava 

Mučín Lučenec 

Babkov Žilina 

Horná Lehota Brezno 

Kečovo Rožňava 

PZ Oščadnica Čadca 

PZ Oščadnica Čadca 

PS Veliká Dolný Hričov Žilina 

PZ Oravské Veselé Námestovo 

PZ Háj Tvrdošín Tvrdošín 

PZ Zverín Dubové Turčianske Teplice 

PZ Jarabina Turčianske Jaseno Martin 

ML Kremnica Žiar nad Hronom 

PZ Smrekovica, ML Ružomberok Ružomberok 

PZ Kriváň Važec Liptovský Mikuláš 

PZ Belanská Vavrišovo Liptovský Mikuláš 

PZ Hrebienok Záriečie Púchov 

PZ Družba, Bardejov Bardejov 

PZ Jatník, Andrejová Bardejov 

PS Pavlovec, Pavlovce Vranov nad Topľou 

PZ Rys, Ubľa Snina 

PZ Kamenec, Vyšná Sitnica Humenné 

PZ Vysoká, Kamienka Stará Ľubovňa 

PZ Hradová hora, Jakubovany Prešov 

PZ Srnka, Župčany Prešov 

PZ Minerál, Dubová Svidník 

PZ Orlová, Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou 

PZ Čičva, Sedliská Vranov nad Topľou 



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 troch týždňov od infekcie. Dospelé jedince Anisakis simplex sa nachádzajú 

v žalúdku veľrýb a delfínov. Oplodnené vajíčka samičiek parazitov opúšťajú hostiteľa spolu 

s jeho trusom. V morskej vode vajíčka dozrievajú a vyvíjajú sa v nich larvy, ktoré sa 

v morskej vode aj vyliahnu. Tieto larvy sú infekčné pre malé bezstavovce. Larvy 

v bezstavovcoch rastú a stávajú sa infekčnými pre ďalšieho medzihostiteľa - rybu alebo 

väčšieho bezstavovca, napr. 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 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. 

 



Tab. 5: Výsledky vyšetrenia na prítomnosť lariev čeľade Anisakidae v roku 2011 

 

Druh 

zvierat 

Stupeň 

odberu 

vzoriek 

Kontext odberu vzoriek Podrobnosti 

o odbere 

vzoriek 

Testované 

vzorky 

Vzorky s 

nálezom 

Anisakidae

Ryby 

v 

obchodnej 

sieti - z 

importu 

Kontrolné a eradikačné 

programy - národné 

programy 

(nekofinancované 

Spoločenstvom) - úradný 

odber vzoriek 

potravinový 

dozor 
23 0 

Spolu       23 0

 

trichinelóza a echinokokóza patria medzi nebezpečné a na Slovensku stále aktuálne zoonózy. 

Každoročne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom 

Epidemiologického informačného systému (www.epis.sk) poskytuje údaje o pozitívnych 

nálezoch pôvodcov parazitóz u ľudí. V roku 2011 boli hlásených 13 prípadov humánnej 

trichinelózy. 

 

Tab. 6: Epidemiologické údaje o pozitívnych prípadoch humánnej trichinelózy v roku 2011 
Mesiac Okres Epidemiologické údaje 

05/2011 Topoľčany 

42 ročná žena, iné povolanie 

Epidemiologická anamnéza: Udáva konzumáciu tatárskych biftekov.  

 

09/2011 Levice 

73 ročný muž, dôchodca 

Prvé príznaky 10.6.2011 - opuchy a bolesti svalov a kĺbov na nohách, zväčšené 

lymfatické uzliny. Obvodným lekárom odoslaný k infektológovi 

Dátum odberu: 8.9.2011 - Trichinella IgG pozit. 

Liečba: Vermox 

Epidemiologická anamnéza: Častá práca v chlievoch. Udáva konzumáciu mäsa z 

domáceho chovu - zabíjačky.   

Diagnóza: Trichinelóza. 

 

10/2011 Námestovo 
36 ročná žena, lesná robotníčka 

Príznaky už od 9/10: bolesti svalov, hlavne dolné knčatiny - lýtka, horné končatiny - 



Mesiac Okres Epidemiologické údaje 

ramená, zväčšené lymfatických uzlín v podpazuší, na krku, intermitentné bolesti 

v  pravom podrebrí , 12/10 liečba DOXYHEXAL 

15.8 2011 vyšetrená na infektologickej ambulancii ÚVN v Ružomberku, kompletné 

serologické vyšetrenie, ELISA IgG Trichinella pozit., a-Toxoplazma gondi – G Elisa 

>150 IU/ml  pozit. 

Liečba: Vermox 4-0-4, 

Vyhodnotenie výsledkov 4.10.2011, hlásenie na RÚVZ Dolný Kubín 6.10.2011 

Epidemiologická anamnéza: v rodine chovajú prasa, spracovávala a konzumovala 

mäso z domácich zabíjačiek, konzumovala guláš z diviny (aj ďalší rodinní príslušníci 

- bez príznakov)   

Diagnóza: Trichinelóza. Toxoplazmóza stav po prekonaní 

 

10/2011 Tvrdošín 

76 ročný muž, dôchodca, pracoval ako bača 

Príznaky od 06/11, polymyalgie, polyartalgie, hlavne v oblasti rebier, pretrvávali pri 

1. vyšetrení v infektologickej ambulancii ÚVN v Ružomberku 19.8.2011, kompletné 

serologické vyšetrenie, ELISA IgG Trichinella pozit. a-Toxoplazma gondi –G Elisa 

88.687 IU/ml , a-Yersinia enterocolitica- G  67.117 RU/ml 

Liečba: Vermox 3-0-3, 

Vyhodnotenie výsledkov 3.10.2011, hlásenie na RÚVZ Dolný Kubín 6.10.2011 

Epidemiologická anamnéza: v rodine chová kozy, spracovával a konzumoval mäso 

z domácich zabíjačiek, ochutnával surové mäso, konzumoval jelení guláš   

Diagnóza: Trichinelóza stav po prekonaní, Toxoplazmóza stav po prekonaní, 

Yersíniová infekcia stav po prekonaní 

 

2011 Prievidza 

61 ročný muž, iné povolanie 

ELISA IgG Trichinella pozit. 

Epidemiologická anamnéza: konzumácia surových klobás 

 

2011 Nesvady 39 ročný muž, stolár, prameň nákazy – nezistený  

2011 Sokolce 63 ročná žena, dôchodkyňa, prameň nákazy – nezistený 

2011 Komárno 63 ročný muž, dôchodca, prameň nákazy – nezistený 

2011 Komárno 48 ročná žena, lekár, prameň nákazy – nezistený 

2011 Hurbanovo 39 ročný muž, iné povolanie,  prameň nákazy – nezistený 

2011 Komárno 60 ročný muž, dôchodca, prameň nákazy – nezistený 

2011 Komárno 54 ročná žena, dôchodkyňa, prameň nákazy – nezistený 

2011 Komárno 52 ročný muž, veterinárny lekár, prameň nákazy – nezistený 

Echinokokóza u humánnych pacientov v roku 2011 nebola diagnostikovaná. 

 



V tabuľke 7 sú uvedené aj ostatné hlásené prípady parazitóz u ľudí v jednotlivých mesiacoch 

roku 2011:  

 

Tab. 7:  Humánne parazitózy v roku 2011 

 

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

Toxokaróza 5 5 3 3 1  3 9 5 3 7 9 53 

Echinokokóza             0 

Trichinelóza  1     2 4 1 3 2  13 

Toxoplazmóza 6 4 10 10 8 3 4 4 6 6 9 14 84 

Svrab 77 113 118 112 118 59 46 51 84 123 154 125 1180 

Taeniáza  2           2 

Malária            2 2 

Giardia  11 8 20 20 10 13 22 13 16 15 7  155 

Iné črevné 

protozoa 
5 2 4 7 2 5 2 4 4 4 2 6 47 

 



 



 
 

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých NRL a RL /Tab. č.15./ 
 

Číslo Názov NRL Rozpočet / € Čerpanie / € 

 

1. 
NRL pre choroby rýb 19 345 19 343 

2. 
NRL pre monitorovanie vírusovej a 

bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov 
4 875 4 874 

 

3. 
NRL pre sledovanie morských biotoxínov 840 842 

 

4. 
NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu 8 506  8 504 

5. 
NRL pre geneticky modifikované potraviny 

a krmivá 
12 340 12 339 

 

6. 
NRL pre Campylobacter 11 060 11 060 

 

7. 
NRL pre Listeria monocytogenes  9 640 9 639 

8. 
NRL pre Escherichia coli, vrátane verotoxín 

produkujúcich E coli (VTEC) 
7 850  7 850 

9. 
NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky, 
vrátane Staphylococcus aureus 

13 075 13 075 

10. 

NRL pre reziduá podľa Smernice Rady 

96/23/ES z 29.apríla 1996, prílohy I., skupiny 

B1, B2f, B3f a A6 metabolity nitrofuránov a 

chloramfenikol 

32 832 32 834 

11. 
NRL pre polycyklické aromatické 

uhľovodíky  
21 290 21 292 

 

12. 
NRL  chorôb kôrovcov 1 480 1 480 

13. 
RL pre zdravotnú nezávadnosť a kvalitu 

medu a iných včelích produktov 
3 875 3 879 

14. 
RL pre infekčnú epididymitídu (Brucella 

ovis) 
7 815 7 814 

 

15. 
RL pre diagnostiku vírusov v potravinách 1 050 1 050 

16. RL pre pôvodcu zoonózy Yersinia sp. 4 639 4 639 

 

17. 
NRL pre zdravie včiel 4 304 4 302 

 Spolu 164 816 164 816 

 

Stručný prehľad činnosti NRL v roku 2011 
 

 

     1.   NRL pre choroby rýb  

 

 

Aktivity k EURL Aarhus, Dánsko a CTL Weymouth, UK : 

 

1. Účasť na  medzinárodnom  porovnávacom  teste na dôkaz prítomnosti  ( rhabdo-,rana-

, birna-, herpes vírusov a A.invadans ) VHSV, EHNV, ECV/ESV, IHNV, IPNV, KHV, 

ISAV, A.invadans v lyofilizovanom homogenáte bunkových kultúr, organizovanom EURL  

Aarhus , Dánsko (termín: október – december  2011 ) – 100% úspešnosť .  



2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti (rhabdo-, rana-   

a birna vírusov) VHSV, IHNV, IPNV, ECV/ESV v lyofilizovanom homogenáte bunkových 

kultúr, organizovanom EURL Aarhus , Dánsko (termín:  október  -  december    2011) – 

100% úspešnosť. 

3. Účasť na  medzinárodnom  porovnávacom  teste na dôkaz prítomnosti  ( Ph.damselae 

subsp.piscida, Ph Damselae subsp. damselae, Vibrio alginolyticus, Vibrio parahaemolyticus, 

Vibrio vulnificus  ) pôvodcov bakteriálnych ochorení rýb v  lyofilizovanom homogenáte 

vzoriek , organizovanom   Instituto Zooprofilattico Sper le delle Venezie, FISH 

PATHOLOGY DEPT NRL FOR CRUSTACEAN DISEASES Via L.da Vinci, 39 Adria (Ro) 

Taliansko  (termín:  marec  2011 )  .  

4. Účasť na  workshope ( Workshop – „ Diagnostic Techniques for immunochemical 

identification of listed fish diseases, Cell culture techniques for use in fish diagnostics „ , 

EURL Aarhus, Dánsko (termín: 23.januára 2011 – 31.januára 2011) 

5. Účasť  na 15 – tom „ Annual meeting of EU National Reference Laboratories for fish 

diseases“  EURL Aarhus , Dánsko (termín: 26 – 27 mája 2011) 

6. Priebežná e-mail-ova komunikácia s expertmi EURL  Aarhus Dánsko , (počas celého 

roka podľa potreby ) 

 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 

 

1. Aktívna účasť na  poradách Slovenského rybárskeho zväzu – RADA Žilina – počas 

celého  roka  2011 
 

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. CTL (Cefas Technology Limited  ) sa  zaoberalo  aplikáciou vedeckých poznatkov 

z oblasti akvakultúry do praxe. Na základe vzniknutej potreby (dôkaz latentnej formy 

Herpesvírusu rýb) došlo k rozšíreniu molekulárno-biologických metód na dôkaz  Like Herpes 

vírusu  rýb . 

