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1. Identifikácia organizácie
Názov: Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín (ďalej len „ŠVPÚ“)
Sídlo: Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Kontakt: 043/5837111, 0907 854544, fax 043/5868207
e-mail: svpudk@svpudk.sk, webové sídlo: www.svpudk.sk
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľ ústavu: MVDr. Mydlo Peter
Členovia vedenie organizácie:
Zástupca riaditeľa: MVDr. Vankúšová Miroslava
Manažér kvality: MVDr. Březinová Nicole
Vedúci odboru ekonomiky: Ing. Némethová Mária
Hlavné činnosti:
ŠVPÚ je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“).
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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“), v
zmysle Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o veterinárnej starostlivosti“).
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Hlavné činnosti a podrobnosti o ich organizačnom usporiadaní upravuje štatút ŠVPÚ schválený MPRV
SR. ŠVPÚ má zriadené detašované skúšobné laboratóriom v Prešove: Bajkalská 28, 080 91 Prešov.
1. Činnosť ŠVPÚ je vymedzená štatútom, organizačnou štruktúrou a princípmi riadenia, rozhodnutiami
MPRV SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len „ŠVPS SR“) a ďalšími legislatívnoprávnymi predpismi.
2. Predmetom činnosti je vykonávanie laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej
republiky i na ostatnom území Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 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 ŠVPÚ:
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 MPRV
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 EÚ,
najmä na zabezpečenie:


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



účasti na pravidelných porovnávacích testoch spôsobilosti na úrovni EÚ,

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 (MPRV 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).
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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,

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 úhynu 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)

podieľa sa na predgraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a iných
odborných pracovníkov z oblasti laboratórnej diagnostiky,

m)

vykonáva špeciálnu činnosť v národných referenčných laboratóriách a v referenčných laboratóriách v
súlade s rozhodnutím MPRV SR a ŠVPS SR,

n)

podieľa sa na výskumnej činnosti v spolupráci s inými právnymi subjektmi na území Slovenskej
republiky a v zahraničí,

o)

v zmysle platných zákonov a iných predpisov hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov
a výsledku hospodárenia, v ktorom je zahrnutý aj príspevok od zriaďovateľa,

p)

sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených v Štátnej
pokladnici.

Kvalita a objektivita poskytovaných služieb je garantovaná
každoročným
preverovaním
a posudzovaním akreditačnými orgánmi (SNAS Bratislava), zástupcami Referenčných laboratórií EÚ (ďalej
len „EURL“), komisiami EÚ, ako aj ostatnými medzinárodnými a národnými odborníkmi.
Počas roka 2013 je ŠVPÚ naďalej držiteľom Osvedčenia o akreditácii č. S-117 (SNAS).
Rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje prílohu s fixným a flexibilným rozsahom akreditácie, čo
umožňuje ŠVPÚ ihneď reagovať na nové požiadavky všetkých zákazníkov v rýchlom časovom
a rozsahovom kontexte.
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V roku 2013 je celkovo v laboratóriách ŠVPÚ zavedených a zvalidovaných 19 nových parametrov. Z
toho 11 je zaradených do flexibilného rozsahu akreditácie . Okrem zavádzania nových parametrov
skúšobné laboratórium Dolný Kubín využíva flexibilný rozsah aj na zmenu rozsahov a neistôt v už
zavedených parametroch.
V mesiaci február 2013 je komisiou EURL v našej organizácii vykonaný inšpekčný audit zameraný na
skúšobnú činnosť v rámci vyšetrovania mykotoxínov a ťažkých kovov.
V mesiaci júl 2013 je úspešne vykonaný pravidelný ročný dohľad akreditačnými orgánmi (SNAS
Bratislava) v skúšobnom laboratóriu Prešov.
V mesiaci september 2013 prebieha ďalší audit inšpektorov FVO, ktorý sa zaoberá kvalitatívnymi
a kvantitatívnymi skúškami geneticky modifikovaných organizmov (GMO), systémom výkonu úradnej
kontroly geneticky modifikovaných organizmov vrátane ich zámerného uvoľňovania do životného
prostredia.
Audítori EURL vyhodnotili obidva audity veľmi pozitívne a označili laboratóriá za vysoko odborne
zdatné, na výbornej technickej a personálnej úrovni.
Spôsobilosť laboratórií ŠVPÚ je v roku 2013 overená v 92 organizovaných medzilaboratórnych
porovnaniach, a to u zahraničných (cca. 90%) a domácich organizátorov medzilaboratórnych testov
spôsobilosti/medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v približne 276 parametroch.

2. Strednodobý výhľad organizácie
Cieľom ŠVPÚ je zabezpečiť 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, vôd) 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 je možné dosiahnuť rozšírením a skvalitnením činnosti laboratórnej diagnostiky:
- zvyšovaním kvalifikácie odborných pracovníkov formou postgraduálnych a iných
dostupných metód štúdií,
- nákupom nových moderných diagnostických technológií, aby bol splnený cieľ dosiahnuť
úroveň vyspelých štátov EÚ,
- rozšírením poskytovaných služieb podľa požiadaviek štátnych orgánov ako i právnických
a fyzických osôb – odberateľov,
- rozšírením kontaktov s EURL a ostatnými Národnými referenčnými laboratóriami krajín EÚ.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom
MPRV SR uzavrelo v roku 2013 so ŠVPÚ Dolný Kubín Kontrakt č.329/2012-520-MPRV SR na riešenie
a realizáciu programov a úloh podľa schváleného vecného a časového harmonogramu v celkovej výške
1 051 424,00 € s nasledovným členením:
1. Veterinárna prevencia a ochrana - zámerom programu v roku 2013

bola veterinárna
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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.
Výška bežného transferu
204 441,00 €
2. Potravinový dozor so zameraním na skúšanie a vyšetrovanie vzoriek potravín a surovín
a živočíšneho pôvodu v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2013
Výška bežného transferu
693 877,00 €
3. Diagnostika a skúšanie potravín so zameraním na zabezpečenie činností Národných
laboratórií v roku 2013
Výška bežného transferu
153 106,00 €

rastlinného

referenčných

V priebehu roka 2013 bol bežný transfer Dodatkom č. 1 zo dňa 12.11.2013 a Dodatkom č. 2 zo dňa
18.12.2013 upravovaný. Úprava so súhlasom MPRV SR sa týkala jednak presunu finančných prostriedkov
vo výške 50 000,00 € z Potravinového dozoru na Veterinárnu prevenciu a ochranu a jednak navýšenia
kontraktu o čiastku 12 963,00 € .
Bežný transfer /Tab. č. 1/
Názov účelovej činnosti:
Veterinárna prevencia a ochrana
Potravinový dozor
Diagnostika a skúšanie potravín

Bežný transfer / €
204 441,00
693 877,00
153 106,00

Kapitálový transfer / €
0
0

Bežný transfer po úprave Dodatkom č. 1 a 2 /Tab. č. 2/
Názov účelovej činnosti:
Veterinárna prevencia a ochrana
Potravinový dozor
Diagnostika a skúšanie potravín

Bežný transfer
upravený / €
261 696,00
649 585,00
153 106,00

Kapitálový transfer / €
0
0
0

Bežný transfer na rok 2013 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
ŠVPÚ zabezpečoval svoju činnosť v roku 2013:
- z príspevku z rozpočtu zriaďovateľa (MPRV SR),
- z vlastných zdrojov.
4.1 Prehľad ekonomických ukazovateľov /Tab. č. 3/
Výnosy celkom
z toho:
Transfer od zriaďovateľa

suma / €
2 509 598

podiel / %
100,0

1 064 387

42,4
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Výnosy z kapitálových transferov
Tržby z predaja služieb
Ostatné výnosy

158 245
1 154 736
132 230

6,3
46,0
5,3

Náklady celkom
z toho:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Mzdové náklady
Sociálne poistenie
Odpisy majetku
Ostatné náklady
Hospodársky výsledok

2 826 556

100,0

477 500
151 387
195 114
984 232
410 695
456 723
150 905
-316 958

16,9
5,4
6,9
34,8
14,5
16,2
5,3

Výška dosiahnutých tržieb za poskytované služby podľa jednotlivých odborných činností ústavu /Tab. č. 4/
Odbor ŠVPÚ:
Odbor hygieny potravín
Odbor bakteriológie
Odbor chémie
Odbor zdravia zvierat
Odbory molekulárno-biologických analýz
Odbor ekonomický

Tržba / €
269 489
170 397
191 182
293 842
207 887
21 939

Výška dosiahnutých tržieb za poskytované služby podľa jednotlivých odberateľských subjektov /Tab. č. 5/
Odberateľ:

