VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2007
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

1. Identifikácia organizácie
Názov : Štátny veterinárny a potravinový ústav / ďalej ŠVPÚ /
Sídlo : Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Kontakt : 043/5837111,0907 854544, fax 043/5868207
e-mail : svpudk@svpudk.sk, web: www.svpudk.sk
Forma hospodárenia : príspevková organizácia
Riaditeľ : h. Doc.MVDr. Mária Kantíková, PhD.
Členovia vedenie organizácie :
Zástupca riaditeľa a vedúci odboru zdravia zvierat : MVDr. Peter Mydlo
Vedúci odboru ekonomiky : Ing. Mária Némethová
Manažér kvality : MVDr. Nicole Březinová
Hlavné činnosti :
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín je príspevkovou organizáciou so
samostatnou právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom.
Je špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností
a poskytovanie služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania v rámci Zákona č. 152/1995
Z.z. o potravinách, v zmysle Zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Hlavné činnosti a podrobnosti o ich
organizačnom usporiadaní upravuje štatút ŠVPÚ schválený Ministerstvom
pôdohospodárstva SR. Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín má zriadené
detašované skúšobné laboratóriá v Banskej Bystrici a v Prešove.
Adresa detašovaných laboratórií: Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
Bajkalská 28, 080 91 Prešov
1. Činnosť Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín (ďalej len „ústav“)
je vymedzená štatútom, organizačnou štruktúrou a princípmi riadenia, rozhodnutiami Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len „ŠVPS SR“), Ministerstva pôdohospodárstva
SR (ďalej len „MP SR“) a ďalšími legislatívno-právnymi predpismi.
2. Predmetom činnosti je vykonávanie laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na
území Slovenskej republiky, i na ostatnom území Európskej únie spôsobmi a za podmienok
uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti,
potravinovej bezpečnosti a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch
a nariadení v týchto oblastiach.
3.

Vo svojich hlavných činnostiach ústav:

a) vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy alebo testy úradných vzoriek
potravín, ich zložiek a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu,
b) vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy alebo testy úradných vzoriek
krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu,
c) vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy alebo testy úradných vzoriek
pitných, povrchových a odpadových vôd,
d) vykonáva laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy alebo testy úradných vzoriek
biologického / klinického materiálu,
e) predkladá výsledky laboratórnych diagnóz, skúšania, analýz alebo testov úradných
vzoriek MP SR, ŠVPS SR a príslušným orgánom veterinárnej správy, prípadne iným
orgánom štátnej správy,
f) poskytuje služby laboratórnej diagnostiky, skúšania, analýz alebo testovania vzoriek
iných ako úradných,
g) spolupracuje v rámci schválenej národnej referencie s príslušnými referenčnými
laboratóriami Európskych spoločenstiev, najmä na zabezpečenie:
•

školenia a preškoľovania svojich zamestnancov s cieľom získať a zvyšovať
odbornú spôsobilosť pracovníkov,

•

účasti na pravidelných porovnávacích testoch spôsobilosti na úrovni
Európskych spoločenstiev,

h) plní zmluvy uzatvorené ŠVPS SR s príslušnými národnými referenčnými
laboratóriami členských štátov ak ide o laboratórnu diagnostiku, skúšanie, analýzy
alebo testy, ktoré nie sú v Slovenskej republike zavedené. V tomto prípade
zabezpečuje balenie vzoriek a ich rýchlu prepravu do príslušného národného
referenčného laboratória členského štátu,
i) zavádza a vyvíja nové laboratórne metódy laboratórnej diagnostiky kompatibilne
s medzinárodnými požiadavkami, spolupracuje s vedecko-výskumnými a výrobnými
pracoviskami na území Slovenskej republiky a v zahraničí pri príprave, riešení
a realizácii vývojových, výskumných, realizačných projektov a grantov,
j) organizuje odborné vedecké podujatia, školenia, kurzy, semináre a ďalšie vzdelávacie
aktivity pre všetky skupiny užívateľov výstupov organizácie (MP SR, iné ústredné
orgány štátnej správy, ŠVPS SR a organizácie ňou riadené, chovatelia spoločenských
a záujmových zvierat, prvovýrobcovia, spracovatelia, výrobcovia a predajcovia
potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, krmív a iných produktov, iné
skupiny zákazníkov), ako aj pre odborných zamestnancov ústavu, študentov univerzít
a stredných škôl,
k) prednostne zabezpečuje plnenie úloh podľa bodu a) až e).
4. Podrobný predmet činnosti:
a) vykonáva skúšanie potravín, ich zložiek a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu

na bezpečnosť, hygienickú bezchybnosť a biologickú hodnotu, ako aj ich
identifikáciu, falšovanie a autentifikáciu potravín z hľadiska ich bezpečnosti, kvality
a dodržania požiadaviek ustanovených príslušnými zákonmi, potravinovým kódexom
a osobitnými predpismi,
b) vykonáva skúšanie krmív živočíšneho a rastlinného pôvodu na bezpečnosť a výživnú

hodnotu,
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c) vykonáva analýzy cudzorodých látok v potravinách, krmivách, surovinách a zložkách

používaných na ich výrobu,
d) plní úlohy na úseku veterinárnej starostlivosti o zdravie zvierat formou diagnostiky

pôvodcu chorôb a hynutia zvierat a diagnostiky zoonóz a ich monitorovania,
e) spolupracuje pri vypracovávaní preventívnych programov pre jednotlivé druhy zvierat,
f)

objasňuje príčiny produkčných a reprodukčných porúch,

g) vykonáva skúšanie pitných, povrchových a odpadových vôd,
h) vykonáva ekologickú diagnostiku na ochranu životného prostredia,
i)

poskytuje odbornú konzultačnú a poradenskú službu, vypracováva odborné
stanoviská, štúdie, expertízy, príp. inú činnosť v rámci konzultačnej alebo poradenskej
činnosti,

j)

zavádza nové laboratórne metódy veterinárnej a hygienickej laboratórnej diagnostiky
kompatibilne s medzinárodnými požiadavkami, spolupracuje s vedecko-výskumnými
a výrobnými pracoviskami pri príprave, riešení a realizácii vývojových, výskumných,
realizačných projektov a grantov,

k) spolupracuje pri registrácii liečiv, pri príprave antigénov a vakcín pre potrebnú

diagnostickú činnosť, ako aj pre komerčné účely,
l) organizuje odborné vedecké podujatia, školenia, kurzy, semináre a ďalšie vzdelávacie
aktivity pre všetky skupiny užívateľov výstupov organizácie (MP SR, iné ústredné
orgány štátnej správy, ŠVPS SR a organizácie ňou riadené, chovatelia spoločenských
a záujmových zvierat, prvovýrobcovia, spracovatelia, výrobcovia a predajcovia
potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu, krmív a iných produktov, iné
skupiny zákazníkov), ako aj pre odborných pracovníkov ústavu, študentov univerzít
a stredných škôl,
m) podieľa sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov
a iných odborných pracovníkov z oblasti laboratórnej diagnostiky,
n) vykonáva špeciálnu činnosť v národných referenčných laboratóriách a v referenčných
laboratóriách v súlade s rozhodnutím MP SR a ŠVPS SR,
o) podieľa sa na výskumnej činnosti v spolupráci s inými právnymi subjektmi na území
Slovenskej republiky a v zahraničí,
p) v zmysle platných zákonov a iných predpisov hospodári podľa svojho rozpočtu
nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, v ktorom je zahrnutý aj príspevok od
zriaďovateľa,
q) sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených
v Štátnej pokladnici.
ŠVPÚ - SL DK je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou od roku 1995
(osvedčenie č. 2/1995), reakreditované v roku 1998 (osvedčenie 5/1998) a následne v r.
2002 a roku 2006 (osvedčenie č.: S 117). V roku 2000 osvedčením č.42/2000 a v roku 2004
osvedčením č.: G 033 bolo potvrdené dodržiavanie zásad SLP.
Zároveň je od roku 2002 akreditované nemeckou akreditačnou službou DAP pod č.DAP-PL3483.00, reakreditované v roku 2007.
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ŠVPÚ - SL BB je akreditované službou SNAS od roku 1995, reakreditované v roku 1998.
V roku 2002 bolo opäť reakreditované ako jedno z dvoch SL ŠVPÚ Dolný Kubín (osvedčenie
č.: S 117). Jeho reakreditácia prebehla v roku 2006.
ŠVPÚ – SL PO je akreditované akreditačnou službou SNAS od r.1995, reakreditované
v roku 2002 (osvedčenie č.: S-087).

2. Strednodobý výhľad organizácie
Cieľom ŠVPÚ je zabezpečovať aj do budúcna činnosť tak, aby jeho produkty - výsledky
laboratórnych skúšok podávali objektívne a rýchle informácie o vlastnostiach skúšaných
predmetov (biologického/klinického materiálu, potravín, krmív, vody) pri využívaní
dostupných, resp. dohodnutých metód skúšania v zmysle požiadaviek a zadaní zákazníkov
a preukázať pri výkone tejto činnosti vysokú mieru profesionality a dôveryhodnosti.
Uvedený cieľ môžeme uskutočňovať za nasledovných podmienok:
-rozširovať a naďalej skvalitňovať činnosť laboratórnej diagnostiky zvyšovaním kvalifikácie
odborných pracovníkov formou postgraduálnych a iných dostupných metód štúdií
- nákupom nových moderných diagnostických technológií sa v laboratórnej diagnostike
dostať na úroveň vyspelých štátov EÚ
- podľa požiadaviek štátnych orgánov ako i právnických a fyzických osôb - odberateľov
našich služieb rozširovať poskytované služby
- rozširovať kontakty s komunitnými a ostatnými národnými referenčnými laboratóriami
Európskej únie

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom
Ministerstvo pôdohospodárstva SR uzavrelo v roku 2007 s ŠVPÚ Dolný Kubín Kontrakt č.
920/2007-520 na riešenie a realizáciu programov a úloh podľa schváleného vecného
a časového harmonogramu v celkovej výške 35 016 000,- Sk v nasledovným členením:
1. Veterinárna prevencia a ochrana so zameraním na skúšanie a vyšetrovanie vzoriek
v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2007 a na jednotlivé odbery v oblasti
zdravia zvierat a ochrany štátneho územia
Výška bežného transferu
2 516 000,- Sk
2 Potravinový dozor so zameraním na skúšanie a vyšetrovanie vzoriek potravín a surovín
rastlinného a živočíšneho pôvodu v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2007.
Výška bežného transferu
27 000 000,- Sk
2. Laboratórna diagnostika a skúšanie so zameraním na zabezpečenie činností národných
referenčných laboratórií v roku 2007.
Výška bežného transferu
5 500 000,- Sk
Výška kapitálového transferu
1 250 000,- Sk
Z titulu delimitácie Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Prešov od 1.6.2007
boli Dodatkom č. 1 ku Kontraktu č. 920/2007-520 zvýšené účelové prostriedky podľa
jednotlivých programov nasledovne:
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Veterinárna prevencia a ochrana
Bežný transfer
Kapitálový transfer

1 908 900,- Sk
5 000 000,- Sk

Potravinový dozor
Bežný transfer

2 333 800,- Sk

Laboratórna diagnostika
Bežný transfer

420 000,- Sk

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu č. 920/207-520 boli pridelené finančné prostriedky na určovanie
genotypov jahničiek a jariek zaraďovaných do ďalšej reprodukcie od troch mesiacov veku
Veterinárna prevencia a ochrana
1 000 000,- Sk
Celková výška transferu na rok 2007:
Názov účelovej činnosti
Veterinárna prevencia a ochrana
Potravinový dozor
Laboratórna diagnostika a skúšanie

Bežný transfer
5 424 900,00
29 333 800,00
5 920 000,00

Kapitálový transfer
5 000 000,00
1 250 000,00

Bežný a kapitálový transfer na rok 2007 bol vyčerpaný v plnej výške v súlade so stanovenými
úlohami. Čerpanie finančných prostriedkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je
uvedené v časti rozpočet organizácie.