2. NRL Dolný Kubín  v rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL Aarhus Dánsko 

zaviedlo PCR metódy na detekciu Aphanomyces invadans a jeho bližšej druhovej 

charakterizácie  pomocou sekvenačnej analýzy. 

3. NRL Dolný Kubín  v rámci svojej referencie vykonalo genotypové typizovanie VHSV 

izolátov diagnostikovaných  na Slovensku. 

4. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie vykonávalo dohľad nad zdravotným 

stavom v chovoch rýb na Slovensku, nad rámec VPO stanovenej na rok 2011 (kontrola 

chovov na prítomnosť IPNV).  

5. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie  vykonávalo  odborné výjazdy a odbery 

vzoriek rýb podľa požiadaviek chovateľov rýb a Regionálnych veterinárnych a potravinových 

správ. 
 

 

 

 



Aktivity k orgánom štátnej správy 

 

1. Monitoring zdravotného stavu rýb na celom území Slovenska (vyšetrenia parazitóz, 

bakteriálnych a vírusových ochorení, mykóz) 

2. Na požiadanie bola poskytovaná odborná pomoc 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 
 

Najzávažnejšie  nálezy za rok 2011  
 

VHSV – Vírusová haemoragická septikémia – ďalší výskyt na území Slovenska – nákaza povinná 

hláseniu  RVPS Martin,  RVPS Bardejov,  RVPS Banská Bystrica, RVPS Trenčín, 

 

Dátum 

odberu  
vzorky 

Majiteľ Schvaľovacie 

číslo  
RVPS 

01.03.2011 Rybárstvo Požehy s.r.o. Dubové 273, rybníky Požehy  9 - 92 MT 
15.03.2011 Rybárstvo Kláštor pod Znievom s.r.o.  

Rybné stredisko Kláštor pod Znievom  
9 - 17 MT 

21.04.2011 Hrabčáková Oľga, Pod Papierňou 39, Prevádzka 

Gerlachov - Bardejov 
 BJ 

03.05.2011 SHA-RAK, s.r.o. Tatranská 35, Banská Bystrica, farma 

Ľubietová 
RL – BB 1 SK BB 

04.05.2011 VIRIDIS, Alena Mikušová, Kulháň 298, Zlatníky  TN 

 

 

SVCV – Jarná virémia kaprov  -   RVPS Galanta,  RVPS Rimavská Sobota,  RVPS Nitra, 

 

Dátum 

odberu  
vzorky 

Majiteľ Schvaľovacie 

číslo  
RVPS 

21.04.2011 SRZ RADA Žilina, A.Kmeťa 20 Žilina 
Stredisko Uzovská Panica 

RK – RS 1 SK RS 

27.04.2011 Mestská organizácie Sereď, Čepenská 2533/26 Sereď, 

bagrovisko Šintava 
2-4020-1,1, GA 

12.05.2011 Marek Bachratý, Ryby, Rybky MB, chov a predaj živých 

rýb, Hlavná č. 137, Zeleneč 
RK – NR 4 SK NR 

28.06.2011 SRZ RADA Žilina, A.Kmeťa 20 Žilina 
Stredisko Uzovská Panica 

RK – RS 1 SK RS 

 

 

2. NRL pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov  

  

     

Aktivity k EURL CEFAS a NRLs ďalších členských štátov 

Účasť na X. stretnutí národných referenčných laboratórií (NRLs) pre monitorovanie 

vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov organizovanom Európskym referenčným 

laboratóriom (EURL CEFAS, Weymouth, Veľká Británia) konanom v dňoch 10. – 

12.05.2011 vo Weymouthe, Veľká Británia. 

 



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 

(„Elaboration of molecular based enumeration method for pathogenic marine vibrios in 

bivalve shellfish“) a pracovnej skupiny CEN/TC275/WG6/TAG4 („Detection of 

norovirus/HAV in foodstuffs including bivalve molluscs“) a aplikácia ich zistení do 

laboratórnej praxe. 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti 

Účasť na medzinárodnej porovnávacej štúdií, ktorá bol organizovaná za účelom 

revízie normy ISO TS 21872 časť 1 „Microbiology of food and animal feeding stuffs – 

Horizontal method for detection of potentionally enteropathogenic Vibrio spp. - Detection of 

Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae “ a časť 2 „Microbiology of food and animal 

feeding stuffs – Horizontal method for detection of potentionally enteropathogenic Vibrio spp. 

– Detection of species other than Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae“ 

organizovanej EURL CEFAS, Weymouth, Veľká Británia (RT 38, apríl 2011).  

 

Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti norovírusu 

GI/GII a vírusu hepatitídy typu A v laboratórne skonštruovaných vzorkách (lentikulárne 

disky) a v kontaminovaných vzorkách ustríc organizovanom EURL CEFAS, Weymouth, 

Veľká Británia (RT 39, marec 2011).  

 

Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti Salmonella spp. 

a stanovenie počtu E. coli v telách lastúrnikov organizovanom EURL CEFAS, Weymouth, 

Veľká Británia (RT 41, november 2011).  

 

Aktivity vnútorné 

Prezentácia činnosti NRL pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie 

vrátane predstavenia aktuálnej problematiky na stretnutí jednotlivých NRL so zástupcami 

ŠVPS SR v Modre dňa 27.01.2011. 

 

Zavedenie metód na dôkaz druhov Vibrio sp. a detekciu faktorov virulencie Vibrio sp. 

metódou PCR, zavedenie a zdokonalenie kultivačných metód a fenotypových metód 

identifikácie druhov Vibrio sp. podľa pripravovanej normy ISO TS 21872. 

 

Zavedenie metódy extrakcie nukleových kyselín pomocou magnetických častíc oxidu 

kremičitého s využitím princípov rozvinutej chémie („Boom chemistry“). Zavedenie metódy 

je prvým krokom k harmonizácií postupov používaných v laboratóriu s pripravovanou 

normou „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis A virus in food 

by RT-PCR“.  

 

Zakúpenie certifikovaného referenčného materiálu vo forme laboratórne pripravených 

lentikulárnych diskov s obsahom vírusových častíc norovírusu genotyp I a genotyp II a vírusu 

hepatitídy A.  

 

Získanie vírusu Mengo z dôvodu potreby zaradenia vírusu Mengo do postupov 

detekcie norovírusu a vírusy hepatitídy A ako kontroly procesov izolácie, extrakcie a detekcie 

na účely vylúčenia falošne negatívnych výsledkov. 

http://www.crlcefas.org/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.hpa.org.uk/
http://www.eurosurveillance.org/


3. NRL pre sledovanie morských biotoxínov 

 

 

Aktivity k EURL VIGO : 

 

1. Účasť na stretnutí EURL - NRLs pre morské biotoxíny (19.10.2011-21.10.2011, 

Viedeň, Rakúsko)  

2. Účasť na povinnom porovnávacom teste na stanovenie ASP toxínov (kyselina 

domoinová) (jún 2011) s výsledkom výborným 

3. Účasť na povinnom porovnávacom teste na dôkaz LIPO toxínov (DSP) (jún 2011) 

s výsledkom výborným 

4. Účasť na povinnom porovnávacom teste na stanovenie množstva paralytického toxínu 

– saxitoxín PSP (september 2011)  s výsledkom výborným  

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

potreby. 

 

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. Európska komisia chce čo najskôr vylúčiť biologické metódy 

stanovenia morských biotoxínov a nahradiť ich chemickými. Problém je ten, že sa stále 

objavujú nové varianty toxínov a nie sú k dispozícii štandardy. Zároveň testy na cicavcoch 

sú zakázané. Sme ale zatiaľ podľa nariadenia v trojročnom prechodnom období. Po tomto 

období bude potrebné uzatvoriť zmluvu s iným NRL.  Vnútrozemské krajiny majú 

možnosť uzatvoriť zmluvu s krajinami EU, ktoré tieto vyšetrenia vykonávajú rutinne. Aj 

NRL Rakúsko uvažuje ukončiť túto činnosť a zazmluvniť tieto analýzy. My máme tieto 

veci predrokované s NRL Nemecko, ale až keď skončí prechodné obdobie.   

 

2.   V roku 2011 neboli vyšetrené na prítomnosť morských biotoxínov žiadne úradné vzorky.  

 

 

4.   NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu 

 

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je prirodzený biologický fenomén, ktorý môže byť 

umocnený a urýchlený množstvom rôznych faktorov. Použitie antimikrobiálnych látok proti 

akémukoľvek infekčnému ochoreniu, v akejkoľvek dávke a počas akéhokoľvek obdobia núti 

mikroorganizmy buď sa prispôsobiť, alebo „podľahnúť“ tomuto tzv. selekčnému tlaku. Chov 

zvierat s vysokou hustotou, slabou zoohygienou, rýchlym vývojom a šírením infekčných 

chorôb vedie k stále častejšiemu používaniu antimikrobiálnej liečby a prevencie. To poskytuje 

priaznivé podmienky pre výber, šírenie a životnosť rezistentných baktérií. Preto už v roku 

1999 bola prvý krát diskutovaná potreba komplexných inštrukcií a pravidiel na zaistenie 

dostupnosti účinných antimikrobiálnych látok a ochranu proti zvyšujúcej sa miere rezistencie. 

Európsky parlament prijal v máji 2011 nelegislatívne uznesenie o antibiotickej rezistencii, v 

ktorom zdôrazňuje, že AMR sa v posledných rokoch stala závažným problémom a preto na 

riešenie tohto narastajúceho problému vyzýva Komisiu, aby pripravila plán boja proti AMR v 

rámci celej EÚ. 

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, Lyngby, Dánsko) 

 

 účasť na V. oficiálnom stretnutí vedúcich pracovníkov NRL organizovanom EURL - AR 

FOOD-DTU (4.-5. apríl 2011, Lyngby, Dánsko)  

 elektronická komunikácia s expertmi EURL – AR podľa potreby počas celého roka  

 

 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania (semináre, konferencie, odborné stáže a 

pod.) 

- aktívna účasť na odbornej konferencii: Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia 

zvierat, Bratislava, Október, 19-21. 

- aktívna účasť na odbornej konferencii: Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v 

potravinárstve, Košice, November, 10-11. 

- aktívna účasť v projekte EUCAST „Campylobacter jejuni and Campylobacter coli disk 

diffusion testing“ 

- aktívna účasť na tréningovom kurze: „Genotypic characterization of antimicrobial –

resistant bacteria“, Lyngby, Denmark, November, 7.-11. 

 

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 počas porady mikrobiológov 

(január, Modra) a v prípade potreby zodpovedalo na vyslovené otázky 

-    NRL uchováva a spracúva pozitívne izoláty Campylobacter spp. z iných diagnostických 

ústavov, vrátane NRC pre Campylobacter (RÚVZ Trenčín) a stanovuje antimikrobiálny 

profil  

 

Aktivity vnútorné 

 

- NRL priebežne počas celého roka sledovalo prevalenciu a spôsob šírenia antimikrobiálnej 

rezistencie voči jednotlivým triedam antimikrobiálnych látok v EÚ  

- v prípade nejasností konfirmovalo vysokú hladinu minimálnej inhibičnej koncentrácie u 

izolátov zaslaných z ostatných laboratórií vrátane Regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva SR 

- analyzovalo antimikrobiálny profil izolátov Campylobacter spp. zaslaných z iných 

štátnych veterinárnych a potravinových ústavov 

 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch organizované EURL - AR (FOOD-DTU, 

Lyngby, Dánsko) 

 

- medzilaboratórny test organizovaný EURL - AR, (jún 2011). Test bol zameraný na 

stanovenie antimikróbneho profilu Escherichia coli, Staphylococci, Enterococci. Bolo 

zaslaných 8 izolátov z každého rodu. NRL – AR úspešne absolvovalo predmetný 

porovnávací test v limite stanovenom EURL – AR. 