Tržba / €

ŠVPS SR
RVPS
Ostatné subjekty

398 058
108 297
648 381

V roku 2013 došlo k poklesu tržieb oproti roku 2012 o 126 928 €, z čoho pokles tržieb u ostatných
subjektov predstavuje 97 421 €.
4.2 Stav majetku organizácie
Stav majetku organizácie v € /Tab. č.6/
Nadobúdacia cena
k 31.12. 2013
Nehmotný majetok
100 806
Obstaranie DNM
11 616
Hmotný majetok
8 803 570
z toho:
Budovy a stavby
1 912 797
Stroje a zariadenia
5 599 614

Zostatková cena
k 31.12.2013
4 049
11 616
2 116 137

Zostatková cena
K 31.12.2012
5 880
11 616
2 491 995

476 743
652 899

558 389
951 653
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Dopravné prostriedky
Ostatný hmotný majetok
Pozemky
Obstaranie DHM

268 468
72 423
950 268

36 228
0
950 268

27 192
0
950 268

V roku 2013 sme obstarali dlhodobý nehmotný majetok vo výške 5 266,27 € /softvér/.
V roku 2013 sme zaradili do účtovnej evidencie dlhodobý hmotný majetok vo výške 78 259,78 € a vyradili
z účtovnej evidencie neupotrebiteľný majetok vo výške 160 778,45 €.
Celková výška obežného majetku organizácie k 31.12.2013 prestavuje 1 305 074,01 € a celkové záväzky
boli vo výške 43 005,58 €.

5. Rozpočet organizácie
5.1 Program: 08W0101 Veterinárna prevencia a ochrana
Zámerom programu v roku 2013 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.
Štruktúra a počet vyšetrených vzoriek podľa príslušného zamerania /Tab. č. 7/
Počet vzoriek
Odbor zdravia zvierat
NPKR
spolu

Čiastka / €
49 780
560
50 340

197 468
64 228
261 696

Na realizáciu zámerov programu Veterinárna prevencia a ochrana na rok 2013 bol schválený
nasledovný rozpočet – bežný transfer /Tab.č.8/.
Program 08W0101
Rozpočtované zdroje
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
Plnenie čerpania rozpočtu

Čiastka / €
204 441
261 696
261 696
100,00%

Čerpanie rozpočtu podľa kategórií ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné /Tab.č.9/:
Ekonomická klasifikácia
611 Mzdy a platy
620 Poistné sociálneho zabezpečenia
631 Cestovné
632 Energia
633 Materiál
634 Dopravné

Čiastka / €
93 012
36 099
0
29 958
74 518
250
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635 Opravy a údržba
636 Nájomné
637 Služby
642 PN, odstupné a odchodné
Spolu

2 683
523
19 131
5 522
261 696

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.

Štruktúra a počet vyšetrených vzoriek podľa príslušného zamerania /Tab.č.10/
Počet vzoriek
Rastlinné komodity
Živočíšne komodity
spolu

Čiastka / €
2 798
3 324
6 122

289 748
306 837
596 585

Na realizáciu programu Potravinový dozor bol na rok 2013 schválený nasledovný rozpočet – bežný
transfer /Tab.č.11/:
Program 08W0102
Rozpočtované zdroje
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
Z toho
Potravinový dozor
Zvozné linky
Plnenie rozpočtu

Čiastka / €
693 877
649 585
649 585
596 585
53 000
100.00%

Čerpanie rozpočtu podľa kategórii ekonomickej klasifikácií bolo nasledovné /Tab.č.12/:
Ekonomická klasifikácia
611 Mzdy a platy
620 Poistné sociálneho zabezpečenia
631 Cestovné
632 Energie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Opravy a údržba

Čiastka / €
290 465
107 912
1 454
38 727
130 615
32 081
12 780
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636 Nájomné
637 Služby
642 Pracovná neschopnosť
Spolu

1 285
29 413
4 853
649 585

5.3 Program: 08W0201 Diagnostika a skúšanie potravín
Zámerom programu v roku 2013 bolo udržať a zvyšovať úroveň Národných referenčných laboratórií
ŠVPÚ (ďalej len „NRL“), a to zavádzaním nových metód, zdokonaľovaním už zavedených metód a
aktívnou účasťou na činnosti EURL a EÚ.
Na realizáciu programu Diagnostika a skúšanie potravín bol na rok 2013 schválený nasledovný rozpočet
– bežný transfer /Tab.č.13/:
Program 08W0201
Rozpočtované zdroje
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
Plnenie rozpočtu

Čiastka / €
153 106
153 106
153 106
100.00%

Čerpanie rozpočtu podľa kategórii ekonomickej klasifikácií bolo nasledovné /Tab. č.14/:
Ekonomická klasifikácia
611 Mzdy a platy
620 Poistné sociálneho zabezpečenia
631 Cestovné
632 Energie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Opravy a údržba
636 Nájomné
637 Služby
642 PN, odstupné a odchodné
Spolu

Čiastka / €
65 278
24 286
1 395
11 158
43 799
721
3 204
0
3 106
159
153 106

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých NRL /Tab. č.15/
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Názov NRL
NRL pre choroby rýb

Rozpočet / €

Čerpanie / €

18 000

18 434

NRL pre monitorovanie vírusovej a
bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov

7 000

6 281

NRL pre sledovanie morských biotoxínov

1 206

1 608

NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu

8 800

7 977

10 000

11 675

NRL pre geneticky modifikované
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potraviny a krmivá
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

NRL pre Campylobacter

9 900

8 942

NRL pre Listeria monocytogenes

9 500

7 931

10 000

9 038

9 700

11 610

32 000

31 870

19 500

21 944

NRL chorôb kôrovcov

4 500

3 525

NRL pre zdravie včiel

13 000

12 271

153 106

153 106

NRL pre Escherichia coli, vrátane
verotoxín produkujúcich E coli (VTEC)
NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky,
vrátane Staphylococcus aureus
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
NRL pre polycyklické aromatické
uhľovodíky

Spolu

5.3.1 Stručný prehľad činnosti NRL v roku 2013
5.3.1.1. NRL pre choroby rýb

Aktivity k EURL Copenhagen , Denmark a CTL Weymouth, UK :
1. Účasť na odbornom seminári „Animal Health Prevention and Controls of Aquaculture Animals” –
Weymouth UK
2. Účasť na 17 – tom „ Annual Workshop (European Reference Laboratory for Fish Diseases ) “
organizovanom EURL for Fish diseases - Copenhagen, Dánsko (termín: 30. – 31. mája 2013)
3. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti (rhabdo-, rana, birna-, herpes
vírusov a A.invadans ) VHSV, EHNV, ECV/ESV, IHNV, IPNV, KHV, ISAV, SVCV, Aphanomyces
invadans v lyofilizovanom homogenáte bunkových kultúr, organizovanom CRL Copenhagen,
Dánsko (termín: september – november 2013 )
4. Priebežná e-mailová komunikácia s expertmi EURL Aarhus Dánsko, počas celého roka a podľa
potreby
Aktivity pre kontrolu kvality laboratórnej práce
1. kontrola kvality diagnostických reagencií používaných v Slovenskej republike (tak, aby bolo
možné zvoliť využívanie najvhodnejších diagnostických postupov)
2. konzultačná a poradenská činnosť
3. spracovanie údajov o vyšetrených vzorkách a používaných diagnostických metódach, s následným
hodnotením vhodnosti použitých metód (tabuľkovou formou)
4. poskytnutie bunkových línii používaných pri diagnostike vírusových ochorení rýb
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Aktivity v rámci NRL
1. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL Copenhagen, Dánsko
zvalidovalo a akreditovalo PCR metódy na detekciu Aphanomyces invadans (PT2)
2. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL Copenhagen, Dánsko
zvalidovalo a akreditovalo PCR metódy na detekciu Infekčnej anémie salmonidov (ISAV),
3. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie vykonávalo dohľad nad zdravotným stavom
v chovoch rýb na Slovensku, nad rámec VPO stanovenej na rok 2013 (kontrola chovov na
prítomnosť IPNV a SVCV)
4. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie vykonalo genotypové vyšetrenie pozitívnych izolátov
diagnostikovaných na Slovensku
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 (ďalej len
„RVPS“)
Aktivity k orgánom štátnej správy
1. Monitoring zdravotného stavu rýb na celom území Slovenska (vyšetrenia mykóz, parazitóz,
bakteriálnych a vírusových ochorení)
2. Poskytovanie údajov o vyšetrovaných chovoch rýb pre ŠVPS SR
3. Snaha o odstránenie zistených nedostatkov (pri odbere vzoriek a pri špecifikovaní objednávok zo
strany inšpektorov RVPS)
4. Šetrenie hromadných úhynov rýb a následne 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