4.Činnosti, produkty organizácie a ich náklady
Štátny veterinárny a potravinový ústav zabezpečoval svoju činnosť v roku 2007
- z príspevku z rozpočtu zriaďovateľa – Ministerstva pôdohospodárstva SR
- z vlastných zdrojov získaných za poskytované služby podnikateľským subjektom ako
i fyzickým osobám.

4.1. Prehľad ekonomických ukazovateľov :
Výnosy celkom
z toho:
Transfer od zriaďovateľa
Tržby z predaja služieb
Ostatné výnosy
Náklady celkom
z toho:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Osobné náklady

v tis. Sk
84 006,4

podiel v %
100,0

40 678,7
41 063,1
2 264,6

48,4
48,9
2,7

83 953,5

100,0

23 525,7
3 613,4
11 532,3
34 344,6

28,0
4,3
13,7
40,9
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Z toho:
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Odpisy majetku
Ostatné náklady

25 509,3
8 835,3
9 355,3
1 582,2

Hospodársky výsledok

30,4
10,5
11,1
2,0

52,9

Výška dosiahnutých tržieb za poskytované služby podľa jednotlivých odborných činností
a podľa odberateľov:
Odborná činnosť
Hygiena potravín
Serologia a patológia
Krmivá
Bakteriológia
Genotypizácia

Tržba v tis. Sk
19 527,1
5 029,8
1 185,1
3 563,8
11 757,3

Odberateľ
ŠVPS Bratislava
RVPS SR
Ostatné subjekty

Tržba v tis. Sk
6 964,1
10 598,7
23 500,3

4.2 Stav majetku organizácie / v tis. Sk/

Nehmotný majetok
Hmotný majetok
z toho
Budovy a stavby
Stroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Ostatný hmotný majetok
Pozemky

Nadobúdacia cena
rok 2007
1 996
193 667
53 791
126 762
5 708
2 975
4 430

Zostatková cena
rok 2007
216
61 368
21 448
33 425
1 135
929
4 430

Stav hmotného majetku v nadobúdacej hodnote sa zvýšil
– delimitácie SVPÚ Prešov
- nákupu dlhodobého hmotného majetku
z čoho hodnota laboratórnych prístrojov predstavovala čiastku
/nákup hmotného majetku vid v časti rozpočet organizácie/

Zostatková cena
rok 2006
4
46 331
16 849
22 513
1 707
832
4 430

v roku 2007 jednak z titulu:
40 444,4 tis. Sk
18 319,5 tis. Sk
15 566,2 tis. Sk

Obežný majetok organizácie predstavuje 34,642,1 tis. Sk a celkové záväzky ústavu boli
k 31.12.2007 vo výške 5 026,1 tis. Sk.
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5. Rozpočet organizácie
5.1 Program :

08W0101 Veterinárna prevencia a ochrana

Zámerom programu v roku 2007 bola veterinárna prevencia a ochrana so zameraním na
skúšanie a vyšetrovanie vzoriek v rozsahu platných metodických pokynov v oblasti zdravia
zvierat a ochrany štátneho územia proti zavlečeniu nákazlivých chorôb.
Počet vyšetrených vzoriek v rámci programu veterinárna prevencia a ochrana bolo 67 231.
Štruktúra a počet vyšetrených vzoriek podľa jednotlivých diagnóz:
Názov diagnózy
Brucelóza abortus
z toho:
-hovädzí dobytok
-ovce
-ostatné
IBR
EBL
Para TBC
Inf. epid.
Q horúčka
Besnota
Včely/melivo, plasty/
Ostatné

Počet vzoriek
21 991

Čiastka v Sk
1 445 520,-

11 463
10 136
392
22 339
10 242
1 302
3 169
1 426
159
891
5 712

769 270,635 060,41 190,1 819 080,819 360,265 425,309 370,256 680
202 180
486 190,697 447,-

Na realizáciu zámerov programu Veterinárna prevencia a ochrana bol na rok 2007
schválený nasledovný rozpočet – bežný transfer:
Program 08W0101
Rozpočtované zdroje
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
Plnenie čerpania rozpočtu

Čiastka v Sk
2 516 000
5 424 900
5 424 900
100,00%

Čerpanie rozpočtu podľa kategórií ekonomickej klasifikácii bolo nasledovné:
Ekonomická klasifikácie
611 Platy a mzdy
620 Poistné sociálneho .zabezpečenia
631Cestovné
632 Energia
633 Materiál
634 Dopravné
635 Opravy a údržba
636 Nájomné
637 Služby

Čiastka v Sk
1 341 000,471 000,9 779,302 410,2 666 411,47 000,205 313,2 482,379 505,-
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Finančné plnenie programu vykonané skúšky vo forme tzv. odpočtov jednotlivým RVPS SR
v porovnaní s plánom bolo nasledovné:
Program
Plán
Skutočnosť
Prekročenie
08W0101
5 424 900
6 301 252
+ 876 352
5.2 Program:

08W0102 Potravinový dozor

Zámerom programu bolo zabezpečenie úloh v oblasti potravinového dozoru so zameraním na
skúšanie a vyšetrovanie vzoriek potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu podľa Nariadenia
/ES/ č. 178/2002 EP a ER a ďalších všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej
republiky a Európskej únie.
Cieľom programu bolo dôslednou kontrolu predložených vzoriek potravín rastlinného
a živočíšneho pôvodu prispieť k bezpečnosti a hygiene potravín , znížiť nevyhovujúce
a nekvalitné potraviny v potravinovom reťazci, prispieť k zásobovaniu obyvateľstva
kvalitnejšími potravinami. Počet vyšetrených vzoriek v rámci programu 08W0102 bolo
13 937.
Na realizáciu programu Potravinový dozor bol na rok 2007 schválený nasledovný rozpočet –
bežný transfer:
Program 08W0102
Rozpočtované zdroje
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
Plnenie rozpočtu

Čiastka v Sk
27 000 000,29 333 800,29 333 800,100.00%

Čerpanie rozpočtu podľa kategórii ekonomickej klasifikácií bolo nasledovné:
Ekonomická klasifikácia
611 Mzdy a platy
620 Poistné
631 Cestovné
632 Energie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Opravy a údržba
636 Nájomné
637 Služby

Čiastka v Sk
8 058 000
2 837 719
124 719
1 371 986
12 197 229
213 325
1 301 231
76 695
3 153 615

Finančné plnenie programu vykonané skúšky jednotlivým RVPS SR vo forme tzv. odpočtov
v porovnaní s plánom bolo nasledovné:
Program
Plán
Skutočnosť
Prekročenie
08W0102
29 333 800
32 407 227
+ 3 073 427
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5.3 Program:

08W0201 Diagnostika a skúšanie potravín

Zámerom programu v roku 2007 bolo zvýšiť úroveň Národných referenčných laboratórií
jednak štúdiom a zavádzaním nových metód, ako aj aktívnou účasťou na činnosti
medzinárodných referenčných laboratórií.
Na realizáciu programu Diagnostika a skúšanie potravín bol na rok 2007 schválený
nasledovný rozpočet – bežný transfer
Program 08W0201
Rozpočtované zdroje
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
Plnenie rozpočtu

Čiastka v Sk
5 500 000,5 920 000,5 920 000,100.00%

Čerpanie rozpočtu podľa kategórii ekonomickej klasifikácií bolo nasledovné:
Ekonomická klasifikácia
611 Mzdy a platy
620 Poistné
631 Cestovné
632 Energie
633 Materiál
635 Opravy a údržba
637 Služby

Čiastka v Sk
1 796 000
632 000
89 990
260 000
2 785 028
44 490
312 492

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých NRL bolo nasledovné:
Číslo
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov NRL
Národné referenčné laboratórium pre
choroby rýb
Národné referenčné laboratórium pre
sledovanie morských biotoxínov
Národné referenčné laboratórium pre
antimikrobiálnu rezistenciu
Národné referenčné laboratórium pre
geneticky modifikované potraviny
a krmivá
Národné referenčné laboratórium pre
Campylobacter
Národné referenčné laboratórium pre
Listeria monocytogenes
Národné referenčné laboratórium pre
Escherichia coli, vrátane verotoxín
produkujúcich E coli

Rozpočet

Čerpanie

520 000,-

520 000,-

154 500,-

154 067,-

415 500,-

415 570,-

564 000,-

564 016,-

349 000,-

349 067,-

563 500,-

563 403,-

321 500,-

321 786,-
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9.