- medzilaboratórny test organizovaný EURL – AR (október 2011). Test bol zameraný na 

detekciu nuc génu a mecA génu u izolátov Staphylococcus spp. Bolo zaslaných 7 vzoriek. 

V dvoch prípadoch bola koncentrácia baktérií pod detekčný limit metódy a 



pravdepodobne došlo k nestabilite vzorky. Vyhodnotenie nie je z tohto dôvodu zatiaľ 

uzavreté. 

- medzilaboratórny test organizovaný EURL - AR (október 2011). Test bol  zameraný na 

stanovenie antimikróbneho profilu Salmonella spp. a Campylobacter spp. Bolo zaslaných 

8 izolátov z každého rodu. NRL – AR úspešne absolvovalo predmetný porovnávací test v 

limite stanovenom EURL – AR. 

 

Účasť na ostatných medzilaboratórnych testoch 
 

NRL sa nezúčastnilo ostatných medzilaboratórnych testov. Frekvencia zasielania testov 

EURL je dostačujúca a pokrýva potreby EURL a EFSA. 

 

   5.   NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá 

 

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 15.oficiálnom stretnutí členov ENGL a  pracovnom stretnutí národných 

referenčných laboratórií - organizované EC-JRC, IHCP, EURL-GMFF, Ispra (24. – 25. 

máj 2011, Ispra, Taliansko) 

2. Účasť na porovnávacích testoch organizovaných ENGL/ EURL v spolupráci IRMM: 

ILC-CRL-GMFF-CT-01/11 a ILC-CRL-GMFF-CT-02/11 (apríl a október 2011). Prvý 

test bol zameraný na stanovenie GM sóje - Roundup Ready™ soya (40-3-2) v sójovej 

múke, druhý na zisťovanie prítomnosti 10 prípadov GM kukuríc v dvoch vzorkách 

kukuričnej múky a ich stanovenie.   

3. Účasť na 14. oficiálnom stretnutí členov ENGL a  pracovnom stretnutí národných 

referenčných laboratórií - organizované EC-JRC, IHCP, EURL, Ispra (16. – 17. 

november 2011, Ispra, Taliansko) 

4. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL a členmi ENGL počas celého roka 

podľa potreby (dotazníky, konzultácie a pod.)  

5. Spolupráca (zaslanie údajov) pri kontrole matematického algoritmu navrhnutého 

riešiteľmi projektu GMOseek za účelom výberu optimálnej zostavy genetických 

elementov z informačnej databázy (matrice), ktorá by v procese skríningu pokryla čo 

najväčší počet povolených aj nepovolených GMO. 

6. Účasť na medzilaboratórnom porovnávacom teste (detekcia konštruktu CTP2-CP4-

EPSPS), ktorý na podnet nášho NRL pripravil AGES (Rakúsko). 

 

  

Spolupráca s orgánmi štátnej správy na úseku potravinového dozoru a ďalšími 

inštitúciami 

 

1. NRL pripravilo pre ŠVPS SR zoznam referenčných metód používaných pri výkone 

úradnej kontroly na analýzu potravín a krmív za účelom detekcie a stanovenia GMO 

a navrhlo ich zaradenie do zoznamu úradných metód. 

2. Spolupráca s RÚVZ pri výkone úradnej kontroly – analýza vzoriek potravín za účelom 

zisťovania prítomnosti GMO, spracovanie a zaslanie výsledkov analýz 

3. Spolupráca s MPRV SR – vypracovanie a zaslanie stanovísk k problémom riešeným 

v novej legislatíve v oblasti GMO: nar. 619/2011 (krmivá - Low Level Presence 

Regulation), vykonávacie rozhodnutie 884/2011 (výrobky z ryže pochádzajúce z Číny), 

francúzska legislatíva (označovanie GMO free), stanovisko k problému výskytu peľu 

z GM rastlín a spolupráca pri aktualizácii dokumentu pre OECD o situácii v oblasti 

biotechnológie v SR za rok 2010.    

 

 



Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 

 

1. Tréningový kurz „Quality Management – ISO 17025 accreditation“ organizovaný EC-

JRC, IHCP, EURL-GMFF (8. – 10. marec 2011, Ispra, Taliansko) 

 

 

Aktivity k rutinným laboratóriám 

 

1. Spolupráca s laboratóriom molekulárnej biológie ŠVPÚ Bratislava prebiehala najmä 

formou e-mailovej prípadne telefonickej komunikácie. Zahŕňala najmä: 

- zaslanie nových metód so žiadosťou o ich implementáciu  

- zaslanie prehlásenia o účasti laboratória na porovnávacích testoch, ktoré organizovalo 

NRL (na žiadosť laboratória) 

- informovanie a zaslanie dokumentov týkajúcich sa validácie metód a odhadu neistoty 

merania  

- zaslania návrhu nových postupov, ktorých zmenu si vyžiadala zmena legislatívy 

- informovanie o príprave zoznamu referenčných metód používaných pri výkone 

úradných kontrol na analýzu potravín a krmív za účelom detekcie a stanovenia GMO 

a vyžiadanie potrebných informácií 

- pomoc pri riešení technických problémov  

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

v roku 2011 

 

Aktivity vnútorné 

 

1.   Pracovníci NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá ŠVPÚ Dolný Kubín: 

- zaviedli a overili tri skríningové real-time PCR metódy na detekciu: konštruktu 

CTP2-CP4-EPSPS, génu bar a konštruktu 35S-pat 

- zaviedli a overili dve referenčné metódy na detekciu a stanovenie GM kukurice Bt11 

a TC1507 použitím real-time PCR 

- zaviedli a overili metódu izolácie DNA z peľu a medu pomocou NucleoSpin
®
 Food 

(Macherey-Nagel) 

 

2.  V roku 2011 bolo v NRL vyšetrených 188 vzoriek na prítomnosť GMO v potravinách. 

Prevažnú časť vzoriek tvorila kukurica (34,0 %), ryža (32,4 %), sója (30,3 %) a výrobky 

z nich.  

 

Najväčší podiel (66,5 %) vyšetrených vzoriek na našom pracovisku tvorili vzorky 

potravín odobrané v obchodnej sieti a u výrobcov inšpektormi jednotlivých 

regionálnych veterinárnych a potravinových správ SR.  

Pokračovalo sa v kontrole ryže zisťovaním prítomnosti neautorizovaných GM línií ryže 

(najmä Bt63) podľa rozhodnutia Komisie z 3. apríla 2008 (2008/289/ES) o núdzových 

opatreniach, pokiaľ ide o nepovolený geneticky modifikovaný organizmus „Bt63“ vo 

výrobkoch z ryže. 

 

Na vyšetrenie zasielali vzorky aj inšpektori regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva. 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch 

 

V roku 2011 sme absolvovali medzilaboratórne testy, ktoré organizovalo:  

1. EURL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá (JRC, Ispra, Taliansko) 

v spolupráci s Inštitútom pre referenčné materiály a merania (Geel, Belgicko) 

- detekcia a stanovenie GM sóje 40-3-2 (Roundup Ready) v sójovej múke 



- detekcia GM kukurice 3272, Bt11, Bt176, 59122, GA21, MIR604, MON810, 

MON863, NK603 a TC1507 v kukuričnej múke a stanovenie zistených GMO 

2. AGES (Viedeň, Rakúsko) 

- detekcia konštruktu CTP2-CP4-EPSPS 

3. GeMMA, Central Science Laboratory (York, Veľká Británia) 

- test zameraný na skríning a detekciu GM kontaminácie vzorky kukuričnej múky (12 

testovaných parametrov) a stanovenie zistených GMO 

 

 

 

    6.   NRL pre Campylobacter  

 

 Kampylobakterióza je infekčné ochorenie tráviaceho traktu spôsobené baktériami rodu 

Campylobacter, ktorých rezervoárom je tráviaci trakt domácich i voľne žijúcich zvierat. 

Ročne postihuje viac ako 2 milióny ľudí. Je to najčastejšie hnačkové ochorenie získané z 

kontaminovanej potravy. Prameňom nákazy je predovšetkým kontaminovaná potrava. 

Kampylobakter bol opakovane izolovaný najčastejšie z hydiny a zo surového hydinového 

mäsa, surového mlieka, nedostatočne tepelne opracovaných alebo sekundárne 

kontaminovaných výrobkov z mäsa a z neupravenej vody. Ochorenie sa vyskytuje 

sporadicky, na rozdiel od hromadného výskytu, typického pre salmonelózy. Vzniká pri 

nedodržaní základných hygienických zásad a porušení správnych postupov pri príprave jedál. 

Riziko pre ľudskú populáciu zníži redukcia výskytu baktérií rodu Campylobacter v kŕdľoch – 

pre veterinárnu službu úloha náročná, dlhodobá, ale hlavne nevyhnutná. Prevencia 

kampylobakteriózy je totožná s prevenciou salmonelóz – t.j. dodržiavanie základných 

hygienických pravidiel.  

 

     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 VI. oficiálnom stretnutí vedúcich pracovníkov NRL organizovanom EURL - 

Campylobacter SVA, Švédsko (3.-5. októbra 2011, 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  

 

- aktívna účasť na odbornej konferencii: Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia 

zvierat, Bratislava, Október, 19-21. 

- aktívna účasť na odbornej konferencii: Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v 

potravinárstve, Košice, November, 10-11. 

- aktívna účasť v projekte EUCAST „Campylobacter jejuni and Campylobacter coli disk 

diffusion testing“ 

- aktívna účasť na tréningovom kurze: „Genotypic characterization of antimicrobial –

resistant bacteria“, Lyngby, Denmark, November, 7.-11. 

-  



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 počas porady 

mikrobiológov (január, Modra) a v prípade potreby zodpovedalo na vyslovené otázky 

-   NRL uchováva a spracúva pozitívne izoláty Campylobacter spp. z iných diagnostických 

ústavov, vrátane NRC pre Campylobacter (RÚVZ Trenčín) 

 

Aktivity vnútorné 

 

- NRL priebežne počas celého roka sledovalo výskyt kampylobakterióz v EÚ z hľadiska 

pôvodu, spôsobu šírenia, prítomnosti jednotlivých virulenčných faktorov 

-  konfirmovalo pozitívne izoláty zaslané z ostatných veterinárnych laboratórií vrátane 

Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR 

- analyzovalo antimikrobiálny profil izolátov Campylobacter spp. zaslaných z iných 

štátnych veterinárnych a potravinových ústavov 

-  počas celého roku zabezpečovalo uchovávanie referenčných kmeňov ako aj vybraných 

kmeňov získaných zo siete laboratórií 

 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch organizované EURL (SVA, Švédsko) 

 

- medzilaboratórny test organizovaný EURL – Campylobacter (SVA, Švédsko), apríl 2011. 

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 2011 sa NRL – Campylobacter zúčastnilo medzilaboratórného testu (FEPAS 

č.165) na detekciu Campylobacter spp. s vyhovujúcim výsledkom 

 

 

Organizovanie medzilaboratórnych testoch spôsobilosti pre laboratóriá s príslušnou 

činnosťou v rámci SR podľa požiadaviek EURL 

 

V máji 2011 zorganizovalo medzilaboratórny kruhový test na detekciu Campylobacter 

spp. Išlo o lyofilizát zakúpený z firmy LGC Standards. Testovania sa zúčastnilo ŠVPÚ 

Košice a ŠVÚ Zvolen. Obidve laboratória v medzilaboratórnom porovnaní uspeli. Hodnotiaca 

správa bola zaslaná na ŠVPS SR, odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného 

systému a certifikácie. 

7.   NRL  pre Listeria monocytogenes  

 

Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL (ANSES, Francúzsko) 

1. Účasť na V. oficiálnom stretnutí zástupcov NRL organizované EURL pre Listeria 

monocytogenes, (ANSES), Francúzsko), marec 2011, Paríž, Francúzsko.  



2. Priebežná elektronická komunikácia s expertmi EÚ-RL pre Listeria monocytogenes 

v Paríži  počas celého roka podľa potreby. 