Najzávažnejší nález za rok 2013
Dátum
odberu
vzorky
15.05.2013

Majiteľ

Schvaľovacie
číslo

Ceno s.r.o. , Rybáreň Sv. Petra, Dolné Diely 1, Jelka RN-GA 1 SK
925 23

RVPS

Nákaza

Galanta IPNV

5.3.1.2 NRL pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov
Aktivity k EURL CEFAS a NRLs ďalších členských štátov
1. Účasť na štúdii zameranej na validáciu metód dôkazu Vibrio (na základe ISO TS 21872, časť 1 a 2)
pod mandátom CEN – M/381 – validácia metód používaných v mikrobiológii potravín. Štúdia bola
organizovaná EURL pre vírusovú a bakteriálnu kontamináciu lastúrnikov (EURL Cefas, Weymouth,
Veľká Británia) a prebiehala v dvoch etapách: jar/leto 2013
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2. Účasť na tréningovom kurze zameranom na kvantifikáciu Norovírusov (EURL Cefas, Veľká Británia,
apríl 2013)
3. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL Cefas a zástupcami NRLs jednotlivých členských
štátov počas celého roka podľa potreby
4. Pravidelné sledovanie webového sídla EURL Cefas (www.crlcefas.org), ako aj iných relevantných
zdrojov (www.ec.europa.eu; www.hpa.org.uk; www.eurosurveillance.org; ...) a literatúry
5. 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
1. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste na dôkaz prítomnosti Salmonella spp.
a stanovenie počtu E. coli v živých lastúrnikoch organizovanom EURL CEFAS, Weymouth, Veľká
Británia (RT 49, november 2013)
2. 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 a mušlí organizovanom EURL CEFAS, Weymouth, Veľká Británia (RT 50,
december 2013)
Aktivity vnútorné
1. Implementácia postupu na detekciu Norovírusu GI, GII a HAV metódou real-time PCR podľa
schválenej normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis A virus in
food by RT-PCR – časť 2 – kvalitatívne stanovenie “
2. Implementácia postupu na kvantitatívne stanovenie Norovírusu GI, GII a HAV metódou real-time
PCR podľa schválenej normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis
A virus in food by RT-PCR – časť 1 – kvantitatívne stanovenie“
3. Kultivácie vírusu Mengo (ATCC VR-1598) na tkanivových kultúrach typu HeLa
(ATCC CCl-2)
v prostredí E-MEM („Eagle´s minimum essential medium“) a atmosféry s obsahom 5% CO2.
Zvládnutie replikácie vírusu Mengo in vitro je nevyhnutnou súčasťou využitia RNA vírusu Mengo na
kontrolu procesov izolácie, extrakcie a detekcie z dôvodov vylúčenia falošne negatívnych výsledkov
5.3.1.3 NRL pre sledovanie morských biotoxínov
Aktivity k EURL Vigo, Španielsko
1. Účasť na stretnutí EURL - NRLs pre morské biotoxíny (október 2013, Split, Chorvátsko), kde bola
prezentovaná činnosť jednotlivých krajín (country profile)
2. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL Vigo počas celého roka podľa potreby
3. Účasť na povinnom kruhovom teste na stanovenie množstva paralytického toxínu PSP (september
2013), stanovenia ASP a dôkazu prítomnosti lipolytických toxínov DSP (jún 2013)
Aktivity k rutinným laboratóriam
Nakoľko sa jedná o špecifické vyšetrenia, iné rutinné laboratóriá dané vyšetrenia nevykonávajú.
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Aktivity vnútorné
1. Konfirmačné metódy stanovenia morských biotoxínov sú veľmi nákladné a inštrumentálne náročné.
Európske komisia chce čo najskôr vylúčiť biologické metódy stanovenia morských biotoxínov
a nahradiť ich chemickými. Testy na cicavcoch sú totiž zakázané. Preto veľmi intenzívne pracujú
najmä experti z prímorských krajín EÚ na zavedení takýchto chemických konfirmačných metód.
Problém je ten, že sa stále objavujú nové varianty toxínov a nie sú k dispozícii štandardy.
Vnútrozemské krajiny majú možnosť uzatvoriť zmluvu s krajinami EÚ, ktoré tieto vyšetrenia
vykonávajú rutinne.
5.3.1.4 NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu
Aktivity v rámci EURL - AR (FOOD-DTU, Lyngby, Dánsko)
1. účasť na VI. oficiálnom stretnutí vedúcich pracovníkov NRL organizovanom EURL - AR FOODDTU (23.-24. apríl 2013, Lyngby, Dánsko)
2. aktívna spolupráca pri tvorbe harmonizovaného monitoringu
3. elektronická komunikácia s expertmi EURL – AR podľa potreby počas celého roka

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
1. 1.aktívna účasť – stretnutie pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu pri Rade Európy:
Brusel, Belgicko, 11.2.2013, Brusel, Belgicko, 26.4.2013
2. účasť na tréningovom kurze – Mikrobiálne hodnotenie rizika, MPRV SR, Bratislava, 9.4.2013
3. aktívna účasť na stretnutí vedúcich pracovníkov NRL vo veterinárnej aj humánnej sfére, MPRV SR,
Bratislava, 30.4.2013
4. aktívna účasť na porade vedúcich pracovníkov NRL v oblasti veterinárnej medicíny, ŠVÚ Zvolen,
23.5.2013
5. účasť na odbornej konferencii: Tomáškovy dni organizovanou Česko-slovenskou spoločnosťou
mikrobiologickou, Brno, Česká republika, 24.-26.6.2013
6. aktívna účasť na medzinárodnej konferencii FEMS 2013 (Congress of European Microbiologists),
Lipsko, Nemecko, 21.-25.7.013
7. účasť na medzinárodnej konferencii CHRO 2013 (Campylobacter, Helicobacter and Related
Organisms), Aberdeen, Škótsko, 16.-19.9.2013
8. aktívna účasť na konferencii Zoonózy 2013, 16.-19.10.2013
9. účasť na tréningovom kurze testovania antimikrobiálnej rezistencie – zaučenie metód použitých pri
nadchádzajúcom harmonizovanom monitoringu, Lyngby, Dánsko, 26.-29.11.2013
Aktivity k rutinným laboratóriám
1. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami o nové informácie a poznatky získané z EURL AR a od ostatných NRL v rámci ES prostredníctvom porady reprezentantov NRL konanej v Bratislave
a vo Zvolene
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2. NRL konfirmovalo a analyzovalo antimikrobiálny profil pozitívnych izolátov Campylobacter spp. z
iných diagnostických ústavov, ÚVZ SR vrátane NRC pre Campylobacter (RÚVZ Trenčín) a HPL
Bratislava
3. počas celého roku zabezpečovalo uchovávanie referenčných kmeňov ako aj vybraných kmeňov
získaných zo siete laboratórií
4. NRL spracovalo a uchovalo multirezistentné izoláty a izoláty, ktoré vykazujú na fenotypovej úrovni
možnú prítomnosť β-laktámovej, príp. fluorochinolónovej rezistencie

Aktivity vnútorné
1. NRL priebežne počas celého roka sledovalo prevalenciu a spôsob šírenia antimikrobiálnej rezistencie
voči jednotlivým triedam antimikrobiálnych látok v EÚ
2. v prípade nejasností konfirmovalo vysokú hladinu minimálnej inhibičnej koncentrácie u izolátov
zaslaných z ostatných laboratórií vrátane Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR a
súkromných humánnych laboratórií
3. NRL zaviedlo do rutinnej praxe testovanie cefoxitinu na detekciu rezistencie voči meticilínu na
fenotypovej úrovni
4. Aktívne sa zúčastnilo na cielenej kontrole zorganizovanej ŠVPS SR: „Monitoring Campylobacter spp.
a antimikrobiálnej rezistencie Campylobacter a Escherichia coli.“
5. zo zbierky pozitívnych izolátov z vyššie uvedeného monitoringu sledovalo na fenotypovej úrovni
mechanizmus β-laktámovej, príp. fluorochinolónovej rezistencie
6. v spolupráci so ŠVPS SR implementovalo harmonizovaný monitoring do vnútorných štruktúr
7. v rámci zbierky izolátov Staphylococcus spp. bola u vybraných izolátov vykonaná analýza prítomnosti
génu mecA a mecC kódujúcich rezistenciu voči meticilínu

5.3.1.5 NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
Charakteristika aktivít ŠVPÚ Dolný Kubín - NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
v Európskej sieti GMO laboratórií (ENGL) a spolupráca s EURL pre geneticky modifikované
potraviny a krmivá (EU-RL GMFF)
1.
2.

