Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe
Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava SR za rok 2008.
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava (ďalej len „ŠVPÚ BA“) je
príspevkovou organizáciou a bol zriadený rozhodnutím ministra pôdohospodárstva SR
č. 2079/93 -100 zo dňa 21. júna 1993 s účinnosťou od 1. júla 1993. V roku 2002 došlo
k splynutiu ŠVPÚ BA so Skúšobným laboratóriom ŠVPS SR, ktoré je zaradené do odboru
hygienických disciplín a aplikovanej ekológie. Rozhodnutím MP SR republiky č. 1907/2007
zo dňa 11. septembra 2007 sa s účinnosťou 1.októbra 2007 zlúčila zanikajúca príspevková
organizácia Štátny veterinárny a potravinový ústav Nitra s príspevkovou organizáciou,
právnym nástupcom, ŠVPÚ BA.
Dňa 12. augusta 2008 ŠVPÚ BA požiadal SNAS o reakreditáciu „Certifikačného
orgánu pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potravinárskych
a poľnohospodárskych výrobkov“ - Osvedčenie o akreditácii č. 050/O-011, s platnosťou
do 1.marca 2009. Certifikačný orgán je akreditovaný podľa STN EN ISO/IEC 17024:2003
„Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb“.
Oblasť akreditácie Certikačného orgánu je nasledovná:
• certifikácia osôb pre senzorické skúšky potravinárskych a poľnohospodárskych
výrobkov
• certifikácia osôb pre senzorické skúšky vína
Slovenskou národnou akreditačnou službou bolo 28. januára 2009 vykonané posúdenie
v rámci reakreditácie Certifikačného orgánu.
Prácu ŠVPÚ BA vysoko hodnotíme aj z pohľadu aktívnej účasti odborných
zamestnancov v publikačnej a prednáškovej činnosti, ktorá je známa nielen na domácich
fórach ale aj zahraničí.
ŠVPÚ BA je špecializovanou organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych
činností a poskytovania služieb laboratórnej diagnostiky. Svoju činnosť zameriava
i na vzrastajúce požiadavky v oblasti falšovania potravín. Táto požiadavka je aktuálna
nakoľko cena potravín vzrastá a snaha obchodných reťazcov, ale i nakupujúcich, je predávať
a kupovať čo najlacnejšie potraviny, čo vedie ani nie k zdravotnej rizikovosti, ale najmä
k zapracovaniu menej hodnotných komponentov do výrobkov a k zapracovaniu
nedeklarovaných komponentov. S touto aktivitou výrobcov úzko súvisí i používanie
nedeklarovaných komponentov spôsobujúcich alergie - alergénom najmä najmladšej ľudskej
populácie. Pracoviská ŠVPÚ BA zvládajú diagnostiku alergénov v potravinách v plnom
rozsahu.
V oblasti svojej činnosti ŠVPÚ BA nadväzuje a udržiava kontakty s určenými
európskymi referenčnými laboratóriami. Využíva ich databázy vyšetrovacích metodík
a napojenia na medzinárodné kruhové laboratórne testy, pokračuje v posilňovaní a rozvoji
diagnostických činností v oblasti činností národných referenčných laboratórií (ďalej len
„NRL“)
• v priebehu rokov 2008 – 2010 NRL pre diagnostiku rezíduí pesticídov v potravinách
najmä rastlinného pôvodu budú musieť zaviesť sledovanie ďalších minimálne 50
druhov rezíduí pesticídov,
• NRL v rokoch 2008 – 2010 je zapojené do celoslovenského monitorovania salmonel
u moriek a ošípaných. Zároveň prebieha monitoring brojlerov z obchodnej siete
na prítomnosť baktérií rodu Campylobacter a Salmonell. Samozrejmou súčasťou je
sledovanie antibiotickej rezistencie metódou minimálnej inhibičnej koncentrácie
(MIC),

• značný rozvoj nastal v činnosti NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom
mäse najmä v oblasti falšovania potravín,
• prioritu v rokoch 2008 – 2010 dostáva činnosť v oblasti Národného referenčného
laboratória tuberkulózy a iných mykobakterióz najmä po exaktnom dôkaze prenosu
mykobaktérií zo zvierat na človeka,
• značné rozšírenie činnosti v nasledujúcich rokoch bude i v oblasti sledovania
hormonálnych látok u zvierat určených na potravinové potreby, ako i zvierat
športových a záujmových,
• v poslednom období začínajú výrobcovia potravín používať k devitalizácii
choroboplodných zárodkov ionizujúce žiarenie, úlohou referenčného laboratória
pre rádiometriu a rádiológiu bude urýchlene zaviesť objektívne a rýchle kontrolné
metodiky,
• v oblasti mlieka ako nenahraditeľnej potraviny hrá nezastupiteľné miesto činnosť NRL
pre mlieko a mliečne výrobky najmä v oblasti falšovania, prítomnosti rezíduí
inhibičných látok (RIL) i nutričných parametrov,
• nezastupiteľnú činnosť v rámci SR vykonávajú a budú vykonávať NRL pre rezíduá
konkretizované v rozhodnutí Komisie EÚ z 10. februára 2006, ktorým sa mení
a dopĺňa rozhodnutie 98/536/ES, ktorým sa uvádza zoznam národných referenčných
laboratórií pre zisťovanie rezíduí,
V ďalších diagnostických činnostiach sa ústav zameriava na:
• oblasť zdravia zvierat,
• kontrolu zdravotnej nezávadnosti potravín, surovín a krmív,
• ako i požiadavky majiteľov drobných a spoločenských zvierat na kvalitnú laboratórnu,
• diagnostiku budú saturované v plnom rozsahu.
Dominantné aj pre budúcnosť ústavu budú : diagnostika zoonóz, reziduí pesticídov,
mykotoxínov, PCB, organofosfátov atď.
V roku 2008 ŠVPÚ dosiahol konečný hospodársky výsledok – stratu v celkovej výške
11 869 062, 28 Sk
Aktivity ŠVPÚ Bratislava boli v roku 2008 v súlade s jeho poslaním a vyplývajú
zo zriaďovacej listiny. Činnosťou a významom má ŠVPÚ Bratislava nenahraditeľný
celospoločenský dosah v oblasti diagnostiky a veterinárnej medicíny.

Marek Kodada
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Bratislava 12.5.2009