 

 

Publikačná činnosť a aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 

 

1. V rámci projektu „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka“, kód projektu 

160TT1001341, určeného pre prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského 

mlieka v prednáške Ing. Škuntovej „Vplyv dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe 

na kvalitu výrobkov z mlieka“ bola venovaná časť, ktorá upozorňovala na jednotlivé 

nebezpečenstvá výskytu Listerie monocytogenes v základnej surovine a aj vo 

výrobkoch, ktoré môžu predstavovať riziko pre konzumenta  (február 2011v DK a PO) 

2. V rámci projektu „Výroba, spracovanie ovčieho mlieka a výrobky z neho“, kód projektu 

160TT1001342 určeného pre prvovýrobcov a spracovateľov surového ovčieho mlieka 

v prednáške „Mastitídy a niektoré vybrané ochorenia oviec“ MVDr. Březinová 

poukázala na ochorenie u oviec - listeriózu, jej pôvod, priebeh, liečbu  a prevenciu 

(február 2011 v DK a PO) 

 

Aktivity k rutinným laboratóriám 

1. NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL pre Listeria 

monocytogenes uskutočnenými v roku 2010 a plánovanými v roku 2011. (pracovná 

porada pod záštitou ŠVPS SR, MVDr. Lenka Cabanová, PhD., Modra, 27. - 28.1.11). 

2. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami a ŠVPS SR o nové informácie a 

poznatky získané od EURL a od ostatných NRL v rámci ES na V. workshope (e-mail, 

zo dňa 25. 3. 2011). 

3. NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre Listeria monocytogenes, ktoré je zriadené 

pod gesciou MZ SR.  

4. NRL zabezpečilo medzilaboratórny kruhový test pre dôkaz prítomnosti Listeria 

monocytogenes pre všetky veterinárne ústavy SR. 

 

Aktivity vnútorné 

1. NRL participovalo na európskej štúdii zameranej na sledovanie prítomnosti L. 

monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu (Rozhodnutie Komisie 

2010/678/EÚ). Zároveň zabezpečilo zber a uchovávanie pozitívnych izolátov L. 

monocytogenes, ktoré boli následne podrobené PFGE analýzam (analýzam pomocou 

pulznej gélovej elektroforézy).  

2. V rámci činnosti NRL pre Listeria monocytogenes bola uskutočnená štúdia zameraná na 

subtypizáciu vzoriek L. monocytogenes pomocou PFGE, softvérové spracovanie 

profilov a následnú analýzu podobnosti/príbuznosti získaných pulzotypov. V rámci 

štúdie boli vyšetrené vzorky a) izolované u spracovateľov mlieka a ich dodávateľov 

surovín v okrese Ružomberok, Martin a Banská Bystrica, (celkom 57 izolátov) 

b) izolované Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (celkom 5 izolátov). 

Výsledky ako aj závery štúdie boli spracované do samostatnej správy. 

3. Počas celého roku 2011 bola vykonaná starostlivosť o referenčné kmene ako aj o  

izoláty Listeria monocytogenes získaných zo siete laboratórií spadajúcich pod NRL ako 

aj z RÚVZ. Zároveň bola u všetkých  izolátoch vykonaná sérologická diagnostika. 

 



Účasť na medzilaboratórnych testoch organizované EURL (ANSES, Francúzsko) 

1. Medzilaboratórny test organizovaný EURL  (ANSES, Francúzsko) júl 2011 – 

zameraný na stanovenie počtu L. monocytogenes. 

 

 

Účasť na ostatných medzilaboratórnych testoch 

1. Medzilaboratórny porovnávací test organizovaný FEPAS (Veľká Británia) november 

2011. Test bol zameraný na detekciu L. monocytogenes. 

 

 

   8.   NRL pre Escherichia coli, vrátane verotoxinov produkujúcich E coli (VTEC) 

 

 

Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL (ISS, Taliansko) 

3. Účasť na VI. oficiálnom stretnutí zástupcov NRL organizované EURL pre E. coli 

vrátane VTEC, Taliansko, November 2011, Rím, Taliansko.  

4. Priebežná elektronická komunikácia s expertmi EÚ-RL pre E. coli vrátane VTEC 

v Ríme počas celého roka podľa potreby. 

5. Priebežná elektronická komunikácia s odbornou verejnosťou v súvislosti s vypuknutím 

nákazy v Nemecku s vysokou pravdepodobnosťou spôsobenou  E. coli O104 

 

 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania (semináre, konferencie, odborné stáže a pod.) 

3. Aktívna účasť na odbornej konferencii – Zoonózy spoločná ochrana zdravia ľudí 

a zdravia zvierat, pod záštitou MP SR (národný kontaktný bod pre spoluprácu s EFSA) 

+ Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS + ŠVPS SR + ÚVZ + 

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 19. – 21. 10. 2011 (sekcia III. zameraná 

na E.coli a nákazy s ňou spojené) 

 

 

Aktivity k rutinným laboratóriám 

1.  NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL      

     uskutočnenými v roku 2010 a plánovanými v roku 2011. (pracovná porada pod záštitou     

     ŠVPS SR, Modra, 27. - 28.1.11). 

   2.  NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami a ŠVPS SR o nové informácie a  

        poznatky získané od EURL a od ostatných NRL v rámci ES na VI. workshope (e-mail,  

        25. 11. 2011). 

   3. Taktiež NRL v spolupráci s ŠVPS SR participovalo na vypracovaní usmernenia  

       týkajúceho sa kontroly, odberu vzoriek rastlinných komodít a mäsových výrobkov so  

       zameraním sa na detekciu verotoxinogénnych   E. coli O104. 

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

       SR, hlavne v súvislosti s vypuknutím nákazy v Nemecku spôsobenej  E. coli O104. 

   5. NRL zabezpečilo medzilaboratórny kruhový test pre všetky veterinárne ústavy týkajúci  

       sa stanovenia prítomnosti E. coli O157 (externý organizátor: FEPAS, UK). 



 

 

Aktivity vnútorné 

    1. NRL v spolupráci s ŠVPS SR spolupracovalo na vypracovaní národného programu  

        zameraného na monitoring VTEC na Slovensku, ktorý bol súčasťou žiadosti  

        o kofinancovanie predkladanej na základe rozhodnutia 2008/425/EC. 

    2. NRL zabezpečilo materiál vrátane referenčného materiálu slúžiaceho na identifikáciu E.  

        coli O104. A zároveň zaviedlo do rutinnej praxe sérologické a molekulárno-biologické  

        metódy slúžiace na  detekciu  uvedeného sérotypu. 

    3. NRL vykonalo analýzu vzoriek v rámci kontroly rastlinných komodít a mäsových  

        výrobkov  zameranej na detekciu verotoxinogénnych   E. coli O104.  

    4. NRL vykonalo experimentálne analýzy na vybraných izolátoch E. coli využitím PFGE  

        metódy. Zároveň boli zmapované ďalšie možnosti subtypizácie E. coli. 

    5. Počas celého roku 2011 bola vykonaná starostlivosť o referenčné kmene ako aj  

        o vybrané izoláty E. coli získaných zo siete laboratórií. Zároveň boli u vybraných   

        izolátoch vykonané analýzy týkajúce sa identifikácie (biochemickými testami a mol.-  

        biologicky),  citlivosti voči vybraným antiinfektívam a toxínov. 

 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch organizované EURL (ISS, Taliansko) 

     1. Medzilaboratórny test organizovaný EURL  (ISS, Taliansko) – máj 2011. Test bol  

         zameraný na detekciu verotoxinogénnych  E. coli   v potravinách (špenát).  Na analýzu  

         boli zaslané 3 vzorky. 

 

 

Účasť na ostatných medzilaboratórnych testoch 

1. Medzilaboratórny porovnávací test organizovaný FEPAS (Veľká Británia), apríl 2011.  

    Test bol zameraný na stanovenie počtu E. coli. 

   2.Medzilaboratórny porovnávací test organizovaný FEPAS (Veľká Británia), október 

2011. Test bol zameraný na dôkaz E. coli O157. 

 

 

9. NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus  

 
Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL (ANSES, Francúzsko) 

1. Účasť na V. oficiálnom stretnutí zástupcov NRL organizované EURL pre 

koagulázopozitívne stafylokoky (vrátane Staphylococcus aureus a ich toxínov) 

(ANSES), Francúzsko),(jún 2011, 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. 

3. Účasť na medzinárodnej  validačnej štúdii zameranej na detekciu stafylokokových 

enterotoxínv (SEA – SEE) v syre použitím komerčnej súpravy Ridascreen SET Total. 

 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 

4. Aktívna účasť na odbornej konferencii – Zoonózy spoločná ochrana zdravia ľudí 

a zdravia zvierat, pod záštitou MPRV SR (národný kontaktný bod pre spoluprácu 

s EFSA) + Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS + ŠVPS SR 

+ ÚVZ + Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 19. – 21. 10. 2011. 

5. V rámci projektu „Získavanie a kvalita surového kravského mlieka“, určeného pre 

prvovýrobcov a spracovateľov surového kravského mlieka: 

 -  v prednáške Ing. O. Škuntová „Vplyv dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe na 

kvalitu výrobkov z mlieka“ venovala časť, ktorá upozorňovala na jednotlivé        

nebezpečenstvá výskytu koagulázopozitívnych stafylokokov a stafylokokového 

enterotoxínu v základnej surovine a aj vo výrobkoch, ktoré môžu predstavovať riziko 

pre konzumenta  (február 2011v DK a PO). 

  -  v prednáške RNDr. M. Vieriková „Mastitídy a ich vplyv na kvalitu mlieka“  sa   

venovala problému výskytu koagulázopozitívnych stafylokokov v surovom kravskom 

mlieku (november  2011v DK a PO). 

6. V rámci projektu „Výroba, spracovanie ovčieho mlieka a výrobky z neho“, určenom 

pre prvovýrobcov a spracovateľov surového ovčieho mlieka (február 2011 v DK a 

PO): 

    -    v prednáške MVDr. N. Březinová „Mastitídy a niektoré vybrané ochorenia oviec“          

upozorňovala na choroby oviec – mastitídy, spôsobené stafylokokmi, ich pôvod, 

priebeh, liečbu  a prevenciu.  

    -    v prednáške MVDr. L. Cabanová, PhD. „Čo so stafylokokmi v mlieku?“ 

poukázala na častý výskyt koagulázopozitívnych stafylokokov v základnej surovine 

a následne v hotových výrobkoch, kde za špecifických podmienok môžu produkovať 

toxín – stafylokokový enterotoxín.  

 

Aktivity k rutinným laboratóriám 

   1. NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL  

       uskutočnenými v roku 2010 a plánovanými v roku 2011. Zároveň účastníci boli  

       oboznámení so zmenami v analytických metódach súvisiacich s detekciou  

       stafylokokových enterotoxínov a stanovením počtu koagulázopozitívnych stafylokokov  

       (pracovná porada pod záštitou ŠVPS SR, MVDr. Lenka Cabanová, PhD., Modra, 27. –  

       28.1.11). 

2. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami a ŠVPS SR o nové informácie a  

    poznatky získané od EURL a od ostatných NRL v rámci ES na V. workshope (e-mail,  

    august 2011). 

   3. Taktiež NRL participovalo na aktualizácii úradných metód laboratórnej diagnostiky  

       potravín a krmív – časť mikrobiológia. Aktualizácia sa týkala hlavne metód detekcie  



      stafylokokových enterotoxínov (pôvodná metóda bola nahradená Európskou skríningovou  

      metódou EURL pre CPS, verzia 5 zo septembra 2010). 

4. NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre CPS, ktoré je zriadené pod gesciou MZ 

SR.  

5. NRL zabezpečilo medzilaboratórny kruhový test pre stanovenie prítomnosti 

stafylokokových enterotoxínov (SE) a stanovenie počtu CPS.  

 

Aktivity vnútorné 

   1.  NRL vykonalo v spolupráci s EURL validáciu a zaviedlo do rutinnej praxe ELISA  

       metódy využitím komerčnej súpravy Ridascreen SET Total (r-biopharm) slúžiaceho na  

       identifikáciu SEA-SEE, ktorý nahrádza  Transia plate SE (BioControlSystems). 

2. NRL zabezpečilo materiál vrátane referenčného materiálu slúžiaceho na identifikáciu  

    ďalších stafylokokových enterotoxínov (ser, sep) využitím molekulárno-biologických  

    metód. 