3.

4.

Účasť na 19. plenárnom stretnutí členov ENGL - organizované EC-JRC Ispra, IHCP, EURL GMFF
(19. – 20. jún 2013, Ispra, Taliansko)
Účasť na porovnávacom teste organizovanom EU-RL GMFF v spolupráci s IRMM: ILC-EURLGMFF-CT-02/12 (február - marec 2013). Test bol zameraný na detekciu 3 GM eventov sóje (356043,
40-3-2, 89788) a 2 GM eventov kukurice (MON88017, MON89034) a stanovenie detegovaných GMO
(40-3-2, MON88017) v dvoch vzorkách organického krmiva
Účasť na porovnávacom teste organizovanom EURL GMFF v spolupráci s IRMM: ILC-EURLGMFF-CT-01/13 (september – október 2013). Test bol zameraný na detekciu troch druhov plodín
(kukurica, sója, repka olejná), na detekciu 14 GM eventov kukurice (3272, Bt11, Bt176, 59122, GA21,
MIR604, MON810, MON863, NK603, 1507, MON88017, MON89034, 98140 a MIR162 6043, 40-32, 89788) a stanovenie detegovaných GMO (MON810, MON863, 98140) v dvoch vzorkách
spracovanej potraviny (pomleté sušienky)
Účasť na tréningovom kurze „GMO quantification: Proper Calibration and Estimation of Measurement
Uncertainty“ – organizované EC-JRC, IRMM Geel (21. - 22. novembra 2013, Geel, Belgicko)
v spolupráci s EURL GMFF
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5.

6.
7.

Účasť na 9. stretnutí NRLs nominovaných podľa nar. (ES) č. 882/2004 a 20. plenárnom stretnutí
členov ENGL - organizované EC-JRC Ispra, IHCP, EURL GMFF (4. – 5. december 2013, Ispra,
Taliansko)
Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL GMFF a členmi ENGL počas celého roka podľa
potreby (dotazníky, konzultácie a pod.)
Účasť na dvoch medzilaboratórnych porovnávacích testoch:
- detekcia P-35S + T-nos duplexnou real-time PCR, detekcia cryIAb/Ac a detekcia vírusu CaMV – test
na podnet nášho NRL pripravil VÚRV, v.v.i., Praha (ČR)
- detekcia GM sóje MON87701 - test na podnet nášho NRL pripravil AGES, Viedeň (Rakúsko)
Spolupráca s orgánmi štátnej správy na úseku potravinového dozoru a ďalšími inštitúciami

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

NRL vypracovalo pre ŠVPS SR prehľad vzoriek analyzovaných v NRL v rámci úradných kontrol
v prvom a druhom polroku 2013.
V januári a v júni NRL pripravilo a zaslalo ŠVPS SR aktualizáciu zoznamu referenčných metód
používaných pri výkone úradnej kontroly na analýzu potravín a krmív za účelom detekcie a stanovenia
GMO, ktoré sú zaradené do zoznamu úradných metód
NRL navrhlo ŠVPS SR vykonanie monitoringu prítomnosti nepovolených GMO v ryži a výrobkoch
z nej pochádzajúcich z ázijských krajín na trhu s cieľom odhaliť možnú prítomnosť nepovolenej GM
ryže pochádzajúcej z Číny. Prípis k cielenému sledovaniu (23/277) bol vydaný ŠVPS SR v júli 2013.
NRL vypracovalo a zaslalo ŠVPS SR návrh na doplnenie postupu skríningovej analýzy vzoriek sóje
a výrobkov z nej o ďalší parameter (MON87701) tak, aby boli skríningom pokryté všetky autorizované
GM sóje.
Zástupca NRL sa na základe žiadosti ŠVPS SR zúčastnil kontroly činnosti laboratória molekulárnej
biológie ŠVPÚ Bratislava, bol nápomocný pri posudzovaní jeho odbornej činnosti v oblasti GMO,
identifikácii nedostatkov, ukladaní a kontrole splnenia nápravných opatrení. V nadväznosti na
vykonanú kontrolu NRL spolupracovalo so ŠVPS SR na vypracovaní postupu zasielania pozitívnych
vzoriek z ŠVPÚ Bratislava do NRL na vykonanie ďalších analýz: rozšírený skríning, identifikáciu
GMO a jeho/ich kvantifikáciu
Spolupráca s ÚVZ SR pri výkone úradnej kontroly – analýza vzoriek potravín za účelom zisťovania
prítomnosti GMO, spracovanie a zaslanie výsledkov analýz
Spolupráca s MPRV SR – vypracovanie a zaslanie:
- aktualizácie podkladov pre OECD Task Force Meeting for Novel Food Derived from
Biotechnology,
- stanoviská k novelizácii Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 884/2011 z 22. decembra
2011 o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo
výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a informácií o výsledkoch analýz v zmysle čl. 6
uvedeného vykonávacieho rozhodnutia,
- pripomienok a komentárov k ďalším pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti GMO,
- výsledkov analýz potravín za účelom zisťovania prítomnosti GMO vykonaných v SR (ŠVPÚ DK –
NRL + ŠVPÚ BA),
- účasť na školení „Vedecké hodnotenie rizika pre GMO a ostatné biotechnológie“, ktoré pre členov
Národnej vedeckej skupiny pôsobiacej pri Národnom kontaktnom bode pre spoluprácu s EFSA
zorganizovalo MPRV SR (15. máj 2013, MPRV SR, Bratislava).
Spolupráca s MPRV SR a ŠVPS SR pri príprave a odbornom zabezpečení auditu inšpektormi FVO
Spolupráca s českými a slovenskými pracoviskami vykonávajúcimi GMO analýzy, napr. VÚRV
Praha, ÚKSÚP Bratislava
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Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
1.
2.
3.

Kurz Real-Time PCR organizovaný spoločnosťou SEQme s.r.o. (12. – 13. marec 2013, ŠVPÚ Dolný
Kubín)
Školenie „Vedecké hodnotenie rizika pre GMO a ostatné biotechnológie“ organizovaný MPRV SR
(15. marec 2013, MPRV SR, Bratislava)
Kurz „GMO quantification: Proper Calibration and Estimation of Measurement Uncertainty“ organizované EC-JRC, IRMM Geel (21. - 22. novembra 2013, Geel, Belgicko) v spolupráci s EURL
GMFF
Aktivity k rutinným laboratóriám

1.

NRL zorganizovalo pre laboratórium molekulárnej biológie ŠVPÚ Bratislava medzilaboratórny
porovnávací test s cieľom overiť schopnosť laboratória správne použiť metódu na detekciu GM sóje
MON87701 v troch vzorkách mixovanej múky (príprava vzoriek, zaslanie, vyhodnotenie výsledkov).

2.

Ďalšie formy spolupráce NRL s ŠVPÚ Bratislava:
E-mailová, prípadne telefonická komunikácia
a. zaslanie analytických metód
b. zaslanie informácie o návrhu rozšíriť škálu metód používaných pri vykonávaní skríningovej
analýzy vzoriek sóje a výrobkov z nej za účelom zisťovania prítomnosti GMO
c. zaslanie správ zo stretnutí ENGL a NRLs
d. zaslanie informácií o zmenách a doplnkoch noriem využívaných pri GMO analýze potravín
ŠVPÚ Bratislava požiadal NRL o vykonanie analýz na identifikáciu a kvantifikáciu GMO vo
vzorke, ktorú skríningom detegovali ako pozitívnu.
Zástupca NRL sa zúčastnil kontroly činnosti laboratória molekulárnej biológie ŠVPÚ Bratislava, bol
nápomocný pri posudzovaní jeho odbornej činnosti v oblasti GMO, identifikácii nedostatkov, ukladaní
a kontrole splnenia nápravných opatrení.
NRL požiadalo ŠVPÚ Bratislava o zaslanie tabuľky s informáciami o vzorkách a výsledkoch GMO
analýz vykonaných v rámci úradnej kontroly potravín v roku 2013, zaslané údaje spracovalo pre účely
vyhodnotenia výsledkov GMO analýz potravín v SR.

3.
4.

5.

Aktivity vnútorné
1.

Pracovníci NRL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá ŠVPÚ Dolný Kubín:
- zaviedli a overili metódu na detekciu vírusu karfiolovej mozaiky (CaMV)
- zaviedli a overili dve referenčné metódy na detekciu GM sóje: MON87701 a MON89788
- zaviedli a overili dve referenčné metódy na detekciu GM kukurice 3272 a MON89034
- zaviedli a overili referenčnú metódu na detekciu a stanovenie GM sóje DP-356043-5
- zaviedli referenčnú metódu na stanovenie GM kukurice MON88017

2.