Národné referenčné laboratórium pre
koagulázopozitívne stapfylokoky,vrátane
Staphylococcus aureus
10.
Národné referenčné laboratórium pre
reziduá podľa Smernice Rady 96/23/Es
11.
Národné referenčné laboratórium pre
polycyklické aromatické uhľovodíky
/PaHS/ v potravinách
12.
Referenčné laboratórium pre infekčnú
/Prešov/ epitidymitídu oviec, referenčné činnosti
v zmysle autorizácie a overovanie
správnosti a presnosti dosahovaných
analýz
Spolu

333 000,-

333 167,-

1 704 000,-

1 703 924,-

575 000,-

575 000,-

420 000,-

420 000,-

5 920 000,-

5 920 000,-

Činnosť národných referenčných a referenčných laboratórií v roku 2007
Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb
Národné referenčné laboratórium , je garantom nových laboratórnych metód a metodických
postupov , a tiež dodržiavania zásad stanovených medzinárodne uznávanými predpismi
a zodpovedá za ich koordináciu v rámci SR. V roku 2007 , sme zaviedli niekoľko nových
diagnostických metód :
1. V spolupráci s CTL (Cefas Technology Limited ) sme štandardizovali metódy na dôkaz
KHV (Koi Herpes Virus) / príprava a spracovanie vzorky, izolácia nukleovej kyseliny,
dôkaz vírusovej nukleovej kyseliny pomocou PCR, sekvenovanie vírusu /
2. V rámci svojej referencie sme zaviedli metódu PCR diagnostiky ISAV (Infectious
Salmon Anaemia Virus).
3. Národné referenčné laboratórium musí byť personálne a technicky vybavené tak, aby
mohlo určiť typ, subtyp a variant príslušného patogénneho zárodku.
V rámci svojej referencie a v spolupráci s CRL pre choroby rýb sme zaviedli metódy
genotypizácie vírusov rýb .
V roku 2007, sme sa zúčastnili niekoľkých medzinárodných porovnávacích testov :
¾ Účasť na 3 porovnávacích testoch pre 5 vybraných NRL na dôkaz prítomnosti vírusov
rýb organizovanom CRL pre choroby rýb (Aarhus, Dánsko), (termín: november 2006 február 2007).
¾ Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti vírusov rýb
organizovanom CRL pre choroby rýb (Aarhus, Dánsko), (termín: október 2007).
¾ Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti KHV
v tkanivovom homogenáte kaprov organizovanom CTL (Cefas Technology Limited),
Weymouth, UK (termín: október - november 2007).
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V roku 2007, sme v rámci svojej referencie :
-

kontrolovali kvalitu všetkých diagnostických reagencií používaných v Slovenskej
republike, tak aby sme ich mohli odporučiť ostatným diagnostickým laboratóriám,
v spolupráci so ŠVPS SR sme sa zúčastnili prednáškovej a publikačnej činnosti,
zúčastnili sme sa pri vyšetrovaní závažných ekologických havárií, ktoré zapríčinili
znečistenie vodných tokov a úhyn rýb, s následným odborným posudkom, pre SIŽP
a orgány činné v trestnom konaní,
spolupracovali sme s referenčným laboratóriom Európskeho spoločenstva pre choroby
rýb Aarhus – Dánsko,
počas celého roku sme poskytovali konzultačnú a poradenskú činnosť, jednak
pracovníkom iných laboratórií , ako aj chovateľom rýb, a úradným veterinárnym
lekárom ŠVPS SR,KVPS SR, RVPS SR.

Národné referenčné laboratórium pre morské biotoxíny
Národné referenčné laboratórium (NRL) pre morské biotoxíny bolo schválené
Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR a funguje pod záštitou a v spolupráci s Európskym
laboratóriom spoločenstva (CRL), ktoré je vo Vigu, Španielsko. Na základe ustanovenia
daného CRL sa v októbri 2007 konalo stretnutie všetkých NRL z jednotlivých členských
krajín EU, vrátane našej účasti.
Vzhľadom na to, že sme vnútrozemská krajina, činnosť nášho laboratória je limitovaná,
rovnako ako aj vyšetrovanie vzoriek. Keďže nemáme žiadnu vlastnú produkciu, nejedná sa
o žiadnu úradnú kontrolu vzoriek, jedine pripadá do úvahy náhodná kontrola dovážaných
produktov, ktoré sú na trhu. V roku 2007 však žiadne oficiálne vzorky vyšetrené neboli.
NRL v Dolnom Kubíne je jediné laboratórium na Slovensku, ktoré sa zaoberá touto
činnosťou. V roku 2007 sa vykonalo :
1.
overenie zavedenej metódy na stanovenie množstva PSP toxínu pomocou referenčného
materiálu z CRL
2.
každoročne sa zúčastňujeme kruhových testov poriadaných CRL vo Vigu. V teste na
stanovenie PSP sme obstáli ako druhí najlepší v EU
V októbri sme sa zúčastnili každoročného stretnutia všetkých NRL, ktoré sa konalo na Cypre.

Národné referenčné laboratórium pre antimikrobiálnu rezistenciu
Vývoj metód- nakoľko ide o nové NRL - s problematikou antimikrobiálnej rezistencie sa
odborná verejnosť nezaoberá dostatočne. Našou úlohou je zavedenie metód, ktoré sú
v zahraničí aplikované v bežnej rutine, ale na Slovensku sa tieto metódy nepoužívali.
Príkladom je stanovenie antimikorbiálneho profilu baktérií nie diskovou difúznou metódou,
ale stanovením minimálnej inhibičnej koncentrácie. Vyššia úroveň je stanovenie prítomnosti
ESBL enzýmov-betalaktamáz
Spolupráca s CRL – je veľmi aktívna , či návšteva pracovníkov CRL v novembri 2007, tak
isto každoročné stretnutie všetkých NRL, ale aj účasť na tréningovom kurze v Kodani.
Momentálne NRL spolupracuje s CRL v rámci monitoringu prevalencie MRSA /meticilínrezistentný Staphylococcus aureus/ v chovoch ošípaných.
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Spolupráca s CRL predstavuje aj účasť na kruhových porovnávacích testoch organizovaných
CRL dvakrát do roka.
Aktívne vystupovanie – NRL pre antimikrobiálnu-rezistenciu niekoľkokrát prezentovalo
svoje výsledky na slovenských ale aj na medzinárodných fórach formou posterov alebo
prednášok.
Dôležitosť NRL – dôležitosť sledovania antimikrobiálnej rezistencie a tým aj opodstatnenie
fungovania NRL pre antimikrobiálnu-rezistenciu veľmi dobre charakterizuje dokument
uverejnený na INFOSAN /Internacional Food Safety Authorities Network/ zo dňa 7. marca
2008.
Problém antimikrobiálnej-rezistencie v animálnej oblasti je problém súvisiaci predovšetkým
s aplikáciou rastových promótorov, ktorých chemická štruktúra je často veľmi
podobná
štruktúre antimikrobiálnych látok používaných v humánnej medicíne. Tak isto bola potvrdená
súvislosť medzi extenzívnym používaním antimikrobiálnych-látok v chovoch hospodárskych
zvierat a výskytom rezistentných izolátov u ľudí. Alarmujúci výskyt izolátov a následné
zlyhávanie terapeutickej liečby vedie odborníkov z FAO, WHO ale aj OIE k vzájomnej
spolupráci a k vytvoreniu siete, ktorej súčasťou sú aj NRL pre antimikrobiálnu-rezistenciu
v každom členskom štáte na zmapovanie výskytu rezistencie na celom svete. Úlohou
organizácie zaoberajúcich sa antimikrobiálnou-rezistenciou, teda aj NRL pre rezistenciu je
uvážené používanie antimikrobiálnych - liečív, monitoring spotreby atb v produkčných
chovoch, surveillance antimikrobiálnej-reistencie u jednotlivých druhov baktérií v humánnej
a veterinárnej medicíne, edukácia a tréning pracovníkov pracujúcich v oblasti
antimikrobiálnej politiky. Preto naše NRL pre antimikrobiálnu-rezistenciu má nenahraditeľné
postavenie nie len v veterinárnej sfére.
Národné referenčné laboratórium pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
Analýza potravín zameraných na detekciu GMO sa na našom pracovisku vykonáva už od
roku 2002.
V apríli 2004 sme sa stali členmi Európskej siete GMO laboratórií - ENGL (European
Network of GMO Laboratories) a v marci 2005 bolo naše pracovisko autorizované
Ministerstvom pôdohospodárstva SR na Národné referenčné laboratórium pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá v rámci SR.
Využívanie GMO na riešenie problémov pri pestovaní mnohých druhov rastlín je dnes
realitou.
Tvorba transgénnych foriem je umelý proces, preto sú zvýšené opatrenia na aplikáciu GMO
opodstatnené a je potrebné ich rešpektovať (princíp predbežnej opatrnosti uplatňovania
GMO).
V legislatíve EÚ sú ustanovené požiadavky na sledovateľnosť a označovanie potravín
a krmív, ktoré sa skladajú, obsahujú, alebo sú vyrobené z GMO (GM potraviny a krmivá). Má
sa zabezpečiť, aby pre prevádzkovateľov a spotrebiteľov boli prístupné presné, úplné a
pravdivé informácie o GM potravinách a krmivách a umožniť im využiť slobodu voľby
výrobku na základe informovanosti. Tiež sa od členských štátov vyžaduje zabezpečiť
vykonávanie inšpekcií a iných kontrolných opatrení, vrátane kontrolovania a testovania
vzoriek (kvalitatívne aj kvantitatívne).
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Podľa národnej legislatívy (Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
zmien a doplnkov) je výkon úradných kontrol nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do
obehu GM potravín v kompetencii orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy
a orgánov na ochranu zdravia v rozsahu svojej pôsobnosti.
.
V r. 2007 sme v našom NRL zistili výskyt nepovolenej GM ryže LLRice601 na slovenskom
trhu. GM ryžu LLRice601 sme detegovali v troch vzorkách ryže (jeden distribútor) - naše
výsledky boli konfirmované CRL v Ispre, (Taliansko). Pre tento typ genetickej modifikácie
ryže platia už od 5. septembra 2006 núdzové opatrenia s cieľom zabrániť uvedeniu týchto
výrobkov na trh, keďže pre LLRice601 neprebehlo povoľovacie konanie, v ktorom by
bolo preukázané, že nemá nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo životné
prostredie.
Na detekciu takýchto GM potravín je nevyhnutné, aby naše NRL malo zavedené
a akreditované analytické metódy. Preto sme aj uplynulý rok veľkú časť nášho úsilia v rámci
činnosti NRL venovali zavádzaniu a validácii nových metód, ktoré by boli k dispozícii
v podobných prípadoch, akým bolo uvedenie na trh geneticky nepovolenej LLRice601.
V minulom roku sme preto zaviedli metódy na detekciu ďalších nepovolených GM ryží:
• geneticky modifikovanej ryže LLRICE62
• geneticky modifikovanej ryže Bt63
Národné referenčné laboratórium pre Campylobakter
Vývoj metód – Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter v roku 2007 zaviedlo
novú metódu na testovanie antimikrobiálneho profilu Campylobacterov pomocou určenia
minimálnej inhibičnej koncentrácie, ktorá je zároveň najvhodnejšou metódou na stanovenie
citlivosti. Zároveň zaviedlo metódu kvantifikáciií baktérií / v tomto prípade v hydine/ na
stanovenie surveillance Campylobacter v ich prirodzenom prostredí.
Spolupráca s CRL - spolupráca je veľmi aktívna, každoročné stretnutie všetkých NRL, ale
aj účasť na tréningovom kurze v Uppsale. Momentálne NRL spolupracuje s CRL v rámci
monitoringu prevalencie Campylobacter spp. v jatočných telách hydiny a stanovenie
antimikrobiálnej rezistencie v slepých vakoch hydiny.
Spolupráca s CRL predstavuje aj účasť na kruhových porovnávacích testoch organizovaných
CRL dvakrát do roka, s vyhovujúcim výsledkom.
Aktívne vystupovanie – NRL pre Campylobakter niekoľkokrát prezentovalo svoje výsledky
na slovenských ale aj na medzinárodných fórach formou posterov a prednášok.
Dôležitosť NRL – dôležitosť sledovania výskytu Campylobacter spp a tým aj opodstatnenosť
fungovania príslušného NRL dobre charakterizuje dokument uverejnený v INFOSAN /
International Food Safety Authorities Network / zo 7.3.2008.
Salmonella a Campylobacter sú dve najčastejšie food-borne ochorenia a rastie predovšetkým
rezistencia pozitívnych izolátov voči dôležitým antimikrobiálnym látkam /makrolidy,
fluorochinolóny/. V niektorých odborných časopisoch sa uvádza, že kampylobakterióza
v súčasnom období prekonala počet hlásených ochorení spôsobených salmonelou. Dôležitosť
prítomnosti NRL pre Campylobacter súvisí predovšetkým s alarmujúcou antimikrobiálnou
rezistenciou, ktorá je u kampylobakterov evidentná a má stále stúpajúci charakter.
V rámci súčasného monitoringu, ktorý prebieha na území SR môžeme konštatovať, že
prevalencia Campylobacter spp. v chovoch hydiny je 50-75%, pričom hydinové mäso patrí
medzi najčastejšie konzumované mäso v našej spoločnosti. Tak isto vysoký výskyt
kampylobakterov je hlásených u ošípaných. Vysoký výskyt kampylobakteriózy súvisí najmä
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s konzumáciou uvedených druhov mäsa. Keďže výskyt pozitívnych nálezov je vysoký, je
nevyhnutná eradikácia kampylobakterov v našich chovoch. Jej koordinácia by mala byť
v kompetencii NRL. Preto NRL pre Campylobakter má nenahraditeľné postavenie a to nielen
vo veterinárnej sfére.