3. Boli zmapované možnosti subtypizácie druhu  Staphylococcus aureus. Následne s  

    prihliadnutím na prístrojové vybavenie NRL bola vyselektovaná PFGE metóda. NRL  

    vykonalo experimentálne analýzy na vybraných izolátoch Staphylococcus aureus. 

4. Počas celého roku 2011 bola vykonaná starostlivosť o referenčné kmene ako aj 

o vybrané izoláty koagulázopozitívnych a koagulázonegatívnych stafylokokov 

získaných zo siete laboratórií. Zároveň boli u vybraných  izolátoch vykonané analýzy 

týkajúce sa identifikácie (biochemickými testami a mol.- biologicky),  citlivosti voči 

vybraným antiinfektívam, virulenčných faktorov a toxínov. 

 

Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti 

 

- Medzilaboratórny test organizovaný EURL  (ANSES, Francúzsko) – 

November 2011. Test bol zameraný na detekciu stafylokokových 

enterotoxínov (SEA-SEE) v potravinových komoditách (syr, šunka).  Na 

analýzu bolo zaslaných 8 vzoriek. 

- Medzilaboratórny porovnávací test organizovaný HPA (Veľká Británia) apríl 

2011. Test bol zameraný na detekciu a identifikáciu stafylokokových 

enterotoxínov (SEA-SEE) v bakteriálnych izolátov. 

- Medzilaboratórny test organizovaný EURL pre antimikrobiálnu rezistenciu 

(Dánsko) zameraný na identifikáciu S. aureus a MRSA, jún 2011 (bakteriálne 

izoláty). 

- Medzilaboratórny test organizovaný EURL pre antimikrobiálnu rezistenciu 

(Dánsko) zameraný na detekciu S. aureus a MRSA , november 2011 (stery). 

 

 

 

Organizovanie medzilaboratórnych testoch spôsobilosti pre laboratóriá s príslušnou 

činnosťou v rámci SR podľa požiadaviek EURL 

 

   1. NRL zabezpečilo medzilaboratórny kruhový test pre stanovenie počtu koaguláza -  

       pozitívnych stafylokokov (CPS). Kruhový test sa týkal stanovenia počtu koaguláza –  



       pozitívnych stafylokokov referenčnou metódou v sušenom mlieku. Kruhový test bol  

       dodaný externou organizáciou LGC Standards, Anglicko.  

       

KT sa zúčastnili dve laboratóriá: ŠVPÚ DK SL Prešov (Bajkalská 28, 080 01 Prešov,       

kont. osoba: MVDr. A. Hanzelyová) a ŠVPÚ Košice (Hlinkova 1, 043 65  Košice, MVDr.       

kont. osoba: M. Skok). Na základe zistených výsledkov:  jedno laboratórium získalo       

vyhovujúci výsledok (z skóre: -0,58), kým jedno laboratórium nezískalo vyhovujúci       

výsledok. 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 2012. 

 

   2.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. Porovnávací  

      test bol dodaný externou organizáciou Health Protection Agency (HPA), Anglicko.  

 

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

osoba: Ing. S. Kučeráková) a ŠVPÚ Košic e (Hlinkova 1, 043 65  Košice, MVDr. kont. 

osoba: M. Skok). Na základe zistených výsledkov obe laboratória získali vyhovujúce 

výsledky (100% úspešnosť).  

    

 

10.   NRL pre skupinu B1, B2f, B3f a A6 (metabolity nitrofuránov a chloramphenicol)  

  v rámci nariadenia 23/96 a rozhodnutia komisie 98/536/ES v znení neskorších  

  predpisov (2006/130/ES)   

 

 

Aktivity k EÚ- RL ANSES Fougeres  

 

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

Fougeres, „Metabolity nitrofuránov v mede“  (termín: apríl 2011). 

2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste, organizovanom EÚ- RL ANSES 

Fougeres, „Chinolóny v rybacom svale“ (termín: júl - august 2011) 

3. Annual meeting EU-RL_NRLs for residues of antibiotics and Workshop for antibiotic 

and dye residues, EU-RL ANSES, Fougeres, France (8.6.2011-11.6.2011) 

4. Vyplnenie dotazníkov pre účely EÚ- RL ANSES Fougeres 

5. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EÚ- RL ANSES Fougeres počas celého roka 

podľa potreby. 

6. 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 „streptomycín a dihydrostreptomycín v 

mede“, organizovanom FAPAS (termín: máj - jún 2011) 
 

 

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania   

 

1. Stretnutie EÚ-RL-NRLs pre rezíduá PAU, IRMM, Geel, Belgicko  

(6.4. 2011) 

2. Účasť na workshope „Setkání uživatelú Waters LC a MS, Špindlerov Mlýn, Česká 

republika (20.4. 2011 -21.4. 2011) 

3. Účasť na 7. medzinárodnej konferencii: Ion Chromatography 2011, Katowice, Poland 

(27.4.2011- 28.4.2011) 

4. Annual meeting EU-RL_NRLs for residues of antibiotics and Workshop for antibiotic and 

dye residues, EU-RL ANSES, Fougeres, France (8.6.2011-11.6.2011) 

5. Testovanie citlivosti prístroja API 5500QTRAP, Olomouc, Česká republika (28.7.2011) 

6. XIV. Meeting of EU-RL_NRLs for Marine Biotoxins, Vienna, Austria (19.10.2011-

21.10.2011) 

7. 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 laboratórií za  

     rok 2011  

 

 

3. Organizácia kruhového testu na prítomnosť RIL v mlieku pre:  

- rutinné laboratóriá ŠVPÚ Bratislava a ŠVPÚ Košice 

 - detašované pracovisko ŠVPÚ Dolný Kubín so sídlom v Prešove 

 -  producentov mlieka a spracovateľov mlieka  

      Termín:  apríl 2011 

      Rutinné laboratóriá, rovnako ako detašované pracovisko ŠVPÚ Dolný Kubín v teste 

vyhoveli.  

 

Aktivity vnútorné  

 

1. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie pracovalo na 

zavedení  metódy stanovenia rezíduí  avilamycínu v živočíšnych tkanivách. 

2. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie pracovalo na 

zavedení  metódy stanovenia rezíduí tulathromycínu v živočíšnych tkanivách.   

3. Organizácia kruhového testu na prítomnosť RIL v mlieku pre producentov mlieka 

a spracovateľov mlieka. (apríl 2011) 

4. Priebežná validácia metód podľa 2002/657 EC.  

5. Implementácia odporúčaných minimálne detekovaných koncentrácii zakázaných látok na 

základe mítingu expertov CRLs 21.6.2006 v Bruseli do analytických metód NRL.  

6. 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 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: 8. februára 2011, Žilina 

2. Pracovná porada ŠVPS SR s inšpektormi KVPS a RVPS v SR pre hygienu krmív, 

ekológiu a veterinárnu farmáciu. Dátum a miesto konania: 1. december  2011, IVVL 

Košice 

3. Pracovná porada inšpektorov RVPS, KVPS na úseku hygieny krmív, ekológie 

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

4. 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: 28.1. 2011, Modra 

5. Pracovná porada ŠVPÚ BA, DK a KE pre rozsah chemických analýz „malá chémia“ pre 

rok 2012, 22-23.novembra 2011 v Dudinciach 

6. Pracovná porada ŠVPÚ BA, DK a KE pre rozsah chemických analýz – rozdelenie  analýz 

medzi ústavmi  pre rok 2012, 2-3.jún 2011 v Dudinciach 

7. Aktívna priebežná komunikácia s  ŠVPS SR a  kompetentnou osobou (Ing. M. Matúšová, 

MVDr. Z. Buchlerová) návrhu Potravinový dozor 2011, nových nariadení, komentárov, 

pozícií SR  čo sa týka limitov a pod. 

 

Ďalšie: 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. 

 

 

    11.  NRL pre polycyklické aromatické uhľovodíky 
 

 

Aktivity k EÚ- RL IRMM  Geel 

 
 

1. Účasť na 6. workshope EU-RL  – NRLs  pre rezíduá  PAHs v potravinách a krmivách 

organizovanom EU-RL IRMM Geel v CCAB Brusel, Belgicko (termín: 6.4.2011) 

2. Účasť na 8. medzinárodnom porovnávacom teste 4PAHs vo výživovom doplnku (1 

vzorka St Johns wort a roztok o neznámej koncentrácii) organizovanom EÚ -RL IRMM 

Geel, Belgicko (termín: Júl 2011) 

3. Účasť na 9. medzinárodnom  porovnávacom teste 4PAHs v olivovom oleji (1 vzorka 

olivového oleja)organizovanom EÚ-RL  IRMM Geel, Belgicko (termín: september 2011) 

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

potreby. 

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

 

 

 

 Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania 

 

1. Stretnutie EÚ-RL-NRLs pre rezíduá PAU, IRMM, Geel, Belgicko  

(6.4. 2011) 

2. Účasť na workshope „Setkání uživatelú Waters LC a MS, Špindlerov Mlýn, Česká 

republika (20.4. 2011 -21.4. 2011) 

3. Účasť na 7. medzinárodnej konferencii: Ion Chromatography 2011, Katowice, Poland 

(27.4.2011- 28.4.2011) 



4. Annual meeting EU-RL_NRLs for residues of antibiotics and Workshop for antibiotic and 

dye residues, EU-RL ANSES, Fougeres, France (8.6.2011-11.6.2011) 

5. Testovanie citlivosti prístroja API 5500QTRAP, Olomouc, Česká republika (28.7.2011) 

6. XIV. Meeting of EU-RL_NRLs for Marine Biotoxins, Vienna, Austria (19.10.2011-

21.10.2011) 

7. Národné konferencie a semináre s aktívnou účasťou 

 

 

Aktivity k rutinným laboratóriám  

 

1. NRL vyžiadalo štatistické údaje o počte analyzovaných vzoriek z úradnej kontroly v roku 

2011 na rezíduá PAHs z rutinných laboratórií 

2. NRL informovalo rutinné laboratória o možnosti účasti v porovnávacích testoch (FAPAS) 

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

4. ŠVPÚ Dolný Kubín informoval rutinné laboratórium ŠVPÚ Bratislava a ŠVPÚ Košice 

o možnosti sa zapojiť za úplatu do porovnávacích testov organizovaných EU-RL a  to pre 

rezíduá 4PAHs vo výživovom doplnku a olivovom oleji. ŠVPÚ Košice sa zapojil do testu 

vo výživovom doplnku. ŠVPÚ Bratislava do testu pre olivový olej. Správa z týchto testov 

do písania tohto zápisu ešte neexistuje. ŠVPÚ Bratislava sa taktiež zapojil do PT FAPAS 

0649 – PAHs in Smoked Meat (september-november 2011) pričom pre benzo(a)antracén 

dosiahol z score 0,9, pre benzo(b)fluorantén 0,1 a pre benzo(a)pyren 0,4.  
 

 

 

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 a je plne pripravené na implementáciu 

Nariadenia komisie (ES) č. 835/2011 z 19.augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

Nariadenie komisie (ES) č. 1881/2006 pokiaľ ide o maximálne hladiny PAHs 

v potravinách (ustanovené nové limity pre PAH4). Taktiež je plne pripravené na 

implementáciu Nariadenia komisie (ES) č. 836/2011 z 19.augusta 2011 ktorým sa mení 

a dopĺňa Nariadenie komisie (ES) č. 333/2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu 

vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu PAH4. Novely sú účinné od septembra 

2012.  

4. V zmysle týchto nariadení interpretuje výsledky rozborov benzo(a)pyrénu s korekciou na 

výťažnosť a porovnávanie s MRL po odpočítaní neistoty merania   

5. NRL vyskúšalo vhodnosť metódy pre stanovenie rezíduí PAHs vo výživových doplnkoch 

a taktiež v čokoláde, pretože predmetom budúcich PTs budú aj tieto komodity.    
 