V roku 2013 bolo v NRL vyšetrených 170 vzoriek na prítomnosť GMO v potravinách. Prevažnú časť
vzoriek tvorila ryža (36,5%), sója (32,4%), kukurica (24,7%) a výrobky z nich.
Najväčší podiel (80,6%) vyšetrených vzoriek na našom pracovisku tvorili vzorky potravín odobrané
v obchodnej sieti a u výrobcov inšpektormi jednotlivých RVPS.
Na vyšetrenie zasielali vzorky aj inšpektori regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
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V auguste NRL vykonalo analýzu vzoriek ryže a výrobkov z nej pochádzajúcich z ázijských krajín
s cieľom odhaliť možnú prítomnosť nepovolenej GM ryže pochádzajúcej z Číny na trhu. V jednej
vzorke (z celkového počtu 22 analyzovaných vzoriek) bola zistená prítomnosť CryIAb/Ac. Vzorka
pochádzala z Číny a na náš trh sa dostala z Českej republiky. Zistenie prítomnosti nevyhovujúceho
výrobku na trhu v SR bolo oznámené prostredníctvom RASFF.
Veľká časť aktivít NRL v roku 2013 smerovala k príprave laboratória na úspešný priebeh auditu FVO.

5.3.1.6 NRL pre Campylobacter
Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL - Campylobacter (SVA, Švédsko)
1. účasť na VII. oficiálnom stretnutí vedúcich pracovníkov NRL organizovanom EURL Campylobacter SVA, Švédsko (19.-20.9.2013, Aberdeen, Škótsko)
2. aktívna spolupráca pri vývoji vhodných kultivačných médií formou validačných štúdií
3. elektronická komunikácia s expertmi EURL – Campylobacter podľa potreby počas celého roka
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
1. aktívna účasť – stretnutie pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu (vrátane izolátov
Campylobacter spp. ) pri Rade Európy: Brusel, Belgicko, 11.2.2013, Brusel, Belgicko, 26.4.2013
2. účasť na tréningovom kurze – Mikrobiálne hodnotenie rizika, MPRV SR, Bratislava, 9.4.2013
3. aktívna účasť na stretnutí vedúcich pracovníkov NRL vo veterinárnej aj humánnej sfére, MPRV SR,
Bratislava, 30.4.2013
4. aktívna účasť na porade vedúcich pracovníkov NRL v oblasti veterinárnej medicíny, ŠVÚ Zvolen,
23.5.2013
5. účasť na odbornej konferencii: Tomáškovy dni organizovanou Česko-slovenskou spoločnosťou
mikrobiologickou, Brno, Česká republika, 24.-26.6.2013
6. aktívna účasť na medzinárodnej konferencii FEMS 2013, Lipsko, Nemecko, 21.-25.7.013
7. účasť na medzinárodnej konferencii CHRO 2013 (Campylobacter, Helicobacter and Related
Organisms), Aberdeen, Škótsko, 16.-19.9.2013
8. aktívna účasť na konferencii Zoonózy 2013, 16.-19.10.2013
Aktivity k rutinným laboratóriám
1. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami o nové informácie a poznatky získané z EURL
- Campylobacter a od ostatných NRL v rámci ES prostredníctvom porady reprezentantov NRL
konanej v Bratislave a vo Zvolene
2. NRL konfirmovalo a analyzovalo antimikrobiálny profil pozitívnych izolátov Campylobacter spp. z
iných diagnostických ústavov, RÚVZ SR vrátane NRC pre Campylobacter (RÚVZ Trenčín) a HPL
Bratislava
3. počas celého roku zabezpečovalo uchovávanie referenčných kmeňov ako aj vybraných kmeňov
získaných zo siete laboratórií
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Aktivity vnútorné
1. NRL priebežne počas celého roka sledovalo výskyt kampylobakterióz v EÚ z hľadiska pôvodu,
spôsobu šírenia, prítomnosti jednotlivých virulenčných faktorov
2. V rámci zbierky izolátov zo siete NRL bola u vybraných izolátov vykonaná druhová identifikácia
3. NRL zaviedlo PCR metódy do rutinnej praxe pri identifikácii izolátov Campylobacter spp. (výskyt
izolátov Campylobacter jejuni – hippurát negatívny)
4. aktívna účasť na 2 validačných štúdiách ISO normy platnej pre detekciu a kvantifikáciu
Campylobacter spp. v potravinách a krmivách: ISO 10272 – 1: detekcia a identifikácia
Campylobacter spp., ISO 10272 – 2: detekcia a kvantifikácia Campylobacter spp.
5. aktívna účasť na cielenej kontrole zorganizovanej ŠVPS SR: „Monitoring Campylobacter spp. a
antimikrobiálnej rezistencie.“

5.3.1.7 NRL pre Listeria monocytogenes
Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL (ANSES, Francúzsko)
1.

Účasť na oficiálnom stretnutí zástupcov NRL organizované EURL pre Listeria monocytogenes,
(ANSES), Francúzsko), 14-18.4.2013, Paríž, Francúzsko. Zo stretnutia bola vypracovaná správa, ktorá
bola zaslaná na všetky úradné veterinárne laboratóriá a Ing. Sirotnej z Úradu verejného zdravotníctva,
ktorý na stretnutí naše NRL zastupuje.

2.

Priebežná elektronická komunikácia s expertmi EÚ-RL pre Listeria monocytogenes v Paríži počas
celého roka podľa potreby.

3.

NRL je súčasťou pracovnej skupiny, ktorá pripravuje revíziu platných ISO noriem 11290-1,2 na dôkaz
a stanovenie počtov Listeria monocytogenes. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Paríži v júni 2012, ďalšie
stretnutie bolo v apríli 2013 pred stretnutím všetkých NRL.

4.

V roku 2013 prebehlo vyšetrenie piatich validačných štúdií na vyšetrovanie prítomnosti a stanovenia
počtov Listeria monocytogenes. Na základe Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra
2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, v ktorej sú ustanovené kritériá pre potraviny na
priamu spotrebu, bolo vybratých 5 komodít – syr, údený losos, hlávkový šalát, dojčenská mliečna
výživa a stery. Jednotlivé NRL boli v roku 2012 oslovené, aby vyjadrili záujem, či sa chcú na validácii
zúčastniť a v akej komodite. NRL v Dolnom Kubíne sa okrem syra zúčastnilo vyšetrenia všetkých
matríc. O výsledkoch validačných štúdií bola vypracovaná podrobná správa.

5.

Dňa 24.1. bol na EURL zaslaný vyplnený dotazník ohľadom prípravy a spostredkovania kruhových
testov pre iné úradné laboratóriá v SR. Bolo uvedené, že na základe dohody na poradách NRL
s jednotlivými zástupcami ústavov nebude NRL pripravovať pre ústavy kruhové testy, ale tieto si sami
zabezpečia a na vyžiadanie poskytnú NRL informáciu o počte a o výsledkoch testov.
Aktivity k rutinným laboratóriám

1.

NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL pre Listeria monocytogenes
uskutočnenými v roku 2012 a plánovanými na rok 2013 (pracovná porada pod záštitou ŠVPS SR,
MVDr. Lenka Cabanová, PhD., Zvolen, 23.5.2013).

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 EU na workshope (správa zaslaná e-mail-om).
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NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre Listeria monocytogenes, ktoré je zriadené pod gesciou
MZ SR.

3.

Aktivity vnútorné
1. NRL zabezpečilo zber a uchovávanie pozitívnych izolátov L. monocytogenes z úradných laboratórií
a z NRC MZ SR, všetky boli vyšetrené aj na určenie konkrétneho serotypu a niektoré boli následne
podrobené PFGE analýzam (analýzam pomocou pulznej gélovej elektroforézy).
2. Po stretnutí ohľadom zoonóz na Slovensku, ktoré sa konalo na MPRV SR (30.4.2013), vypracovalo
NRL správu o stave listérií na Slovensku. Do správy boli zapracované nielen výsledky úradných
kontrol, ale aj výsledky od výrobcov, ktorí si v rámci vlastnej kontroly posielajú vzorky na vyšetrenie.
Tieto výsledky spolu s údajmi s RÚVZ boli skompletizované do finálnej verzie „Správy o zoonózach
a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2012“, ktorá vyšla koncom roka 2013.
3.

V januári 2013 bola ústrednému riaditeľovi zaslaná žiadosť o zastupovanie Slovenska v pilotnom
projekte pre Listeria monocytogenes na molekulárne analýzy pomocou PFGE. Do projektu mali byť
zapojení dvaja experti z NRL v Dolnom Kubíne a 2 experti z NRC pod gesciou MZ SR. Do projektu
sa nám nepodarilo zapojiť.