Národné referenčné laboratórium pre Listeria monocytogenes
Národné referenčné laboratórium (NRL) pre Listeria monocytogenes bolo schválené
Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR a od 1.1.2007 funguje pod záštitou a v spolupráci
s Európskym laboratóriom spoločenstva (CRL), ktoré je v Paríži. Na základe ustanovenia
daného CRL sa začiatkom apríla 2007 konalo stretnutie všetkých NRL z jednotlivých
členských krajín EU, na ktorom sa zúčastnilo aj naše laboratórium a kde sme prezentovali
činnosť a situáciu s ohľadom na patogénna Listeria monocytogenes z pohľadu veterinárnej
diagnostiky. Spolu s Poľskom a Fínskom patríme ku krajinám, ktoré majú na daný patogén
zriadené dve NRL, jedno pod gesciou MP SR a druhé pod gesciou Ministerstva zdravotníctva
SR.
Na základe skúseností, ktoré vznikli hneď na začiatku roka 2007 a boli spojené
s konzumáciou syru Niva a údených lososov z ČR s pozitívnym nálezom Listeria
monocytogenes (LM) a ktoré boli zachytené práve Úradom verejného zdravotníctva,
požiadalo naše NRL listom z 9.2.2007 Ministerstvo pôdohospodárstva o nadviazanie
spolupráce medzi obidvoma rezortmi a príslušnými NRL, čo by bolo mimoriadne osožné
najmä pri podobných epidemiologických situáciách. Zároveň sme požiadali všetky úradné
laboratóriá zaoberajúce sa laboratórnou diagnostikou o zasielanie pozitívnych kmeňov LM na
naše pracovisko. Na úrovni veterinárnej diagnostiky je tento postup už zabehnutý
a momentálne funguje.
NRL v Dolnom Kubíne má na základe menovacej listiny aj povinnosti vykonávať určité
nadstavbové vyšetrenia nad rámec ostatných úradných laboratórií. Z toho dôvodu sme
zaviedli do praxe nasledovné :
1
2

na vyšetrovanie sterov na dôkaz prítomnosti LM boli odskúšané nové druhy sterov
na základe vzniknutých epidemiologických situácií s pozitívnym nálezom LM
v prevádzke a neustálou cirkuláciou patogénna v prostredí prevádzky bolo nutné vykonať
samostatný výjazd a odobrať vzorky a stery priamo na mieste, s následným určením
presného subtypu všetkých pozitívnych nálezov molekulárnymi metódami, aby bolo
možné porovnať jednotlivé profily a odhaliť zdroj kontaminácie, čo sa aj podarilo
3 bol podaný návrh na MP a MZ SR na zhromažďovanie pozitívnych kmeňov zo všetkých
laboratórií a vykonávanie ďalších vyšetrení priamo v NRL, čo v rámci MP SR už funguje
4 bola odskúšaná nová diagnostická pôda na konfirmáciu LM a zároveň boli porovnané
všetky dostupné diagnostické médiá na zachytenie a potvrdenie podozrivých kolónií
5 na základe Nariadenia Komisie 2073/2005 o mikrobiologických požiadavkách pre
potraviny, kde je výrobca povinný preukázať, či sa LM vo finálnom výrobku ďalej
pomnožuje alebo nie počas celej doby uchovateľnosti výrobku sme oslovili CRL v Paríži
a žiadali sme o vypracovanie postupu na dané overovanie. Do konca roka 2007 mali
všetky NRL z členských štátov EU možnosť pripomienkovať daný postup a začiatkom
roka 2008 by mala byť vydaná finálna verzia
6 CRL v Paríži pripravilo v novembri pre všetky NRL kruhový porovnávací test, na základe
ktorého nám bolo zaslaných 7 vzoriek surového mlieka na stanovenie počtov LM. Test
dopadol vyhovujúco.
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7

odskúšali sme novú filtračnú metódu na stanovenie počtov LM, ktorú navrhlo CRL
namiesto klasickej referenčnej metódy, ktorá nie je dostatočne citlivá. Zatiaľ je metóda
validovaná iba na na komodite údeného lososa
Prednášky a publikácie

1. Nálezy Listeria monocytogenes v SR za rok 2006. In: Zborník prednášok a posterov
„Hygiena alimentorum XXVIII“, Tatry, Štrbské Pleso, 2.5.2007 - 4.5.2007
2. Vystopovateľnosť zdroja kontaminácie Listeria monocytogenes v potravinárskom podniku
pomocou laboratórnych metód. In: Zborník prednášok a posterov „Hygiena alimentorum
XXVIII“, Tatry, Štrbské Pleso, 2.5.2007 - 4.5.2007
3. Využitie laboratórnych metód pri odhaľovaní zdroja mikrobiálnej kontaminácie
v potravinárskom podniku, Zborník prednášok, Dni vedy, Katolícka univerzita,

Národné referenčné
produkujúcich E coli

laboratórium

pre

Escherichia

coli,

vrátane

verotoxínov

Národné referenčné laboratórium (NRL) pre Escherichia coli vrátane verotoxín
tvoriacich VTEC bolo schválené Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR a od 1.1.2007
funguje pod záštitou a v spolupráci s Európskym laboratóriom spoločenstva (CRL), ktoré je
v Ríme. Na základe ustanovenia daného CRL sa v novembri 2007 konalo už druhé stretnutie
všetkých NRL z jednotlivých členských krajín EU, na ktorom sa zúčastnilo aj naše
laboratórium a kde sme prezentovali činnosť a situáciu s ohľadom na Escherichia coli, najmä
VTEC, z pohľadu veterinárnej diagnostiky. Spolu s Poľskom, Španielskom a Fínskom
patríme ku krajinám, ktoré majú na daný mikroorganizmus zriadené dve NRL, jedno pod
gesciou MP SR a druhé pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR.
Na základe skúseností, ktoré má EÚ a kde už prebehli vo viacerých krajinách tzv.
monitorovacie programy, pripravilo NRL v Dolnom Kubíne návrh monitoringu aj pre
Slovensko, kde je navrhnuté zmapovať situáciu na celom Slovensku od chovov zvierat až po
vyšetrovanie surovín a potravín.
Ako najefektívnejší postup sa v Európe osvedčilo vyšetrovanie najskôr molekulárnymi
metódami a až následne pri pozitivite pomocou tradičných kultivačných metód. Zatiaľ nebolo
doručené žiadne oficiálne vyjadrenie kompetentných orgánov.
NRL v Dolnom Kubíne má na základe menovacej listiny aj povinnosti vykonávať určité
nadstavbové vyšetrenia nad rámec ostatných úradných laboratórií. Z toho dôvodu sme
zaviedli do praxe nasledovné :
1
2
3

4

Zavedená molekulárna metóda na stanovenie ďalšieho génu eae (intimínu)
zodpovedného za produkciu toxínu
Okrem séra na dôkaz E.coli O157 boli zakúpené aj ďalšie serotypy, ktoré najčastejšie
spôsobujú ochorenia u ľudí (O26, O55, O111, O146, O153).
CRL v Ríme pripravilo v auguste pre všetky NRL kruhový porovnávací test, na základe
ktorého nám boli zaslané kmene E.coli na stanovenie serotypu. Výsledky kruhového
testu boli vyhodnotené na výročnom stretnutí v novembri v Ríme. Výsledky boli
vyhovujúce
Počas letnej ovčiarskej sezóny sme pripravili cielenú kontrolu, v rámci ktorej bolo
vyšetrované aj E.coli O157 a zároveň aj prítomnosť génov VT1 a VT2 zodpovedných
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za produkciu toxínov. Kultivačne sa prítomnosť VTEC nepotvrdila, v 4 vzorkách však
bola potvrdená prítomnosť daných génov.
Na pracovnom stretnutí v Ríme bola vytvorená pracovná skupina, ktorej sme sa stali
súčasťou, na validáciu metódy na dôkaz E.coli O157 STN EN ISO 16654, ktorá začne
pracovať na jar 2008
Každoročne sa zúčastňujeme kruhových testov poriadaných Health Protection Agency
v Anglicku na stanovenie E.coli metódou najpravdepodobnejšieho počtu, s vyhovujúcim
výsledkom