 

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: 8. februára 2011, Žilina 



2. Pracovná porada ŠVPS SR s inšpektormi KVPS a RVPS v SR pre hygienu krmív, 

ekológiu a veterinárnu farmáciu. Dátum a miesto konania: 1. december  2011, IVVL 

Košice 

3. Pracovná porada inšpektorov RVPS, KVPS na úseku hygieny krmív, ekológie 

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

4. 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: 28.1. 2011, Modra 

5. Pracovná porada ŠVPÚ BA, DK a KE pre rozsah chemických analýz „malá chémia“ pre 

rok 2012, 22-23.novembra 2011 v Dudinciach 

6. Pracovná porada ŠVPÚ BA, DK a KE pre rozsah chemických analýz – rozdelenie  analýz 

medzi ústavmi  pre rok 2012, 2-3.jún 2011 v Dudinciach 

7. Aktívna priebežná komunikácia s  ŠVPS SR a  kompetentnou osobou (Ing. M. Matúšová, 

MVDr. Z. Buchlerová) návrhu Potravinový dozor 2011, nových nariadení, komentárov, 

pozícií SR  čo sa týka limitov a pod. 
 

 

Ďalšie: 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. 

 

 

     12.  NRL chorôb kôrovcov  

 

 

Aktivity k EURL CEFAS a NRLs ďalších členských štátov 

Účasť na III. stretnutí národných referenčných laboratórií (NRLs) chorôb kôrovcov 

organizovanom Európskym referenčným laboratóriom (EURL CEFAS Weymouth, Veľká 

Británia) v spolupráci s  NRL chorôb kôrovcov v Taliansku konanom v Chioggia, Taliansko 

v dňoch 12. - 14. október 2011. 

 

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 septembri 2011 účasť na prvom medzinárodnom porovnávacom teste spôsobilosti 

zameranom na detekciu vírusu WSSV spôsobujúceho ichtyoftiriózu kôrovcov (chorobu 

bielych škvŕn) organizovanom EURL CEFAS. Predmetom vyšetrenia boli 4 vzorky kreviet 

fixované v etanole.  

 

 

 

 

 

 

Aktivity vnútorné 

Prezentácia činnosti NRL chorôb kôrovcov vrátane predstavenia aktuálnej 

problematiky na stretnutí jednotlivých NRL so zástupcami ŠVPS SR v Modre dňa 

27.01.2011.  

http://www.oie.int/
http://www.aapqis.org/


Aktualizácia pracovných postupov na detekciu vírusu WSSV u kôrovcov, ktorá zahŕňa 

kontrolnú skupinovo špecifickú PCR na dôkaz prítomnosti a kvality izolovanej DNA 

desaťnožcov (Decapoda) a vlastnú PCR na dôkaz prítomnosti vírusových častíc WSSV vo 

vyšetrovaných vzorkách  kôrovcov. 

Získanie referenčného materiálu pre implementáciu metód na dôkaz WSSV (choroba 

bielych škvŕn), YHV (choroba žltých hláv) a TSV (syndróm Taura). EURL CEFAS zaslalo 

referenčný materiál vo forme preparátov histologických rezov (CRL0906-34: krevety bez 

príznakov infekcie, CRL0907-7: krevety infikované WSSV, RA11050-3: krevety infikované 

YHV, RA11050-5: krevety infikované TSV) a biologického materiálu (neinfikované telá 

kreviet a tela kreviet infikované danými vírusmi). 

 

Štúdium literatúry a konzultácia so zahraničnými kolegami ohľadom rozšírenia 

spektra diagnostických metód na dôkaz ďalších patogénov kôrovcov.  

 

 

 

  17.  NRL pre zdravie včiel 

 

 

ŠVPÚ Dolný Kubín bol MPRV SR podľa § 5 písm. v) zákona č.39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov poverený činnosťou NRL pre 

zdravie včiel dňom 14.03.2011.   

 

 

Aktivity k EURL ANSES a NRLs ďalších členských štátov 

Účasť na úvodnom stretnutí národných referenčných laboratórií (NRLs) pre zdravie 

včiel organizovanom Európskym referenčným laboratóriom (EURL ANSES, Sophia 

Antipolis, Francúzsko), ktoré sa  konalo  v termíne 06.- 07.06.2011 v Bruseli, Belgicko. 

 

Nakoľko sa činnosť EURL začala na začiatku roku 2011, EURL sa v prvej etape 

zameralo na zmapovanie situácie úrovne diagnostických metód v novo vymenovaných NRL, 

aby bolo možné zostaviť plán harmonizácie používaných metód. Za týmto účelom bol  

 

 

rozoslaný rozsiahly dotazník, ktorý sa zaoberal metódami identifikácie bakteriálnych, 

vírusových a parazitárnych patogénov včiel,  frekvenciou výskytu patogénov včiel, systémom 

registrácie včelstiev a monitorovania pohybu včelstiev v krajine, ako aj úrovňou a 

charakterom exportu a importu včelích produktov. V ďalšej etape bol rozoslaný doplňujúci 

dotazník s požiadavkami na  informácie k vyšpecifikovaným dotazom EURL. Vypracovanie 

dotazníkov prebiehalo v spolupráci so Včelárskym ústavom v Liptovskom Hrádku 

(organizácia CVŽV Nitra), Ing.  Róbertom Chlebom (Slovenská poľnohospodárska 

univerzita, Nitra) a MVDr. Erikou Papiernikovou (ŠVPS SR). 

 

 

Aktivity vnútorné 

Pracovná návšteva na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku (pracovisko CVŽV 

Nitra) v júni 2011 a osobné konzultácie s RNDr. Tatianou Čermákovou o systéme registrácie 

včelstiev na Slovensku. 

Účasť na Medzinárodnom včelárskom seminári s kľúčovou témou „Zdravotný stav 

včelstiev a prejavy CCD“, ktorý bol usporiadaný  CVŽV Nitra – Ústav včelárstva Liptovský 

Hrádok, a ktorý sa konal dňa 22.11.2011 v Liptovskom Hrádku.  



Aktívna účasť na II. medzinárodnom seminári k tlmeniu moru včelieho plodu 

konanom dňa 12.12.2011 v aule ŠVPS SR s príspevkom autorov Ing. Brtková, PhD., MVDr. 

Čuvalová: Nákazová situácia moru včelieho plodu na území SR. 

Aktívna spolupráca s MVDr. E. Papiernikovou, ŠVPS SR pri príprave návrhu projektu 

zameraného na mapovanie príčin úhynu včelstiev v EÚ podávaného na podnet EURL v rámci 

prvého pilotného programu úhynu včelstiev. 

 

 

 

 

Stručný prehľad činnosti  RL v roku 2011 
 

 

    13.  RL pre  zdravotnú nezávadnosť a kvalitu medu a iných  včelích produktov  

 

  

Vlastná činnosť RL 

 

     Činnosť RL pre zdravotnú nezávadnosť a kvalitu medu a iných včelích produktov je 

zameraná na komplexnú laboratórnu diagnostiku týchto produktov ako aj poradenstvo 

a spoluprácu so včelármi, včelárskymi organizáciami ako aj orgánmi štátnej správy. 

 

     Spolupráca so Slovenským zväzom včelárov pri 6. ročníku súťaže o najlepší Slovenský 

med, medovinu a peľ SZV v rámci Agrokomplex 2011: 

∙ v rámci RL komisia senzorického hodnotenia medu, medoviny a peľu s vyhodnotením 

senzorickej analýzy jednotlivých komodít 

∙ komplexná laboratórna diagnostika zabezpečujúca plnenie požiadaviek na Slovenský med 

∙ kompletizovanie príloh pre PPA 

 

     Spolupráca so Slovenským zväzom včelárov pri zabezpečení laboratórnej diagnostiky 

medov pre ich účasť na súťaži v rámci medzinárodného kongresu Apimondia v Buenos Aires 

 

     Spolupráca so Spolkom včelárov Slovenska pri 5. ročníku súťaže o najlepší Slovenský 

med SVS v rámci Slovenského medového festivalu 2011: 

∙ komplexná laboratórna diagnostika zabezpečujúca plnenie požiadaviek na Slovenský med 

∙ kompletizovanie príloh pre PPA 

 

     Súčasne nepretržite sledujeme vývoj nových analytických metód určených pre 

vyšetrovanie včelích produktov. 

 

 

Ďalšie aktivity 

 

     V rámci RL pre zdravotnú nezávadnosť a kvalitu medu a iných včelích produktov bol 

publikovaný článok v odbornom včelárskom časopise Včelár 9/2011: Slovenský med a jeho 

kvalita (podľa laboratórnych analýz).  

 

     Ďalšou prezentačnou aktivitou jednak samotného RL ako aj Slovenského medu 

a slovenských včelárov na medzinárodnej úrovni bol poster na medzinárodnom včelárskom 

kongrese Apimondia v Buenos Aires v septembri 2011: Slovak honey and its quality from a 

point of laboratory analyses. Poster Presentation in T - 2 Beekeeping Technology & Quality: 

Bee Products. 



 

 

 

     14.   RL pre infekčnú epididymitídu (Brucella ovis)   
 

 

     RL 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 2011 pokračovala medzinárodná spolupráca s OIE 

Referenčným centrom pre brucelózu vo Weybridge, Veľká Británia.  
 

 

RL 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  
 

 

1/ Sérologické vyšetrenie vzoriek č. 1 – 5 bolo zamerané na dôkaz špecifických protilátok 

u inf. epididymitídy baranov metódou KFT = metóda predpísaná podľa Manuálu OIE 2010 

2/ Test organizovalo Referenčné laboratórium pre brucelózu VLA Weybridge, Veľká Británia 

3/ Pri metóde KFT bola zistená 80 % zhoda výsledkov t.j.  štyri nami zistené výsledky boli 

v rozmedzí udávanom referenčným centrom 

4/ Výsledok medzinárodného medzilaboratórneho testu na inf. epididymitídu hodnotíme ako 

vyhovujúci, lebo prijateľnosť sérologického vyšetrovania sa hodnotí ako % presnosti celého 

testu, ktorý má mať hodnotu 80 %  

    = je to tzv. prijaté kritérium hodnotenia medzilaboratórneho porovnávania v sérológii – v 

roku 2011 bol vypracovaný ŠPP 3.7.7. „Kritéria hodnotenia medzilaboratórneho 

porovnávania (odbor zdravia zvierat)“ – platí 20 % odchýlka v presnosti výsledkov 

 

 

Vnútorné aktivity 
     

 

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 2011 v SL Prešov bol  6,5 - krát vyšší ako v predchádzajúcom roku, lebo sa podľa 

Plánu veterinárnej  

    prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2011 vyžadovalo  sérologické vyšetrenie 

barančekov metódou RVK pred klasifikáciou.  

 

1/ Účasť na odborných rokovaniach:  

    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.      

    Najväčší význam komplexnej diagnostiky sa prejavil pri predajoch plemenných baranov,    

kedy výsledok predpísanou metódou RVK bol v určitých prípadoch negatívny, ale metódou 

ELISA aj IDT jednoznačne pozitívny. To dokumentuje preverená skúsenosť, že 

v chronických štádiach ochorenia starších baranov je RVK často negatívna. Je nevyhnutné 

používať kombináciu sérológických metód pri IEB, lebo RVK dáva najspoľahlivejšie 

výsledky len v začiatočných štádiach infekcie. 
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. 
3/ Referenčné laboratórium poskytlo na požiadanie odbornú a konzultačnú pomoc ostatným  

    laboratórnym pracoviskám, napr. precipitačný antigén Brucella ovis pre ŠVPÚ Bratislava 

na otestovanie. 

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., resp. OIE Terrestrial Manual 2010. 

5/ Pracovisko štatisticky spracováva sérologické vyšetrenia zvierat na infekčnú epididymitídu  

    - v roku 2011 sme zaznamenali  3,26 %  prevalenciu Brucella ovis na Slovensku. 
 

 

 

  15.  RL pre diagnostiku vírusov v potravinách 

 

 

Aktivity smerom k EURL 

 

Priebežná e-mail komunikácia s expertmi zaoberajúcimi s danou oblasťou (EFSA, 

FAO, WHO) 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/TAG4 

(„Detection of norovirus/HAV in foodstuffs including bivalve molluscs“) a aplikácia ich 

zistení do laboratórnej praxe. 