4.

V rámci činností NRL boli implementované metódy zamerané na molekulárnu serotypizáciu L.
monocytogenes.

5.

Zaslané pripomienky k vypracovanej publikácii: 1.návrh hodnotenia rizika vypracovaného expertom
prof. Ing. Ľubomírom Valíkom, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v
Bratislave na tému „Hodnotenie rizika Listeria monocytogenes“.

5.3.1.8 NRL pre Escherichia coli, vrátane verotoxinov produkujúcich E coli (VTEC)
Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL (ISS, Taliansko)
1. Účasť na oficiálnom stretnutí zástupcov NRL organizované EURL pre E. coli vrátane VTEC, Rím,
Taliansko, 10.-11.10 2013
2. Priebežná elektronická komunikácia s expertmi EÚ-RL pre E. coli vrátane VTEC v Ríme počas celého
roka podľa potreby
Z EURL bol zaslaný dotazník, kde bolo nutné vyplniť, či všetky NRL plnia svoju povinnosť
zabezpečiť pre úradné laboratóriá patriace pod jeho činnosť kruhové testy na overenie kvality ich
vyšetrení. V dotazníku bolo potrebné uviesť počet zorganizovaných testov a aj výber matrice použitý
na kruhový test. Tento rok NRL žiadny kruhový test pre úradné laboratóriá neuskutočnilo.
3. Naše NRL patrí do pracovnej skupiny na revíziu ISO normy 16654. Na základe súhlasu bolo z EURL
v roku 2012 zaslaných na vyšetrenie dôkazu prítomnosti E.coli O157 v surovom kravskom mlieku.
V roku 2014 bude validácia metódy pokračovať so vzorkami klíčkov. Na základe vyjadrenia súhlasu
(pracovné stretnutie 7.-8.3.2013) bude naše NRL členom validačnej pracovnej skupiny.
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Aktivity k rutinným laboratóriám
1. NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL pre E.coli vrátane VTEC
uskutočnenými v roku 2012 a plánovanými na rok 2013 (pracovná porada pod záštitou ŠVPS SR,
MVDr. Lenka Cabanová, PhD., Zvolen, 23.5.2013).
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 EU na workshope (správa zaslaná e-mail-om).
3. NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre VTEC, ktoré je zriadené pod gesciou MZ SR.
Aktivity vnútorné
1. Počas celého roku 2013 bola vykonaná starostlivosť o referenčné kmene ako aj o vybrané izoláty E.
coli získaných zo siete laboratórií. Z NRC pod gesciou MZ SR nebol zaslaný žiadny vyizolovaný kmeň
VTEC.
2. Po stretnutí ohľadom zoonóz na Slovensku, ktoré sa konalo na MPRV SR, vypracovalo NRL správu
o stave VTEC na Slovensku. Do správy boli zapracované len výsledky úradných kontrol, pretože
žiadna vzorka od výrobcov z vlastnej kontroly nebola zaslaná na vyšetrenie. Tieto výsledky spolu
s údajmi s RÚVZ boli skompletizované do finálnej verzie „Správy o zoonózach a pôvodcoch zoonóz
v SR za rok 2012“, ktorá vyšla koncom roka 2013.
3. Na odbore molekulárno-biologických analýz bola uskutočnená validácia PCR metód na detekciu
sérotypov E. coli: O145, O146, O128.
4. V súvislosti s participovaním NRL v medzilaboratórnych štúdiách, na odbore molekulárnobiologických analýz boli zavedené metódy na identifikáciu enteroagregatívnych kmeňov E.coli
pomocou detekcie aggR a aaiC génov, Real-Time PCR metódy na identifikáciu enterotoxigénnych
kmeňov E.coli (ETEC) pomocou detekcie It, sth a stp génov zodpovedných za tvorbu toxínov ( „heat –
labile“ toxin – LT a „heat –stable“ toxin – ST) a Real-Time PCR metódu na detekciu
enteroinvazívnych E.coli (EIEC) pomocou amplifikácie ipaH génu.

5.3.1.9 NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus
Aktivity v rámci ES pod záštitou EURL (ANSES, Francúzsko)
1. Účasť na VII. oficiálnom stretnutí zástupcov NRL organizované EURL pre koagulázopozitívne
stafylokoky (vrátane Staphylococcus aureus a ich toxínov, ďalej EURL CPS), máj 2013, Paríž,
Francúzsko.
2. Aktívna spolupráca na vývoji, štandardizácii a validácii postupu pre detekciu stafylokokových
enterotoxínov v rámci CEN mandátu. V roku 2013 NRL sa zúčastnilo rozsiahlej validačnej štúdie
zameranej v prvom kroku na výber vhodných detekčných súprav, neskôr na aplikovateľnosť metódy
pre rôzne potravinové komodity. Počas prvej štúdie sa v NRL vykonala analýza v 28 vzorkách piatimi
rôznymi detekčnými súpravami. V rámci druhej experimentálnej časti bolo analyzovaných 32 vzoriek
syra a kuracieho mäsa. V analýzach boli sledované dva rôzne postupy prípravy vzorky a detekciami
tromi rôznymi komerčnými kitmi.
3. Účasť na druhom stretnutí pracovnej skupiny týkajúceho sa validácie postupov detekcie
stafylokokových enterotoxínov v rámci CEN mandátu, máj, 2013, Francúzsko.
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4. Účasť na treťom stretnutí pracovnej skupiny týkajúceho sa validácie postupov detekcie
stafylokokových enterotoxínov v rámci CEN mandátu, december, 2013, Francúzsko.
5. Priebežná elektronická komunikácia s expertmi EURL CPS počas celého roka zaoberajúca sa
metódami detekcie stafylokokových enterotoxínov, stanovenia počtu koagulázopozitívnych
stafylokokov, ale aj potrebami referenčných materiálov.

Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
1.

Aktívna účasť na vedeckej konferencii - 5th Congress of European Microbiologists FEMS in Leipzig,
Nemecko, 21.- 25. júl 2013. Poster: Study of the properties of staphylococci isolated from drinking
water and swimming pool water.

2.

Aktívna účasť na odbornej konferencii – 26. kongres Československé spoločnosti mikrobiologické,
Brno, 24.06. - 26.06.2013. Príspevok: Druhové zastúpenie a antimikrobiálna rezistencia stafylokokov
izolovaných z mastitídnych dojníc.

3.

Aktívna účasť na konferencii Hygiena alimentorum XXXIV - Bezpečnosť a kvalita mlieka
a mliečnych produktov, Štrbské Pleso. Poster: Prevalencia antimikrobiálnej rezistencie koaguláza negatívnych stafylokokov izolovaných zo surových kravských a ovčích mliek. V rámci programu
zaznel i príspevok zaoberajúci sa patogénnymi organizmami pri výrobe syrových výrobkov. Jednou zo
zaujímavých tém bola i téma zaoberajúca sa prežívaním stafylokokov a vplyvu pH na tvorbu
stafylokokových enterotoxínov počas výroby syrových výrobkov.
Aktivity k rutinným laboratóriám