Národné referenčné laboratórium pre Koagulázopozitívne stapfylokoky, vrátane
Staphylococcus aureus
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 bol Štátny veterinárny a potravinový ústav
v Dolnom Kubíne poverené ako Národné referenčné laboratórium pre koagulázopozitívne
stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus.
Stafylokokové alimentárne enterotoxikózy sa zaraďujú medzi najčastejšie bakteriálne
nákazy spôsobené požitím potravín. Nebezpečenstvo ohrozenia verejného zdravia je úzko
späté so schopnosťou baktérií S. aureus tvoriť termostabilné enterotoxíny, pričom prítomnosť
mikroorganizmov nie je podmieňujúcim faktorom. Príčinou mnohých stafylokokových
enterotoxikóz je konzumácia mlieka a hlavne mliečnych výrobkov. Predpokladom vzniku
intoxikácie je kontaminácia s následným pomnožením toxinogénneho kmeňa S. aureus
v surovine alebo počas výrobného procesu.
Preto je opodstatnené vykonávanie analýz podľa platného nariadenia 2073/2005 (neskôr
zmenené a doplnené nariadením 1441/2007), kde boli ustanovené dve kritéria- kritérium
bezpečnosti potravín a kritérium hygieny procesov. Je taktiež dôležité, aby sa ako minulý
rok, ak nie ešte v širšom meradle, vykonávali rutinné analýzy úradných vzoriek
(odoberaných inšpektormi veterinárnych a potravinových správ podľa platných predpisov na
rok 2007) a vzoriek súkromných (dodaných na vyšetrenie v rámci samokontroly) a aby
potraviny boli vyšetrené platnými medzinárodnými metódami stanovenia počtu
koagulázopozitívnych stafylokokov (STN EN ISO 6888-1 a 6888-2) a stanovenia
prítomnosti enterotoxínov (Úradné metódy laboratórnej diagnostiky potravín a krmív, časť
mikrobiológia: M15, M41, M50 a Európskej screeningovej metódy). Keďže vedomosti
a poznatky týkajúce sa stafylokokových enterotoxikóz sa neustále zvyšujú a získava sa čoraz
viac informácií o nových typoch enterotoxínov je potrebné sledovať nové trendy v danej sfére
ako aj vyvíjať a zavádzať nové metódy porovnateľné v rámci Európskej Únie či v svetom
meradle. Práve preto minulý rok NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky zharmonizovalo
metódy určené na detekciu stafylokových enterotoxínov s Európskou screeningovou metódou
z mája 2006, neskôr zmenenou a doplnenou – november 2007. Ku kvalitným výsledkom
napomáha i možnosť charakterizovania jednotlivých izolátov koagulázopozitívnych
stafylokokov na molekulárno-biologickej úrovni; či už druhová identifikácia alebo sledovanie
enterotoxinogénnych kmeňov na génovej úrovni.
Okrem intoxikácií sú stafylokoky zodpovedné za mnohé infekcie nozokomiálneho
charakteru. K závažnosti stafylokokových infekcií napomáha samotná schopnosť baktérií
tvoriť mnohé faktory virulencie (napr. toxíny: TSST, exofoliatiny, leukocidin, hemolyzíny...)
ako aj čoraz viac narastajúca rezistencia voči antimikrobiálnym látkam. Významným
predispozičným faktorom môžu byť chirurgické zákroky, úrazy, umelé náhrady, zavedené
katétre, diabetes, malígne onemocnenia, ale aj imunologická nedostatočnosť. Vznik infekcie
môže mať endogénny charakter (sám pacient sa nakazí vlastným kmeňom) alebo častejší
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exogénny charakter. Zdrojom infekcie v danom prípade je ošetrujúci personál ako aj ostatní
jedinci, ktorí sú väčšinou v úzkom kontakte so zvieratami.
Vo všeobecnosti sa sledovanie u zvierat zameriava na S. aureus ako potenciálneho
patogéna vyvolávajúceho hnisavé ochorenie kože, slizníc a orgánov cicavcov a vtákov.
Ohrozenie pacienta taktiež súvisí s prenosom patogénnej baktérie z domácich zvierat
(pes, mačka). Najrizikovejšiu skupinu tvoria novorodenci, kojenci a starší jedinci.
Sledovanie mastitíd ako aj analýzy klinického (výtery a stery z uší, očí, maternice,
lézie, fistuly, moč, trus) i patologického materiálu veterinárneho zamerania patrili medzi
rutinné analýzy vykonávané počas celého roku 2007. K nim je možné priradiť aj sledovanie
citlivosti izolátov na antimikrobiálne látky využívané vo veterinárnej medicíne.
V spojitosti s antimikrobiálnou rezistenciou a jej zoonotickým charakterom je
potrebné spomenúť aktivity týkajúce sa porovnania rôznych špeciálnych kultivačných pôd
a vyselektovanie najvhodnejšej pre sledovanie MRSA (meticilín- rezistentných stafylokokov);
zavedenie screeningovej metódy na detekciu génov zodpovedných za rezistenciu voči
meticilínu u MRSA v spolupráci s CRL pre antimikrobiálnu rezistenciu (Kodaň, Dánsko), ako
aj príprava a zabezpečenie monitoringu MRSA u ošípaných v spolupráci s NRL pre
antimikrobiálnu rezistenciu a ŠVPS SR.
K získavaniu vedomostí na vysoko odbornej úrovni v danej sfére určite prispela
možnosť účasti na I. oficiálnom stretnutí so zástupcami CRL pre koagulázopozitívne
stafylokoky (AFSSA, Francúzsko) a ostatných národných referenčných laboratórií v rámci
EÚ, ako aj neskoršia elektronická komunikácia s expertmi CRL pre koagulázopozitívne
stafylokoky.
Národného Referenčného Laboratória (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) za rok 2007.
Neustále sa zvyšujúce požiadavky na budovanie kvality a rozširovanie kontroly bezpečnosti
potravín kladú značné finančné nároky na ich zabezpečenie. V rámci spoločenstva každá
členská krajina musí zabezpečovať bezpečnosť potravín ich kontrolou na približne rovnakej
úrovni a musí mať ustanovené NRL.
Hlavnými úlohami NRL sú:
- úzka spolupráca s Komunitným Referenčným Laboratóriom spoločenstva (CRL)
- zabezpečenie kvality vykonávaných skúšok pravidelnou účasťou na porovnávacích
testoch,
- zvyšovanie kvality – zabezpečením ďalšieho vzdelávania pracovníkov
- spolupráca s rutinnými laboratóriami vykonávajúcimi skúšky spadajúce pod referenciu
- rozširovanie spektra vykonávaných skúšok a zavádzanie nových metód podľa
aktuálnych požiadaviek a trendov
- spolupráca s orgánmi štátnej správy
Všetky pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli využité v rámci referencie
účelne. V nižšie uvedených bodoch je detailnejší popis aktivít NRL.
Aktivity k CRL AFSSA Fougeres:
Účasť na troch medzinárodných porovnávacích testoch v rámci referencie organizovaných
CRL s výbornými výsledkami.
- porovnávací test „antibiotiká vo vajciach“ (termín: december 2006 – január 2007)
- porovnávací test „chloramfenikol v mlieku a v mede“ (termín: júl 2007)
- porovnávací test „beta – laktámy v mlieku“ (termín: november – december 2007).
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Účasť na workshope zameranom „multi-antimikrobiálnu screeningovú metódu s použitím
LC/MS/MS“ (termín: október 2007) s následným zavedením uvedenej skúšky v laboratótiu.
Aktivity k účasti na iných porovnávacích testoch
Účasť na iných medzinárodných a národných porovnávacích testoch organizovaných
napríklad FAPAS, FEPAS, MUVA Kempten a iné, ktoré ale nesúvisia s referenciou na ATB
ale takéto analýzy sú súčasťou činnosti laboratória. Účasť na týchto testoch je finančne veľmi
náročná. Každé úradné kontrolné laboratórium musí byť akreditované podľa ISO 17025 a v
rámci akreditácie musí pravidelne preukazovať svoju spôsobilosť a to najlepšie na účasti
v porovnávacích testoch.
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
Nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvality NRL je pravidelná účasť pracovníkov na
zahraničných a národných vedeckých konferenciách a seminároch s aktívnou účasťou.
Prehľad účasti na vedeckých seminároch a konferenciách:
1. Workshop of the Network of Reference Laboratories for Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAH), JRC – IRMM, Geel, Belgium (19.3. – 22.3. 2007)
2. II. Strenutie užívateľov hmotnostných spektrometrov Waters, Lísek, Česká Republika
(28.3. – 29.3. 2007)
3. Školenie pre prácu s plynovým chromatografom GC x GC TOF, Praha, Česká Republika
(15.4. -21.4. 2007)
4. Meeting expertov z CRL AFSSA Fougeres, NRLs a DG SANCO na tému „control of
residues of antibiotics in cow milk“ Brussels, Belgium (26.4. – 28.4. 2007)
5. XII International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phytotoxins, Askeri Muse,
Harbiye, Istanbul, Turkey (21.5. – 24.5. 2007)
6. RBR Immunoaffinity column Training, Glasgow, Scotland (17.7. – 18.7. 2007)
7. Apimondia 2007, Melbourne Exhibition & Convention Centre, Melbourne, Australia
(7.9.2007 – 17.9.2007)
8. 2 THETA 2007 Analýza organických látok, Pohořelice, Česká Republika (8.10. – 11.10.
2007)
9. Workshop Training course on multi-antimicrobial sreening by LC/MS/MS, CRL-AFSSALERMVD, Fougeres, France (9.10. – 12.10. 2007)
10. EFSA´s Conference with Stakeholders Risk Assesment of Feed additives in the EU,
Toulouse, France (24.10. – 25.10. 2007)
11. 3rd International Symposium on recent advances in food analysis, Praha, Česká
Republika (7.11. – 10.11. 2007)
12. Národné konferencie a semináre
Aktivity k rutinným laboratóriam
NRL pravidelne informuje rutinné laboratóriá zdrojoch, kde si môžu zakúpiť referenčné
štandardné látky antibiotík. Rutiné laboratória na vyžiadanie NRL poskytujú prehľad o
používaných konfirmačných a screeningových a postscreeningových metódach v ich
laboratóriach.
Aktivity vnútorné
Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie rozšírilo počet
stanovovaných parametrov v nasledujúcich skúškach:
- rozšírenie počtu stanovovaných makrolidov v matriciach živočíšneho pôvodu o tiamulín
a valnemulín.
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- rozšírenie počtu stanovovaných B – laktámov v matriciach živočíšneho pôvodu
o cefquinome, cephalonium a ceftiofur.
- rozšírenie počtu stanovovaných chinolónov v matriciach živočíšneho pôvodu o enoxacín,
ofloxacín a fleroxacín.
Vzhľadom k aktuálnym požiadavkám potravinovej bezpečnosti zaviedlo nasledujúce nové
metódy:
- metódu na stanovenie kumarínu v potravinách.
- metódu na stanovenie syntetických farbív v mäsových výrobkoch a koreniacich zmesiach.
- metódu na stanovenie polárnych pesticídov v potravinách.
Pre prvovýrobcov mlieka, spracovateľov mlieka, centrálne laboratóriá a iné laboratóriá, ktoré
kontrolujú RIL v surovom mlieku zorganizovalo NRL školenie týkajúce sa stanovovania
a detekcie RIL v surovom mlieku.. Dátumy a miesto konania: 5. a 12. novembra 2007, Dolný
Kubín.
Aktivity k akreditačnej službe
Akreditácia metód na stanovenie kumarínu a vybraných polárnych pesticídov v potravinách.
Aktivity k orgánom štátnej správy
Prehľad spolupráce s orgánmi štátnej správy.
1. Pracovná porada k problematike metód na zisťovanie rezíduí antibakteriálnych látok
v mlieku, ktorej sa zúčastnilo ŠVPÚ Dolný Kubín a ŠVPÚ Nitra. Dátum konania a miesto
konania: 24. máj 2007, Bratislava.
2. Pracovné stretnutie zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Slovenského zväzu
prvovýrobcov mlieka, Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Slovenského
mliekarenského zväzu, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVPÚ Nitra, Výskumného ústavu
mliekarenského a.s., Milex Progresu a.s. ohľadom problematiky vyšetrovania rezíduí
inhibičných látok v surovom mlieku. Dátum a miesto konania: 13. september 2007,
Bratislava.
3. Pracovná porada vedúcich odborov (oddelení) hygieny potravín pre potraviny rastlinného
a živočíšneho pôvodu a vedúcich odborov (oddelení) analýz cudzorodých látok na
Štátnych veterinárnych a potravinových
ústavoch ako aj vedúcich národných
referenčných laboratórií (NRL) pre cudzorodé látky. Dátum a miesto konania: 20. – 21.
november, Kežmarok.
4. Pracovná porada k Národnému plánu kontroly reziduí v živých zvieratách a produktoch
živočíšneho pôvodu v SR. Dátum a miesto konania: 3. december, Bratislava.
5. Aktívna priebežná komunikácia s ŠVPS SR a kompetentnou osobou na NPKR (MVDr.
Matúš) v rámci tvorby návrhu NPKR 2008, nových nariadení čo sa týka limitov a pod.
Národného referenčné Laboratórium na rezíduá polycyklických aromatických
uhľovodíkov (PAHs) v potravinách za rok 2007.
Neustále sa zvyšujúce požiadavky na budovanie kvality a rozširovanie kontroly bezpečnosti
potravín kladú značné finančné nároky na ich zabezpečenie. V rámci spoločenstva každá
členská krajina musí zabezpečovať bezpečnosť potravín ich kontrolou na približne rovnakej
úrovni a musí mať ustanovené NRL.
Hlavnými úlohami NRL sú:
- úzka spolupráca s Komunitnými Referenčným Laboratóriom spoločenstva (CRL)
- zabezpečenie kvality vykonávaných skúšok pravidelnou účasťou na porovnávacích
testoch,
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-