 

 

 

 

 

http://www.crlcefas.org/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.hpa.org.uk/
http://www.eurosurveillance.org/


Aktivity vnútorné 

     Prezentácia činnosti RL pre diagnostiku vírusov v potravinách vrátane 

predstavenia aktuálnej problematiky na stretnutí jednotlivých NRL so zástupcami ŠVPS SR 

v Modre dňa 27.01.2011. 

     Na základe zvýšeného počtu hlásení o výskyte vírusu hepatitídy A v sušenom ovocí 

a zelenine vo výstražnom systéme RASFF bola kontrola importu potravín neživočíšneho 

pôvodu v roku 2011 usmernená na odber sušených datlí a sušených rajčín na vyšetrenie na 

prítomnosť vírusu hepatitídy A (list ŠVPS SR č. 2665/362-2010 zo dňa 2.12.2010). V rámci 

kontroly importu bola odobraná v priebehu roka jedna vzorka sušených datlí (RVPS 

Bratislava-mesto), v ktorej nebola potvrdená prítomnosť vírusu hepatitídy A. 

     Zavedenie metódy extrakcie nukleových kyselín pomocou magnetických častíc oxidu 

kremičitého s využitím princípov rozvinutej chémie („Boom chemistry“). Zavedenie metódy 

je prvým krokom k harmonizácií postupov zavedených v laboratóriu s pripravovanou normou 

„The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis A virus in food by RT-

PCR“.  

     Zakúpenie certifikovaného referenčného materiálu vo forme laboratórne pripravených 

lentikulárnych diskov s obsahom vírusových častíc norovírusu genotyp I a genotyp II a vírusu 

hepatitídy A.  

 

Získanie vírusu Mengo z dôvodu potreby zaradenia vírusu Mengo do postupov 

metódy detekcie norovírusu a vírusy hepatitídy A ako kontroly procesov izolácie, extrakcie 

a detekcie na účely predovšetkým vylúčenia falošne negatívnych výsledkov. 

 

 

 

   16.   RL pre pôvodcu zoonózy Yersinia sp. 

 

 Yersiniózy sú nákazy vyvolané yersíniami, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí.  

     Do rodu Yersinia zaraďujeme jedenásť druhov z ktorých tri sú potenciálne patogény pre 

človeka: Y.  pestis, Y.  pseudotuberculosis a Y.  enterocolitica. Z nich Y.  enterocolitica 

najčastejšie spôsobuje alimenárne ochorenia.  

     Podľa údajov EPIS na Slovensku sa ročne vyskytuje niekoľko desiatok ochorení. 

Ochorenia sa vyskytujú hlavne v súvislosti s domácimi zakáľačkami. Postihnuté sú najmä deti 

a osoby so zníženou odolnosťou. Z dôvodu výskytu yersinióz  je potrebné neustále 

monitorovať prevalenciu týchto baktérií . 

     Y. enterocoliticu a príbuzné druhy možno rozdeliť sérologicky do 54 séroskupín na 

základe ich tepelno-stabilných antigénov . V súčasnej dobe patogénne kmene patria do 

séroskupin O: 1, 2a, 3, O: 2a, 3, O: 3; O: 8; O: 9; O: 4,32; O: 5,27; O: 12,25 , O: 13a, 13b, O: 

19, O: 20 a O: 21. Najčastejšie séroskupiny, ktoré prevládajú pri ochoreniach ľudí sú O: 3, O: 

8, O: 9, a O: 5,27. 

     Prameňom nákazy sú domáce zvieratá ošípané, hydina, hovädzí dobytok, pes, mačka, 

voľne žijúce zvieratá a hlodavci. Menej častým zdrojom sú vtáky, žaby, muchy, blchy, kraby 

a ustrice. 

     Alimentárny prenos je hlavný rizikový faktor vzniku yersiniózy. Konzumácia tepelne 

upraveného bravčového mäsa, ale tiež hovädzieho, jatočného, hydinového mäsa a ich 

produktov. Zdrojom yersiniózy môže byť aj ovocie, zelenina, tofu, pasterizované mlieko. 

 



 

Aktivity k rutinným laboratóriám 

 

     RL sa kontaktovalo s ostatnými rutinnými veterinárnymi laboratóriami o zasielaní 

pozitívnych izolátov, možnosti vytvorenia zbierky izolátov zo zvierat aj potravín ich 

konfirmácia, uchovávanie kmeňov, druhová identifikácia biochemickými testami a mol.- 

biologicky, citlivost/rezistencia voči chemoterapeutikám 

Aktivity vnútorné 

 

     RL priebežne počas celého roka sledovalo výskyt yersinióz. Vyšetrovala sa prítomnosť 

Yersinia enterocolitica v pitnej vode, vo vzorkách z jatočných ošípaných, v mletom 

bravčovom mäse, v trusoch a výteroch mäsožravcov a počas celého roku zabezpečovalo 

uchovávanie referenčných kmeňov 

 

Aktivity vonkajšie 

-  spolupráca s Výskumným ústavom vysokohorskej biológie Tatranská Javorina na    

prevalencii baktérií, hlavne Yersinia enterocolitica u druhu Prunella modularis,  

- v odbornom recenzovanom Fínskom časopise, medzinárodnej ornitologickej spoločnosti 

Ornis Fennica bol opublikovaný článok J. Kišková, Z. Hrehová, M. Janiga, M. Lukán, M. 

Haas a Z. Čuvalová: Bacterial prevalence in the Dunnock (Prunella modularis) in sub-alpine 

habitats of the Western Carpathians, Slovak Republic Ornis Fenica :88 č 4. 2011, 

http://www.ornisfennica.org/early.h 

 

 

 

http://www.ornisfennica.org/early.h


 
 

                                                                Správa 

                 o činnosti Národného referenčného laboratória (NRL) za rok 2011 pre                                  

                                                         polychlorované bifenyly 

 
     

 na základe listu z 9.5.2007, číslo: 1563/2007-100, podľa  § 25 ods. 3 zákona NR SR  

č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 33 nariadenia ( ES) č. 

882/2004 Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom 

zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví 

zvierat a o starostlivosti o zvieratá.  

 

                                                                                                               
 

 

Aktivity NRL v roku 2011:  

 

Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

Národné referenčné laboratórium pre polychlorované bifenyly pri ŠVPÚ v Košiciach sa 

v roku 2011 zúčastnilo 2 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných Európskym 

referenčným laboratóriom (EURL). V týchto testoch boli stanovované hladiny kongenérov 

PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180 v matriciach: krmivo, rybí olej a rybí sval. 

 

Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR: 

NRL v roku 2011 zorganizovalo   medzilaboratórny porovnávací test na stanovenie 

kongenérov PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180 vo vzorke tuku. Testu sa zúčastnili laboratóriá 

ŠVPÚ Bratislava a ŠVPÚ Dolný Kubín (taktiež ŠVPÚ Košice). Test bol rozposlaný 

8.12.2011. Ukončenie analýz bolo stanovené na 31.1.2012. 

 
 

 

 

                                                                                   RNDr. Lívia Farkašová 

 

 

 

 
 



 
 

                                                        Správa 
       o činnosti Národného referenčného laboratória pre ťažké kovy v potravinách   

                a krmivách a pre chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu 

                                                       ŠVPÚ za rok 2011 
                             

 na základe listu z 9.5.2007, číslo: 1563/2007-100, podľa  § 25 ods. 3 zákona NR SR  

č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 33 nariadenia ( ES) č. 

882/2004 Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom 

zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví 

zvierat a o starostlivosti o zvieratá.  
 

Aktivity NRL v roku 2011:  

Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2011 

zúčastnilo 5 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných Európskymi 

referenčnými laboratóriami (EURL). 3 testy boli z EURL CEFAO-ISS Rím a 2 testy z EURL 

HM-IRRM Geel (Belgicko). V týchto testoch boli stanovované: Pb, Cd, As a Hg 

v matriciach: mrazená pečeň, mrazené ryby, mäso, pšenica, detská výživa. 

Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR: 

NRL v roku 2011 zorganizovalo  medzilaboratórny porovnávací test na stanovenie Cd, Pb, 

As a Cu vo vzorke minerálneho krmiva. Testu sa zúčastnili laboratóriá z ŠVPÚ Bratislava 

a ŠVPÚ Dolný Kubín (taktiež ŠVPÚ Košice). Test bol rozposlaný 8.12.2011. Ukončenie 

analýz bolo stanovené na 31.1.2012. 

 

Medzinárodná spolupráca: 

NRL v zastúpení  RNDr. L. Farkašovej sa zúčastnilo v dňoch 15. – 16. 9. 2011 na workshope, 

ktorý sa konal v Community reference laboratory for Chemical Elements in Food of Animal 

Origin (EURL CEFAO) na Istituto Superiore della Sanitá v Ríme. Na workshope boli 

hodnotené výsledky testov, ktoré boli dosiahnuté jednotlivými laboratóriami za rok 2011.  

NRL v zastúpení RNDr. L. Farkašovej sa zúčastnilo v dňoch 22. 9. 2011 na workshope, ktorý 

sa konal v Community reference laboratory for heavy metals (EURL HM)na Institute for 

Reference Materials and Measurements (IRMM) v Bruseli (Belgicko). Taktiež na tomto 

workshope boli hodnotené výsledky testov dosiahnutých jednotlivými laboratóriami. 

Organizátorom týchto testov bol EURL-IRMM Geel.  

 

 



 
 

Z týchto workshopov boli poskytnuté informácie pre úradné laboratóriá (BA, DK) a ŠVPS 

SR. 

 

 

Ďalšie aktivity NRL v roku 2011 

     V roku 2011 NRL zaviedlo a zakreditovalo metodiku na stanovenie metylortuti vo 

vzorkách potravín.  

V roku 2011 NRL zaviedlo metodiku na stanovenie hliníka vo vzorkách cestovín. 

 

 

 

                                                                        RNDr. Lívia Farkašová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                      Správa  

                o činnosti Národného referenčného laboratória pre thyreostatiká (A2) 

                                                   ŠVPÚ  za rok 2011  

 
na základe listu z 9.5.2007, číslo: 1563/2007-100,podľa  § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 

Z. z. o potravinách v znení neskorších  predpisov a článku 33 nariadenia ( ES) č. 882/2004 

Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia 

overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o 

starostlivosti o zvieratá.  
 

 

Aktivity NRL v roku 2011:  

 

Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:  

 

V roku 2011 sa NRL nezúčastnilo medzinárodného  porovnávacieho testu. V novembri 2012 je 

plánovaná účasť v teste organizovanom FAPAS-om. 

 

Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR: 

 

Nakoľko tyreostatiká analyzuje len ŠVPÚ Košice, medzilaboratórne porovnávacie testy v rámci 

ŠVPÚ sa neorganizujú.  

 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                     RNDr. Lívia Farkašová 
                                                                

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                           Správa  

               o činnosti Národného referenčného laboratória pre  mykotoxíny (B3d)  

                                                 ŠVPÚ za rok 2011 

 
 

na základe listu z 9.5.2007, číslo:1563/2007-100a), podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 

Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 33 nariadenia (ES) č.882/2004 

Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia 

overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o 

starostlivosti o zvieratá 

 
 

Aktivity v rámci NRL v roku 2011-testy 

 

- zúčastnenie sa medzilaboratórneho porovnávacieho testu organizovaného FAPAS-om na  

stanovenie patulínu  v jablkovom džúse  

 

- neúčasť na medzilaboratórnom porovnávacom teste organizovanom EURL na stanovenie 

aflatoxínu B1 v detskej výžive a krmive z dôvodu poruchy prístroja (oznámené EURL). Ďalší 

test na stanovenie aflatoxínu B1 bude organizovaný a zaslaný v januári 2012. 