1. NRL oboznámilo ostatné rutinné laboratóriá a ŠVPS SR s aktivitami NRL a EURL CPS uskutočnenými
v roku 2012 a plánovanými v roku 2013.
2. NRL sa podelilo s ostatnými rutinnými laboratóriami a ŠVPS SR o nové informácie a poznatky získané
od EURL CPS a od ostatných NRL v rámci ES na VII. workshope.
3. NRL úzko spolupracovalo s druhým NRC pre CPS, ktoré je zriadené pod gesciou MZ SR.
Aktivity vnútorné
1. Počas celého roku 2013 bola vykonaná starostlivosť o referenčné kmene ako aj o vybrané izoláty
koagulázopozitívnych a koagulázonegatívnych stafylokokov získaných zo siete laboratórií. U vybraných
izolátov boli vykonané analýzy týkajúce sa identifikácie (biochemickými testami a mol.-biologicky),
citlivosti voči vybraným antiinfektívam, virulenčných faktorov a toxínov. Zároveň u niektorých izolátov
Staphylococcus aureus bola experimentálne vykonaná subtypizácia použitím PFGE metódy.
2. V roku 2013 bol zaslaný sumár výsledkov analýz vzoriek týkajúceho sa stanovenia počtu
koagulázopozitívnych stafylokokov a stafylokokových enterotoxínov za rok 2012, ktoré slúžili pre
hodnotenie rizika koagulázopozitívnych stafylokokov a stafylokokových enterotoxínov vykonané prof.
Ing. Ľubomírom Valíkom, PhD. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava).
3. Rozšírenie spektra molekulárno-biologických metód o identifikáciu ďalších typov SE - implementácia
metód detekcie génov: ser, sep.
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5.3.1.10 NRL pre rezíduá podľa Smernice Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996, prílohy I., skupiny B1,
B2f, B3f a A6 (metabolity nitrofuránov a chloramfenikol) v znení neskorších predpisov (2006/130/ES)
Aktivity k EURL ANSES Fougeres:
1. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste organizovanom EURL ANSES Fougeres, „Confrimation
of Carbadox Metabolites in Naturally Incurred Porcine Meat “
2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste organizovanom EURL ANSES Fougeres, „Confrimation
of Dye Residues in Aquaculture Products“
3. Annual meeting EURL NRLs for residues of antibiotics and 18. Workshop for „Control of antimicrobial
residues in honey including a training sessions on LC/MS/MS method for antibiotics in honey, EURL
ANSES, Fougeres, France
4. Vyplnenie dotazníkov pre účely EURL ANSES Fougeres
5. Novelizácia zoznamu metód používaných pri kontrole rezíduí ATB NRL – odoslanie dokumentácie do
EURL
6. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL ANSES Fougeres počas celého roka podľa potreby
7. Pravidelné prezeranie webového sídla EURL ANSES Fougeres
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
8. stretnutie EURL NRLs pre rezíduá PAU, IRMM, Geel, Belgicko na SVI Praha
Mykotoxíny a zemedelská produkce, Výstavište, Brno, Česká republika
Setkání uživatelu Waters LC a MS, Hotel Horal, Špindlerov Mlýn, Česká republika
9. International conference „Ion Chromatography 2013“, Conference and Training Centre „Inovation“,
Silesian University of Technology, Jagielonska Street 38A, Zabrze, Poland
5. Annual meeting EURL NRLs for residues of antibiotics and 18. Workshop for „Control of antimicrobial
residues in honey including a training sessions on LC/MS/MS method for antibiotics in honey, EURL
ANSES, Fougeres, France
6. 16. Workshop of EURL NRLs for marine biotoxins, Split, Croatia
7. Národné konferencie a semináre s aktívnou účasťou
1.
2.
3.
4.

Aktivity k rutinným laboratóriam
1. Informovalo rutinné laboratóriá o všetkých novinkách z EURL.
2. Vyžiadalo štatistické údaje o počte vyšetrených vzoriek na RIL z rutinných labratórií za rok 2013.

Aktivity vnútorné
1. Národné referenčné laboratórium v rámci svojej referencie pracovalo na validácii metódy stanovenia
rezíduí metabolitov karbadoxu a olaquindoxu v matriciach živočíšneho pôvodu. K tejto metóde bol
zorganizovaný porovnávací test z EURL v druhej polovici roka 2013.
2. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie pracovalo na zavedení metódy stanovenia rezíduí
kanamycínu v matriciach živočíšneho pôvodu.
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3. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie pracovalo na zavedení metódy stanovenia rezíduí
minocyklínu v matriciach živočíšneho pôvodu.
4. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie pracovalo na zavedení metódy stanovenia rezíduí
kasugamycínu v paprike, paradajke, jablku a uhorke.
5. SVU Jilhava ako NRL pre ATB v Českej republike zorganizovalo medzilaboratórne porovnanie rezíduí
aminoglykozidov v mlieku a natamycínu v syre. Porovnanie bolo potrebné k akreditačným účelom.
6. ŠVPÚ Dolný Kubín zorganizovalo medzilaboratórne porovnanie s SVU Jihlava pre tulatromycín
v živočíšnom tkanive pre akreditačné účely.
7. ŠVPÚ Dolný Kubín zorganizovalo porovnávací test pre RIL v mlieku pre rutinné laboratóriá, mliekárne
a centrálne laboratóriá. Testu sa zúčastnilo 14 prevádzok spracúvajúcich mlieko a 4 skúšobné
laboratória. 2 prevádzky v teste nevyhovelo. Neurčili fortifikované mlieko tetracyklínom.
Z porovnávacieho testu bola vypracovaná správa.
8. Implementácia odporúčaných minimálne detekovaných koncentrácii zakázaných látok na základe
mítingu expertov EURLs v Bruseli do analytických metód NRL.
9. Implementácia nového nariadenia komisie č. 470/2009 a č. 37/2010, ktoré nahrádzajú nariadenie rady č.
2377/90, čo sa týka maximálnych reziduálnych limitov farmakologicky účinných látok.
Aktivity k orgánom štátnej správy
1. Pracovná skupina zástupcov národných referenčných laboratórií a úradných laboratórií na ŠVPÚ. ŠVPS
SR, Bratislava
2. Pracovná porada veterinárnych inšpektorov a pracovníkov diagnostických pracovísk k monitoringom
(NPKR, MPZ, RHK, VPO krmivá) pre rok 2013, ŠVPS SR, Bratislava
3. Porada zástupcov ŠVPÚ, RVPS Žilina
4. Aktívna priebežná komunikácia so ŠVPS SR a kompetentnou osobou (Ing. M. Matúšová, MVDr. Z.
Buchlerová) k návrhu Potravinový dozor 2013, nových nariadení, komentárov, pozícií SR, čo sa týka
limitov a pod.
5.3.1.11 NRL pre polycyklické aromatické uhľovodíky
Aktivity k EURL IRMM Geel
1. Účasť na 8. workshope EURL NRLs pre rezíduá PAUs v potravinách a krmivách organizovanom
EURL IRMM Geel, Belgicko na SVI Praha, Česká republika
2. Účasť na 12. medzinárodnom porovnávacom teste 4PAUs v lastúrnikoch (sušené a mrazené mäso)
organizovanom EURL IRMM Geel, Belgicko
3. Účasť na 13. medzinárodnom porovnávacom teste 4PAUs v olivovom oleji organizovanom EURL
IRMM Geel, Belgicko
4. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi EURL IRMM Geel počas celého roka podľa potreby
5. Pravidelné prezeranie webového sídla EURL IRMM Geel
Aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania
1.
2.
3.
4.