zvyšovanie kvality – zabezpečením ďalšieho vzdelávania pracovníkov
spolupráca s rutinnými laboratóriami vykonávajúcimi skúšky spadajúce pod referenciu
rozširovanie spektra vykonávaných skúšok a zavádzanie nových metód podľa
aktuálnych požiadaviek a trendov
- spolupráca s orgánmi štátnej správy
Všetky pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli využité v rámci referencie
účelne. V nižšie uvedených bodoch je detailnejší popis aktivít NRL.
Aktivity k CRL IRMM Geel:
Účasť na worshope CRL –NRLs pre PAHs organizovanom (termín: marec 2007)
Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste „15+1 EU prioritné PAHs v jedlom oleji (2
vzorky a jeden kalibračný roztok)“ organizovanom CRL (termín: júl 2007) s výborným
výsledkom
Aktivity k účasti na iných porovnávacích testoch
Účasť na iných medzinárodných a národných porovnávacích testoch organizovaných
napríklad FAPAS, FEPAS, MUVA Kempten a iné, ktoré ale nesúvisia s referenciou na PAH
ale takéto analýzy sú súčasťou činnosti laboratória. Účasť na týchto testoch je finančne veľmi
náročná. Každé úradné kontrolné laboratórium musí byť akreditované podľa ISO 17025 a v
rámci akreditácie musí pravidelne preukazovať svoju spôsobilosť a to najlepšie na účasti
v porovnávacích testoch.
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
Nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvality NRL je pravidelná účasť pracovníkov na
zahraničných a národných vedeckých konferenciách a seminároch s aktívnou účasťou.
Prehľad účasti na vedeckých seminároch a konferenciách:
13. Workshop of the Network of Reference Laboratories for Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAH), JRC – IRMM, Geel, Belgium (19.3. – 22.3. 2007)
14. II. Strenutie užívateľov hmotnostných spektrometrov Waters, Lísek, Česká Republika
(28.3. – 29.3. 2007)
15. Školenie pre prácu s plynovým chromatografom GC x GC TOF, Praha, Česká Republika
(15.4. -21.4. 2007)
16. Meeting expertov z CRL AFSSA Fougeres, NRLs a DG SANCO na tému „control of
residues of antibiotics in cow milk“ Brussels, Belgium (26.4. – 28.4. 2007
Aktivity k rutinným laboratóriam
NRL informovalo rutinné laboratóriá o najnovšej legislatíve v oblasti detekcie PAHs
a ponúklo možnosť účasti v medzinárodných porovnávacích testoch (FAPAS).
Aktivity vnútorné
4. Národné referenčné laboratórium Dolný Kubín v rámci svojej referencie rutinne používa
multireziduálnu konfirmačnú metódu na stanovenie 15+1 rezíduí PAHs u bežných vzoriek
5. Aplikovalo 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
6. V zmysle tohto nariadenia interpretuje výsledky rozborov benzo(a)pyrénu s korekciou na
výťažnosť a porovnávanie s MRL po odpočítaní neistoty merania
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Aktivity k orgánom štátnej správy- prehľad spolupráce
.
6. Aktívna priebežná komunikácia s ŠVPS SR a kompetentnou osobou pre PAHs v rámci
legislatívy a tvorby monitoringov (Ing. Mária Matúšová)
7. Pracovná porada vedúcich odborov (oddelení) hygieny potravín pre potraviny rastlinného
a živočíšneho pôvodu a vedúcich odborov (oddelení) analýz cudzorodých látok na
Štátnych veterinárnych a potravinových
ústavoch ako aj vedúcich národných
referenčných laboratórií (NRL) pre cudzorodé látky. Dátum a miesto konania: 20. – 21.
november, Kežmarok.
Referenčného laboratória pre infekčnú epididymitídu baranov
Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov v SL Prešov
vykonávalo odbornú veterinárnu činnosť v oblasti diagnostiky, resp. inej aktivity podľa úloh
vyplývajúcich z Metodického pokynu č. 8 / 2003. Aj v roku 2007 pokračovala medzinárodná
spolupráca s OIE Referenčným centrom pre brucelózu vo Weybridge, Veľká Británia.
A. Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov je v rámci SR
moderným autorizovaným pracoviskom.
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 a f. PIWet Pulawy, živné pôdy pre kultiváciu Brucella ovis ...
b/ home-made diagnostiká – precipitačný antigén Brucella ovis pre agargél imunodifúzny
test, pre prípravu ktorého má ŠVPÚ Prešov 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 / Dr. J.A. Stack/
b/ organizuje kruhové testy pre diagnostické pracoviská na Slovensku
B. Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov - vyhodnotenie
odbornej činnosti:
1/ Pracovisko poskytovalo konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti prevencie nákazy,
resp. oboznamovalo chovateľov so zdravotnou problematikou prostredníctvom príspevkov
do odborných časopisov:
Importance of serological diagnostics in ovine epididymitis caused by Brucella ovis:
D. Kováčová, P. Zubrický, M. Babinčáková, M. Trávniček
Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2007, volume 51, number 2, pages 219 – 224
Ornitóza-psitakóza a cicavčie chlamydiózy na Slovensku v roku 2006:
L. Čisláková, D. Kováčová, M. Halánová, A. Štefančíková
Slovenský veterinársky časopis, 2007, XXXII: 3, str. 175 – 176
Occurrence of antibodies against Chlamydophila abortus in sheep and goats
in the Slovac Republic:
L. Čisláková, M. Halánová, D. Kováčová, A. Štefančíková
Ann Agric Environ Med 2007, 14, 243 - 245
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2/ Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov vypracovalo v roku 2007:
Návrh ozdravovacieho programu pre chovy oviec na Slovensku
od infekčnej epididymitídy baranov
Materiál bol poskytnutý pre potreby ŠVPS SR v Bratislave.
Návrh ozdravovacieho programu chovu oviec od IEB rieši ekonomicko-chovateľské
požiadavky v záujme zdravého rozvoja chovu oviec. Cieľom ozdravovania chovov oviec je
zníženie ekonomických strát z dôvodu výskytu nákazy. Kvalitná a komplexná sérologická
diagnostika infekčnej epididymitídy baranov má najväčší význam v dosiahnutí úspešného
ozdravovacieho procesu.
Hoci je tlmenie nákazy ako je ovčia epididymitída náročné, súčinnosť všetkých zložiek
/chovateľ, RVPS a laboratórium/ je zárukou toho, že veterinárne nariadenia a rozhodnutia
budú uplatňované v chovoch v súlade s cieľom ozdraviť chov, v čo najkratšom časovom
termíne a metódou, ktorá bude vyhovovať aj chovateľovi, ktorý nesie zodpovednosť za
ekonomickú aj zdravotnú prosperitu chovu.
C. Referenčné laboratórium pre infekčnú epididymitídu baranov - vyhodnotenie
úloh uvedených v článku 3 Metodického pokynu č. 8/2003:
1/ Účasť na odborných rokovaniach
IVVL v Košiciach organizoval odborné školenie 17. – 18. mája 2007 s názvom:
Aktuálne problémy vo virologickej a sérologickej laboratórnej diagnostike.
Bola pripravená prednáška o IEB:
„ Infekčná epididymitída baranov - sérologická diagnostika“
(praktické minuloročné skúsenosti, druhy testov)
2/ Prehĺbenie spolupráce SL Prešov a VLA Weybridge v oblasti laboratórnej diagnostiky
a odborná garancia pre presnú, spoľahlivú, citlivú a špecifickú KFT metódu určenú ako
metódu predpísanú OIE pre medzinárodný obchod, resp. pre ozdravovanie chovov oviec –
priame dodávanie diagnostík z VLA Weybridge /B. ovis Antigén, B.ovis Pozitívne
medzinárodné štandardné antisérum – obsah 1000 medzinárodných jednotiek/1 ml/.
3/ Referenčné laboratórium poskytuje na požiadanie odbornú a konzultačnú pomoc ostatným
pracoviskám, resp. veterinárnym lekárom a chovateľom.
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 208 / 2006 Z.z.,
ktorým sa mení a doplňa NV č. 47 / 2005 Z.z. atď
5/ Pracovisko štatisticky spracováva sérologické vyšetrenia zvierat na infekčnú epididymitídu
baranov - v roku 2007 sme zaznamenali 11,97 % prevalenciu Brucella ovis na Slovensku.
Referenčné laboratórium pre choroby včiel a zdravotnú neškodnosť včelích produktov.
Aktivity:
1. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste „chloramfenikol v mede“ organizovanom
CRL AFSSA Fougeres, Francúzsko (termín: júl 2007)
2. Účasť na workshope zameranom „multi-antimikrobiálnu screeningovú metódu s použitím
LC/MS/MS“ organizovanom AFSSA Fougeres (termín: október 2007)
3. S Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach spolupráca na projekte: Nové metódy
diagnostiky a eradikácie vírusových a bakteriálnych chorôb včiel.
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4. V spolupráci s Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok sa uskutočnil rozsiahly monitoring
výskytu vírusov včiel na území Slovenska.
5. Zavedenie metódy PCR na dôkaz Nosema sp.
Aktivity k účasti na iných porovnávacích testoch:
1. Účasť na iných medzinárodných a národných porovnávacích testoch organizovaných
napríklad FAPAS a iné, ktoré sú súčasťou činnosti laboratória.
Prehľad účasti na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti v roku 2007
ŠVPÚ Dolný Kubín
por. číslo