 

    

Aktivity v rámci NRL v roku 2011-spolupráca s EURL 

  

 - komunikácia s európskym referenčným laboratóriom v Geele, Belgicko 

- účasť na Workshope organizovanom EURL v Bruseli, Belgicko, apríl 2011 

- poskytnutie informácií z Workshopu pre úradné laboratóriá (BA, DK) a ŠVPS SR 

- zavedenie metódy na stanovenie nivalenolu v krmivách metódou HPLC 
 

 

 

 

 

                                                              RNDr. Lívia Farkašová 

                                                    



 
 

 

 

                                                            Správa 

       o činnosti Národného referenčného laboratória pre  kokcidiostatiká (B2b)  

                                               ŠVPÚ  za rok 2011 
 

na základe listu z 9.5.2007, číslo:1563/2007-100a), podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 

Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 33 nariadenia (ES) č.882/2004 

Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia 

overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o 

starostlivosti o zvieratá 

 

 

Aktivity v rámci NRL v roku 2011 – testy 

 

  - zúčastnenie sa medzilaboratórneho porovnávacieho testu organizovaného Ústredním 

kontrolním a zkušebním ústavem zemĕdĕlským, Brno na  stanovenie kokcidiostatík  v krmivách a 

premixoch (marec 2011). 

 

    

Aktivity v rámci NRL v roku 2011 - spolupráca s EURL 

 

1. komunikácia s európskym referenčným laboratóriom  v Berlíne, BDR pri riešení 

problémov a validácii metód 

2. v roku 2011 EURL neorganizovalo workshop zameraný na stanovenie kokcidiostatík. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                     RNDr. Lívia Farkašová 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                  Správa 

                 o činnosti Národného referenčného laboratória pre  sedatíva (B2d) 

                                                   ŠVPÚ za rok 2011 

 

 
 

na základe listu z 9.5.2007, číslo:1563/2007-100a), podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 

Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 33 nariadenia (ES) č.882/2004 

Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia 

overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o 

starostlivosti o zvieratá. 
 

 

Aktivity v rámci NRL v roku 2011 - testy 

 

-laboratórium sa nezúčastnilo medzilaboratórneho porovnávacieho testu na stanovenie sedatív, 

nakoľko EURL neorganizovalo porovnávací test. 

    

Aktivity v rámci NRL v roku 2011 - spolupráca s EURL 

 

 -v rámci EÚ je zriadené EURL na stanovovanie sedatív v Bilthovene, Holandsko, Rijkinstituut 

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

 

 
 
 
 
 
 
                                                      RNDr. Lívia Farkašová 
 
 
                                                        

                                                            



 
 

 

                                                               Správa  

o činnosti Národného referenčného laboratória pre antihelmintiká (B2a) vrátane                     

                                                  benzimidazolov 

                                                         ŠVPÚ za rok 2011  
 

na základe listu z 9.5.2007, číslo:1563/2007-100a), podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 

Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 33 nariadenia (ES) č.882/2004 

Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia 

overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a 

o starostlivosti o zvieratá 
 

 

 

 

Aktivity v rámci NRL v roku 2011-testy 

 

- v roku 2011 sa laboratórium nezúčastnilo medzilaboratórneho porovnávacieho testu 

- účasť v medzilaboratórnom porovnávacom teste má skúšobné laboratórium plánované 

v marci 2013 (FAPAS) 

- plánovaná účasť na teste organizovanom EURL 

    

Aktivity v rámci NRL v roku 2011-spolupráca s EURL 

 

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

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

 

 

 
 
 
 
                                                               RNDr. Lívia Farkašová  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
TESTY SPÔSOBILOSTI ODDELENIA CUDZORODÝCH LÁTOK ŠVPÚ KOŠICE 
 
KOKCIDIOSTATIKÁ 
 
 
 
2011: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno 
(KZ-krmná zmes, PX-premix) z-score 
Monenzín KZ -1.45 
Monenzín PX 6.15 
Nikarbazín KZ 1.37 
Nikarbazín PX -1.78 
Lasalocid KZ -0.90 
Lasalocid PX -4.99 
Robenidín KZ -0.38 
Robenidín PX -10.39 
 
 
 
 
 
POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY, CHLOROVANÉ UHĽOVODÍKY 
 
 
2011: EURL 
Grass meal z-score 
PCB 52 -0.1 
PCB 101 -4.4 
PCB 138 0.3 
PCB 153 -1.4 
PCB 180 -0.9 
 
2011: EURL 
Fish oil z-score 
PCB 52 0.0 
PCB 101 1.8 
PCB 138 1.2 
PCB 153 0.7 
PCB 180 1.2 
 
2011: EURL 
Salmon filet z-score 
PCB 28 26.6 
PCB 52 1.9 
PCB 101 -1.0 
PCB 138 -1.2 
PCB 153 -1.6 
PCB 180 -1.6 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
ŤAŽKÉ KOVY 
 
2011: EURL-CEFAO 14th PT 3rd round 
Frozen fish z-score 
Hg -0.4 
 
2011: EURL-CEFAO 15th PT 1st round 
Frozen liver z-score 
As -3.9 
Cd -6.4 
Pb -5.8 
 
2011: EURL-CEFAO 15th PT 2nd round – zatiaľ nie sú výsledky 
 
2011: EURL-HM IMEP-112 
wheat z-score 
As 0.2 
 
2011: EURL-HM IMEP-113 
Baby food z-score 
Cd 1.5 
Pb 72.1 
 
 
 
 
MYKOTOXÍNY 
 
 
2011: FAPAS 1644 
Apple juice z-score 
patulín -0.7 
 
2011: EURL 
-testu na stanovenie aflatoxínu B1 v krmive sme sa nezúčastnili, nakoľko sme mali poruchu prístroja HPLC 
(oznámené aj EURL). Ďalší test na stanovenie aflatoxínu B1 bude organizovaný EURL v januári 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Správa o činnosti NRL pre dioxíny a PCB podobné dioxínom ŠVPÚ za rok 2011 

 
na základe listu z 9.5.2007, číslo:1563/2007-100a), podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 

Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 33 nariadenia (ES) č.882/2004 

Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia 

overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a 

o starostlivosti o zvieratá.  

Aktivity v rámci NRL za rok 2011 

1. Analýza vzoriek potravín dovezených z Nemecka v súvislosti s kauzou 

 kontaminácie krmív v Nemecku 

 počet vzoriek: 22 

 /hydinové a bravčové mäso, slepačie vajcia/ 

 Výsledek: všetky vzorky  boli podlimitné 

2. Aktívna účasť na konferencii „Ekológia a veterinárna medicína VIII“ 

 Dátum podujatia: 22. - 23. 9. 2011 

 Názov prednášky: „Stav kontaminácie potravín a krmív dioxínmi na Slovensku“ 

3. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste BICS 2011: júl-september 

Test. materiál – 3 vzorky bravčového mäsa 

 Usporiadateľ: BDS Holandsko 

 Výsledek: všetky 3 vzorky mali skore do 2  

4.Porovnávacie analýzy resp. konfirmácia potravín so SZU u nadlimitných  a aj 

podlimitných vzoriek metódou HRGC/HRMS -október 2011 

Počet vzoriek: u všetkých siedmich vzoriek bol nadlimit  potvrdený, u dvoch vzoriek bol 

podlimit tiež potvrdený. 

5. Úradná kontrola  

  Vzorky za rok 2011        cena 331,40 Eur/1 analýza 

 Kontrola 236 Nemecko   22 

 Cielená kontrola 23/186           68  

            Cielená kontrola 23/236 Vianoce  49 

 VPO krmív     75  

Iné monitorovacie aktivity     

 MSK-slep.vajcia     17     

 MVŽPZR       3 

 Došetrovanie 89    18      

                                                                                 MVDr.Zuzana Miklášová   

 



 
 

                                                               Správa  

 

o činnosti Národného referenčného laboratória pre detekciu živočíšnych proteínov 

                                             v krmivách ŠVPÚ  za rok 2011 
 

na základe listu z 9.5.2007, číslo:1563/2007-100a), podľa § 25 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 

Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a článku 33 nariadenia (ES) č.882/2004 

Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia 

overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a 

o starostlivosti o zvieratá 

 
 

 

Odborná činnosť : 

          1.Výsledky: 

          V roku 2011 bolo vyšetrených 130  vzoriek na prítomnosť živočíšnych proteínov 

v krmivách. 

V tabuľkách 1.-4. sú  vyšetrenia rozdelené podľa VÚC SR a jednotlivých druhov kŕmnych zmesí 

a kŕmnych komponentov. 
 
Tabuľka 1   Prešovský VÚC 2011 

Okres 

HD 01 
HD 02 
HD 03 
HD 04 

HD 08 
HD 10 
HD 11 
HD 12 

     OŠ 03 
OŠ 05 
OŠ 06 

HYD 01 
HYD 04 
HYD 10 

OV 02 
OV 05 

Obilná 
zmes pre 
HD,SEŠ 

VT 3 4 2 1 0 0 
SL 3 1 0 0 1 4 
BJ 5 2 0 2 0 0 
PO 1 2 1 1 2 2 
SK 4 5 0 1 0 1 
PP 4 4 1 1 0 1 
HE 8 1 1 0 0 0 

Spolu: 28 19 5 6 3 8 
 
 
Tabuľka 2   Banskobystrický VÚC 2011 

Okres 
 

HD 02 
 

 
HD 10 

 

Objem. 
krmivo 

Obilná 
zmes pre 

HD 

BB 2 1 0 2 



 
 

RS 0 0 1 0 
Spolu: 2 1 1 2 

 
 
 
 
 

Tabuľka 3   Košický VÚC 2011 

Okres 
HD 01 

    HD 02 
HD 03 

HD 10 
HD 11 
HD 12 

OŠ 03 
OŠ 04 
OŠ 06 

 
HYD 01 
HYD 02 

 

OV 02 
OV 03 
OV 05 

Obilná 
zmes pre 

HD 

KE 0 1 0 0 0 0 
KS 3 1 3 0 2 1 
SN 3 5 0 0 0 2 
TV 1 5 0 0 2 1 
RV 3 2 0 2 2 1 
MI 0 4 3 1 0 3 

Spolu: 10 18 6 3 6 8 
 
 
 
 
Tabuľka 4  Žilinský VÚC 2010 

Okres 
 

HD 11 
HD 12 

 
OŠ 09 

 
OV 05 

ZA 2 1 1 
Spolu: 2 1 1 

 

 

   V roku 2011 nebol zaznamenaný žiaden pozitívny nález. 
 
 

2.   Účasť na podujatiach a spolupráca: 
 

 Účasť na workshope EURL-AP organizovanom pre NRL  6.-7.4 2011 vo Viedni, 
Rakúsko 

 Spolupráca s EURL –AP, Gembloux, Belgicko 
 Spolupráca s NRL Česká republika 
 Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny pre PCR  13.4.2011 v Bruseli , Belgicko 
 Organizovanie medzilaboratórneho skúšobného merania „ December 2011“ – Merania 

sa zúčastnili  3 úradné laboratória.  Vzorky pozostávali z 3 kŕmnych zmesí pre 
hovädzí dobytok, ktoré boli kontaminované živočíšnymi proteínmi : rybacou múčkou 
a mäso-kostnou múčkou.  
 

Účasť na medzinárodných testoch spôsobilosti: 
1) Medzinárodný porovnávací test EURL – AP, Gembloux, Belgicko – (December 2010-

Január 2011) pre NRL -  vyhovujúci výsledok 
 

2) Medzinárodný porovnávací test organizovaný NRL Českej republiky – ( Október  
2011)  

       - vyhovujúci výsledok  



 
 

3) Medzinárodný porovnávací test  EURL-AP na kvalitatívne stanovenie živočíšnych 
proteínov v KZ – ( November 2011 ) - vyhodnotenie prebieha 

 
4) Medzinárodný porovnávací test  IAG 2011 organizovaný Rikilt Wageningen, 

Holandsko-vyhovujúci výsledok 
 
 
 
Plány v roku 2012: 
 

 Účasť na workshope NRL organizovanom EURL-AP v Berlíne, Nemecko 
 Organizovanie porovnávacieho merania pre úradné laboratória SR 
 Spolupráca s EURL-AP, Gembloux, Belgicko 
 Spolupráca s vybranými NRL – Česká Republika , Poľsko, Slovinsko 
 Spolupráca a odborná pomoc pre úradné laboratória   
 Spolupráca s IVVL 
 Spolupráca s UVL 

 
 
 

 
 
                                                                                MVDr. Tomáš Danielis 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