1

organizátor
testu

dátum

parameter

komodita

metóda

VÚ
včelársky

XII.2007

Mor včelieho plodu
Paenibacillus larvae

med

mikrobiologické
stanovenie

fruktóza
HPLC-RI

glukóza
sacharóza
2

FAPAS

IX.-XI.2007

vlhkosť
diastaza
HMF(spektrofotometric
ky)
HMF(HPLC)

med
spektrofotometria
HPLC-DAD

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
1. Apimondia 2007, Melbourne Exhibition & Convention Centre, Melbourne, Australia
(7.9.2007 – 17.9.2007)
2. Workshop Training course on multi-antimicrobial sreening by LC/MS/MS, CRL-AFSSALERMVD, Fougeres, France (9.10. – 12.10. 2007)
3. EFSA´s Conference with Stakeholders Risk Assesment of Feed additives in the EU,
Toulouse, France (24.10. – 25.10. 2007)
4. 3rd International Symposium on recent advances in food analysis, Praha, Česká
Republika (7.11. – 10.11. 2007)
5. Aktívna účasť – prednáška na celonárodnej výstave včelárstva, Banská Bystrica, október
2007
6. Aktívna účasť – prednáška na školení veterinárnych lekárov, IVVL, november 2007
7. Školenia na úrovni krajských a okresných včelárskych organizácií – priebežne.
Aktivity vnútorné
1. Priebežná validácia metód podľa 2002/657 EC.
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Aktivity k orgánom štátnej správy
1. Pracovná porada vedúcich odborov (oddelení) hygieny potravín pre potraviny rastlinného
a živočíšneho pôvodu a vedúcich odborov (oddelení) analýz cudzorodých látok na
Štátnych veterinárnych a potravinových
ústavoch ako aj vedúcich národných
referenčných laboratórií (NRL) pre cudzorodé látky. Dátum a miesto konania: 20. – 21.
november, Kežmarok.
2. Pracovná porada k Národnému plánu kontroly reziduí v živých zvieratách a produktoch
živočíšneho pôvodu v SR. Dátum a miesto konania: 3. december, Bratislava.
3. Aktívna priebežná komunikácia s ŠVPS SR a kompetentnou osobou na NPKR (MVDr.
Matúš) v rámci tvorby návrhu NPKR 2008, nových nariadení čo sa týka limitov a pod.
5.4 Program

NEALOK – vlastné zdroje

5.4.1. Bežné výdavky
Program NEALOK vlastné zdroje
Rozpočtované príjmy
Skutočné príjmy
Príjmy delimitované z Prešova
Čerpanie rozpočtu
Percento čerpania vlastných príjmov

Čiastka v Sk
36 284 000
43 152 089,5 279 007,44 193 306
91,3 %

Čerpanie rozpočtu podľa kategórií ekonomickej klasifikácii bolo nasledovné:
Ekonomická klasifikácie
611 Platy a mzdy
620 Poistné sociálneho .zabezpečenia
631Cestovné
632 Energia
633 Materiál
634 Dopravné
635 Opravy a údržba
636 Nájomné
637 Služby
642 Odstupné a odchodné

Čiastka v Sk
13 854 671,4 806 187,792 005,2 709 518,5 449 622,1 103 628,4 228 935,108 853,10 772 612,367 275,-

V roku 2006 v rámci opravy a údržby budov bola vykonaná oprava oteplenia budovy chémie
v celkovej hodnote 3 114 tis. Sk, oprava priestorov laboratórií na patológii ako i ďalšie
opravy šatní a hygienických zariadení menšieho rozsahu v čiastke 231 tis. Sk. Na oprava
strojných zariadení, elektroinštalácií ako i vodoinštalácií bolo v roku 2007 vynaložených
748 tis. Sk.
Z celkových výdavkov na služby vo výške 10 773 tis. Sk predstavujú odpisy DHIM
5 387 tis.Sk, stravné zamestnancom 1 468 tis. Sk a ostatné všeobecné služby 1 466 tis. Sk.
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5.4.2. Kapitálové výdavky
V roku 2007 sa z vlastných zdrojov nakúpil dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote
9 069 453,- Sk v nasledovnom zložení::
- výpočtová technika
- telekomunikačná technika
- iné stroje
- laboratórne prístoje
- rekonštrukcia budovy chémie

163 623,- Sk
223 369,- Sk
64 900,- Sk
7 917 544,- Sk
700 017,- Sk

6. Personálne otázky
6.1. Organizačná štruktúra
ŠVPÚ sa organizačne člení na päť odborov, z ktorých štyri odbory zabezpečujú odbornú
činnosť a odbor ekonomiky zabezpečuje ekonomickú agendu a správu ústavu.
Jednotlivé odbory sa členia na nižšie organizačné celky – špeciálne oddelenia a laboratória.
V nadväznosti na delimitáciu ŠVPÚ Prešov došlo i k zmene organizačnej štruktúry, ktorá sa
rozšírila o odborné oddelenia v Prešove.
Prehľad organizačnej štruktúry:
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ŠVPÚ
Dolný Kubín

riaditeľ

odbor zdravia zvierat

odbor hygieny potravín

odbor chémie, výživy a cudzorodých
látok

odbor molekulárno-biologických
analýz

odbor ekonomiky

oddelenie patologickej anatómie

oddelenie hygieny potravín

oddelenie kvapalinovej
chromatografie

oddelenie molekulárnej biologie
vírusov

oddelenie serológie a virológie

oddelenie chémie potravín

oddelenie plynovej chromatografie

oddelenie molekulárno-biologických
analýz potravín a krmív

oddelenie serológie (PO)

oddelenie špeciálnej bakteriológie

oddelenie atómovej absorpčnej
spektrometrie

oddelenie pat. anatómie (PO)

oddelenie všeobecnej bakteriológie

oddelenie odmernej analýzy a
toxikológie

oddelenie screeningových metód

oddelenie výživy hospodárskych
zvierat

oddelenie hygieny. potravín,
bakteriológie, chémie a krmív
(PO)

oddelenie rastlinných komodít
(BB)

oddelenie molekulárnej biológie
mikroorganizmov

LEGENDA:
BB
PO

Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
Skúšobné laboratórium Banská Bystrica
Skúšobné laboratórium Prešov

6.2 Zamestnanci
Po delimitácii ŠVPÚ Prešov 1.6.2007 mal ŠVPÚ Dolný Kubín 121 zamestnancov.
V priebehu 2.polroka 2007 v rámci plnenia uznesenia vlády 856/2006 bod c 15 sa znížil stav
o 18 zamestnancov podľa jednotlivých pracovísk nasledovne:
- Dolný Kubín
4
- Prešov
10
- Banská Bystrica
4
Počet zamestnancov podľa jednotlivých pracovísk k 31.12.2007 bol nasledovný:
Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
76
Skúšobné laboratórium Prešov
24
Skúšobné laboratórium Banská Bystrica
2
Spolu
102
Odborná činnosť ústavu vyžaduje vysokokvalifikovaných zamestnancov, čím je ovplyvnená
i vzdelanostná štruktúra zamestnancov, ktorá bola k 31.12.2007 nasledovná:
Celkový
počet zamest
102

Vysokošk. vzdelanie
vet.lekár
iní
17
26

Stredoškolské vzdelanie
laborant
Iní
39
13

Pomocný personál
vodič
iní
3
4

Z celkového počtu 47 vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov majú:
- atestáciu I. stupňa
9 pracovníkov
- atestáciu II. stupňa
5 pracovníkov
- ukončené doktorandské štúdium
1 pracovník
- v procese doktorandského štúdia
7 pracovníkov
- s ukončenými rigoróznymi skúškami 5 pracovníkov
Z celkové počtu 39 stredoškolsky vzdelaných laboratórnych pracovníkov je 15 pracovníkov
s atestačnou skúškou pre stredoškolákov a 4 stredoškolsky vzdelaní pracovníci si zvyšujú
kvalifikáciu štúdiom na vysokej škole.
Zárukou kvality vykonanej práce je stabilný a kvalifikovaný odborný personál a preto
zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov rôznymi formami štúdií je súčasťou personálneho plánu
organizácie.
Zvyšovanie ďalšej odbornosti je zabezpečené i formou atestačných príprav I. a II. stupňa,
inovačných školení, externých školení ako i účasťou pracovníkov na rôznych odborných
podujatiach..
V roku 2007 bolo zamestnancami ústavu publikovaných v odborných časopisoch
a prezentovaných na odborných fórach 53 článkov a publikácií
Aktivity zamestnancov ŠVPÚ v roku 2007
Externé vzdelávacie aktivity pracovníkov ŠVPÚ Dolný Kubín:
Mesiac
Január
Február

p.č.
1
2
3

Názov akcie
Mlieko a syry - konferencia
Prístroj Acquity UPLC
Potravinárska konferencia

miesto konania
ČR, Praha
ČR, Praha
SR, Bratislava

počet
účastníkov
1
3
2

4
5
Marec

6

Ovčie mlieko a výrobky z ovčieho
mlieka

7

Seminár Slovenskej asociácie aviárnej
medicíny
Senzorické hodnotenie vína
Prístroj GC/GC
Stretnutie užívateľov hmotnostných
spektrometrov
Využívanie GM plodín vo svete,
súčasný stav a trendy
Systémy manažérstva
Kurz vinárstva a pivničného
hospodárstva
Senzorické posudzovanie čerstvého
mäsa
Európsky seminár - zoonózy

8
9
10
11
12
13
14
Apríl

15
16
17
18
19
20
21

Máj

Cesty zvyšovania kvality skúšobníckej
činnosti
Chov a choroby oviec

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senzorické hodnotenie potravín,
kozmetických výrobkov a obalov
Prístroj GC/GC Pegasus
Workshop CRL pre atb v mlieku
Vedecká konferencia študentov
a doktorandov
Kontaminanty a hormonálne látky
v potravinovom reťazci
Biologická bezpečnosť
a agropotravinárstvo ´07
Aktuality v mikrobiální diagnostice
Senzoricke hodnotenie vína
Workshop CRL pre atb.rezistenciu
Conference of Pork meat and productsSAFEPORK
Hygiena alimentorum
Kurz enológie
Senzorické hodnotenie piva, koňaku
a ovocných destilátov
International symposium on
mycotoxins and phytotoxins
Prídavné látky a kontaminanty
v potravinách
Workshop of NRLs for bacteriological
and viral contamination of bivalve
molluscs

SR, Bratislava

1

SR, Liptov.
Mikuláš,
Rim.Sobota
SR, Žilina,
B.Bystrica,
Sabinov
SR, Nitra

3

SR, Nitra
SR, Dolný Kubín
ČR, Lísek

1
3
3

SR, Bratislava

1

SR, Bratislava
SR, Nitra

1
1

SR, Košice

1

SR, Tatran.
Lomnica
SR, Bratislava

2

ČR, Praha
Belgicko, Brusel
SR, Nitra

3
1
1

SR, Košice

1

SR, Nitra

2

ČR, Brno
SR, Bratislava
Dánsko, Kodaň
Taliansko, Verona

2
1
1
1

SR, Tatry-Štrba
SR, Bratislava
SR, Košice

1
1
1

Turecko, Istambul

1

SR, Košice

3

Írsko, Galway

1

3
2

1

28

32
33
Jún

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Júl

45
46
47
48
49

september

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Ochrana zdravia rýb. Rybárske dni.
Aktuálne problémy vo virológii
a sérologii
Senzorické posudzovanie rýb
a rybacích výrobkov
Mikrobiologický kurz vody
European food microbiology
organisation
International symposium on separation
science 2007
International symposium on andvances
and application of chromatography in
industry
Školenie pracovníkov toxikológie
a krmív
Činnosť EFSA
Workshop in Aquatic Animal
Epidemiology and Surveillance
Annual Meeting of EU NRLs for Fish
Diseases
Workshop CRL pre CPS vrátane
S.aureus
Mikroskopia krmív

ČR, Vodňany
SR, Košice

2
3

SR, Košice

4

SR, Bratislava
Nemecko,
Mníchov
SR, Štrbské Pleso

3
1
2

SR, Štrbské Pleso

2

SR, Košice

1

SR, Bratislava
Dánsko, Kodaň

2
1

Dánsko, Kodaň

1

Francúzsko, Paríž

1

Nemecko,
Postupim
ALTS
Nemecko, Berlín
Senzorické hodnotenie - káva, čaj
SR, Košice
Konzultačný deň – biológia vody
SR, Bratislava
RBR Immunoaffinity Column Training Škótsko, Glasgow
Training Course on Quantitative GMO Nemecko,
testing
Freiburg
CHRO 2007, International workshop
Holandsko,
on Campylobacter, Helicobacter and
Rotterdam
related microorganisms
Komplexný prístup k prevencii
SR, Bratislava
kampylobakterióz
Moravsko-slovenské mikrobiologické ČR, Ostravice
dny
Apimondia 2007
Austrália,
Melbourne
Cudzorodé látky v potravinách
SR, Štrbské pleso
Mikroskopická analýza krmív
Nemecko,
Hamburg
Hodnotenie vína
SR, Dudince
Aktuálna problematika –mlieko
SR, Košice
a mliečne výrobky
Aktuálna problematika – mäsové
SR, Košice
výrobky
Friend Meeting- Bluetongue
Rakúsko, Viedeň

1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
3
1
1
1
2
1
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Október

60
61
62
63
64
65
66
67
68

november

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

december

85
86
87
88
89
90
91

Bakteriológia v laboratórnej
diagnostike
Bezpečnosť potravín
Workshop CRL pre morské biotoxíny
Organické látky - analýzy
Mykotoxíny 2007
EFSAś Conference with Stakeholders
Riskassesment of Feed Additives in the
EU
Training course on multi-antimicrobial
screening by LC/MS/MS
Senzorické hodnotenie krmív –
škodlivé a jedovaté rastliny
Manažment bezpečnosti a kvality
potravinárskych výrobkov
RIL-screeningové metódy pre
vyšetrovanie RIL v mlieku
Workshop CRL pre Campylobacter
Dni vedy
Interný auditor
Senzorické hodnotenie mäsových
výrobkov
Workshop CRL pre E.coli
Stretnutie expertov na peer-review pre
pesticídy EFSA
International symposium on advances
in food safety analysis
Mykotoxíny
Jedy
LABS 1981/06 Meeting
ENGL Official Plenary Meeting
Národné centrum pre biologickú
bezpečnosť. Zasadnutie Komisie pre
BB
Workshop CRL pre VTEC
Aktuálna zdravotná problematika rýb
Vírusové infekcie respiračného
systému
Ichtyologická konferencia
Aktuálne výzvy APVV
Senzorické hodnotenie zemiakov
Medzinárodná konferencia o víne
ARAE 2007, Antimicrobial rezistence
in animals and environment
Školenie k monitoringu Campylobacter
sp.
Senzorické hodnotenie čokolády
a exotických druhov ovocia a zeleniny

SR, Košice

6

SR, Stará Lesná
Cyprus, Limassol
ČR, Pohořelice
SR, Bratislava
Francúzsko,
Toulouse

1
1
1
2
1

Francúzsko,
Fougeres
SR, Košice

1

SR, Košice

1

SR, Dolný Kubín

3

Švedsko, Uppsala
SR, Ružomberok
SR, Nitra
SR, Košice

1
4
8
1

Taliansko, Rím
Taliansko, Parma

1
1

ČR, Praha

2

SR, Dolný Kubín
SR, Nitra
Taliansko, Ispra
Taliansko, Ispra
SR, Bratislava

3
1
1
1
1

Taliansko, Rím
SR, Košice
SR, Banská
Bystrica
SR, Žilina
SR, Žilina
SR, Košice
SR, Mojmírovce
Francúzsko, Tours

1
2
1
1
1
1
1
2

SR, Bratislava

1

SR, Košice

1

2

30

92
93
94

Stretnutie expertov na peer-review pre
pesticídy EFSA
LECO seminár PAHs
Plán rozvoja vidieka

Taliansko, Parma

1

ČR, Praha
SR, Banská
Bystrica

1
1

7. Ciele a prehľad plnenia
Hlavné ciele organizácie boli stanovené v súlade so štatútom ŠVPÚ, ako špecializovanej
organizácie na výkon laboratórnej diagnostiky na území SR za podmienok a spôsobmi
uvedenými vo všeobecne právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti a daľších
všeobecne záväzných právnych predpisov , ako i v zmysle rozhodnutí Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Cieľom ŠVPÚ je zabezpečovať svoju činnosť tak, aby jeho produkty – výsledky skúšok
predstavovali objektívne a rýchle informácie o vlastnostiach skúšaných predmetov –
biologického a klinického materiálu, potravín, krmív, vody, pri využívaný dostupných resp.
dohodnutých metód skúšania.
Výkony za roky 2003-2007 vo forme počtov vyšetrených vzoriek a vykonaných vyšetrení
udáva nasledovná tabuľka:
Vzorky
Vyšetrenia

2003
89 021
284 717

2004
156 705
352 375

2005
124 249
293 981

2006
129 967
288 540

2007
161 250
349 562

8. Hodotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku.
Jednotlivé hodnotenia a analýzy v oblasti ekonomickej, odbornej a akreditačnej sú uvedené
vyššie, vrátane činnosti príslušných národných referenčných a referenčných laboratórií
pôsobiacich na ústave. V r. 2007si skúšobné laboratóriá ŠVPÚ Dolný Kubín hlavne v rámci
zahraničných, ako aj domácich medzilaboratórnych porovnávacích testoch spôsobilosti overili
nasledovný počet parametrov / v tabuľke/.

Prehľad počtu overovaných parametrov za rok 2007:
rok

2007

počet parametrov

238

Výsledkom kvalitnej práce pracovníkov laboratórií ŠVPÚ Dolný Kubín je aj fakt, že
v priebehu r. 2007 sme nezaznamenali žiadnu sťažnosť, čo je prejav spokojnosti a dôvery
našich zákazníkov.
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9.Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Výsledky odborných výstupov využívajú tieto hlavné skupiny užívateľov:
Prvú skupinu užívateľov tvorí Štátna veterinárna a potravinová správa SR
a organizácie jej podriadené – krajské veterinárne a potravinové správy a okresné veterinárne
a potravinové správy predovšetkým v rámci žilinského, banskobystrického ,prešovského
a z časti i trenčianskeho kraja.
Niektoré špeciálne analýzy vykonáva ústav v rámci celého Slovenska.
Druhú skupinu užívateľov tvoria chovatelia spoločenských a záujmových zvierat
Tretiu skupinu užívateľov tvoria prvovýrobcovia, spracovatelia, výrobcovia
a predajcovia potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu ako i krmív.
Štvrtú skupinu tvoria ostatní užívatelia ako sú členovia KVL , drobnochovatelia ako
i fyzické osoby.
Výsledky ekonomických výstupov sú poskytované Ministerstvu pôdohospodárstva SR,
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR a Štatistickému úradu SR.

Predkladá: h.Doc. MVDr. Mária Kantíková, PhD
riaditeľka ústavu
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