8. stretnutie EURL NRLs pre rezíduá PAU, IRMM, Geel, Belgicko na SVI Praha
Mykotoxíny a zemedelská produkce, Výstavište, Brno, Česká republika
Setkání uživatelu Waters LC a MS, Hotel Horal, Špindlerov Mlýn, Česká republika
9. International conference „Ion Chromatography 2013“, Conference and Training Centre „Inovation“,
Silesian University of Technology, Jagielonska Street 38A, Zabrze, Poland
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5. Annual meeting EURL NRLs for residues of antibiotics and 18. Workshop for „Control of antimicrobial
residues in honey including a training sessions on LC/MS/MS method for antibiotics in honey, EURL
ANSES, Fougeres, France
6. 16. Workshop of EURL NRLs for marine biotoxins, Split, Croatia
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 2013 na
rezíduá PAU z rutinných laboratórií pracujúcich pod rezortom pôdohospodárstva.
2. NRL na základe listu hlavného hygienika SR zahájilo spolupráce rutinných laboratórií pre rezíduá PAU
pracujúcich pod UVZ SR. Hlavný hygienik SR identifikoval, ktoré rutinné laboratória vykonávajú
analýzy PAU. Tieto laboratória boli informované o všetkých činnostiach EURL.
3. NRL informovalo rutinné laboratória o možnosti sa zapojiť za úplatu do porovnávacích testov
organizovaných EURL, a to pre rezíduá 4PAUs v olivovom oleji a v tkanive lastúrnikov (nová
komodita). Ani jedno laboratórium z UVZ sa žiadnych ponúkaných testov nezúčastnilo. Hlavným
argumentom bolo, že oni také komodity neanalyzujú, alebo že majú pokazené prístroje. Nie sú vyriešené
kompetencie NRL pre kontrolu týchto laboratórií. ŠVPÚ Bratislava a Košice sa v roku 2013
nezúčastnili týchto testov, nakoľko v predchádzajúcom kole v roku 2012 dosiahli dobré výsledky.
4. NRL informovalo rutinné laboratória o všetkých nových aktivitách EURL.
Aktivity vnútorné
1. NRL Dolný Kubín v rámci svojej referencie rutinne používa multireziduálnu konfirmačnú metódu na
stanovenie 15+1 rezíduí PAUs u bežných vzoriek.
2. NRL odskúšalo nové čistiace postupy extraktov pri stanovení 15+1 EÚ prioritných PAUs za použitia
Molecularly Imprinted Polymers od firmy Supelco. Tento typ prečistenia funguje s dobrou výťažnosťou
na 4PAUs. Otázna je cena prípravy vzorky kvôli pomerne vysokej cene kolónky. MIP kolónka neznáša
chlororofom. Kolónka sa dá použiť viackrát.
3. NRL implementovalo novelizáciu nariadenia č. 1881/2006 a č. 333/2007 nariadením Komisie
č.835/2011 a č. 836/2011 ohľadne ustanovenia nových druhov PAUs a ich maximálnych reziduálnych
limitov v nových komoditách (čokoláda, výživové doplnky, dojčenská výživa) a zmien v požadovaných
kritériách na analytické metódy stanovenia PAUs, a to najmä 4PAUs (nové druhy PAUs). Určilo
vhodnosť doteraz používanej analytickej metódy a modifikovalo ju tak, aby všetky úradné vzorky boli
analyzované v súlade s nariadením č. 882/2004 (akreditované skúšky), s čím boli spojené nové náklady.
4. V zmysle týchto nariadení interpretuje výsledky rozborov benzo(a)pyrénu a 4PAUs s korekciou na
výťažnosť a porovnávanie s MRL po odpočítaní neistoty merania.
5. Na základe záverov misie DG SANCO na kontrolu kontaminantov bol inovovaný počítačový registračný
software Labsystém tak, aby vyjadroval neistotu merania v absolútnych jednotkách.
6. Na odporúčanie misie DG SANCO sa vykonal test homogenity homogenizačného zariadenia.
7. Modifikovala sa analytická metóda HPLC/FLD na stanovenie 4PAUs pre komoditu „lastúrniky“.
8. Aktualizovali sa údaje na webovom sídle www.svpudk.sk pre časť PAU vrátane vystavenia hodnotiacej
správy.
Aktivity k orgánom štátnej správy
1. Pracovná zástupcov národných referenčných laboratórií a úradných laboratórií na ŠVPÚ.
2. Pracovná porada veterinárnych inšpektorov a pracovníkov diagnostických pracovísk k monitoringom
(NPKR, MPZ, RHK, VPO krmivá) pre rok 2013.
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3. Porada zástupcov ŠVPÚ.
4. Aktívna priebežná komunikácia so ŠVPS SR a kompetentnou osobou (Ing. M. Matúšová, MVDr. Z.
Buchlerová) k návrhu Potravinový dozor 2013, nových nariadení, komentárov, pozícií SR, čo sa týka
limitov a pod.
5.3.1.12 NRL chorôb kôrovcov
Aktivity k EURL CEFAS a NRLs ďalších členských štátov
1. V. stretnutie národných referenčných laboratórií (NRLs) pre choroby kôrovcov organizovanom
Európskym referenčným laboratóriom (EURL CEFAS Weymouth, Veľká Británia), Tampere,
Fínsko.
2. Pravidelné sledovanie webového sídla EURL CEFAS (www.crustaceancrl.eu), ako aj iných
relevantných zdrojov (www.oie.int; www.aapqis.org;...) a literatúry.

Účasť na medzilaboratórnych testoch spôsobilosti
1. V júli 2013 účasť na treťom medzinárodnom porovnávacom teste spôsobilosti zameranom na
detekciu vírusu WSSV spôsobujúceho ichtyoftiriózu kôrovcov (chorobu bielych škvŕn)
organizovanom EURL CEFAS. Predmetom vyšetrenia bolo 20 laboratórne skonštruovaných vzoriek
(lentikulárne disky).
Aktivity vnútorné
1. Štúdium literatúry a konzultácia so zahraničnými kolegami ohľadom rozšírenia spektra
diagnostických metód na dôkaz ďalších patogénov kôrovcov (Hematodinium spp.).
5.3.1.13 NRL pre zdravie včiel
Aktivity k EURL ANSES a NRLs ďalších členských štátov
1. Účasť na výročnom stretnutí NRLs pre zdravie včiel organizovanom EURL ANSES, Sophia
Antipolis, Francúzsko, ktoré sa konalo v termíne 21.06.2013 v Paríži, Francúzsko.
2. Zaslanie 10 bakteriálnych izolátov Penibacillus larvae do medzinárodnej zbierky kultúr (EURL,
Sophia Antipolis, Francúzsko). Izoláty boli získané zo vzoriek meliva a plodu v rámci kontrol
registrovaných včelstiev počas rokov 2011-2012.
3. Na požiadanie EURL bol vypracovaný dotazník týkajúci sa zavedenia nových metód/nových
parametrov, počtu vyšetrených vzoriek, potrieb NRL a iné.
Aktivity vnútorné – EPILOBEE
1. Ako súčasť celoeurópskeho projektu EPILOBEE (organizovaný EURL pre zdravie včiel /Sophia
Antipolis, Francúzsko/ a kofinancovaný zo zdrojov EÚ), na Slovensku prebiehali dva projekty:
„Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike 2012-2013“
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a naň nadväzujúci „Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej
republike 2013-2014“. V tejto súvislosti boli uskutočnené nasledujúce aktivity:
2. Príprava metodického pokynu č. j. 5/2013/226 k programu dohľadu nad zdravotnou situáciou
v chovoch včiel v Slovenskej republike – jar 2013.
3. Účasť zástupcu NRL pre zdravie včiel na treťom pracovnom stretnutí zástupcov krajín EÚ
zúčastňujúcich sa dobrovoľného programu zameraného na zistenie rozsahu mortality včiel konanom
20.6.2013 v Paríži, Francúzsko, s cieľom zhodnotiť dovtedy prebiehajúci projekt, diskutovať
vzniknuté problémy a oboznámiť sa s plánmi a termínmi do najbližšej budúcnosti.
4. Príprava metodického pokynu č. j. 6/2013/226 k programu dohľadu nad zdravotnou situáciou
v chovoch včiel v Slovenskej republike – leto 2013.
5. Príprava metodického pokynu č. j. 9/2013/226 k programu dohľadu nad zdravotnou situáciou
v chovoch včiel v Slovenskej republike – jeseň 2013.
6. V spolupráci s MVDr. Papiernikovou (ŠVPS SR) zápis údajov do európskej databázy.
7. Počas priebehu všetkých klinických prehliadok NRL vykonávalo technické (rozoslanie odberových
nádob, zber a analýza vzoriek, ...), ako aj poradenské zabezpečenie priebehu prehliadky.
8. V októbri 2013 vypracovanie záverečnej technickej správy pre program 2012- 2013 a zaslanie na
Európsku komisiu.
9. Účasť zástupcu NRL pre zdravie včiel na štvrtom pracovnom stretnutí zástupcov krajín EÚ
zúčastňujúcich sa dobrovoľného programu zameraného na zistenie rozsahu mortality včiel konanom
15.11.2013 v Paríži, Francúzsko, s cieľom zhodnotiť projekt 2012-2013 a prediskutovať pokračujúci
projekt EPILOBEE 2013-2014.
10. V decembri 2013 vypracovanie záverečnej finančnej správy pre program 2012-2013 a zaslanie na
Európsku komisiu.
Aktivity vnútorné - ostatné
1. Účasť na „Medzinárodnom seminári k moru včelieho plodu“, Praha 25.4.2013.
2. Prednáška (RNDr. Júlia Jurovčíková) pre zástupcov RVPS ohľadom problematiky chorôb včiel,
„Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v SR 2012-2013“, ako aj EPILOBEE
2013-2014, Košice 24.9.2013.
3. Od EURL (ANSES, Sophia Antipolis, Francúzsko) získanie referenčného materiálu: Melisssococcus
pluton, ABPV, CBPV, DWV, BQCV, SBV, KBV, IAPV.

5.3.2 Stručný prehľad činnosti RL v roku 2013
5.3.2.1 RL pre zdravotnú nezávadnosť a kvalitu medu a iných včelích produktov
Vlastná činnosť RL
1. 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.
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2. Spolupráca so Slovenským zväzom včelárov pri 8. ročníku súťaže o najlepší Slovenský med,
medovinu a peľ SZV v rámci Agrokomplex 2013: 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.
3. Spolupráca so Slovenským zväzom včelárov pri zabezpečení laboratórnej diagnostiky medov a
medovín pre ich účasť na svetovej súťaži – World Beekeeping Awards 2013 v rámci 43-teho
medzinárodného včelárskeho kongresu Apimondie – International Federation of Beekeepers´
Associations, Kyjev, Ukrajina.
4. Spolupráca so Slovenský zväzom včelárov pri laboratórnej diagnostike preventívneho prípravku pre
včely BeeVital Hive Clean.
5. Spolupráca so Spolkom včelárov Slovenska pri 7. ročníku súťaže o najlepší Slovenský med SVS
v rámci Slovenského medového festivalu 2013: komplexná laboratórna diagnostika zabezpečujúca
plnenie požiadaviek na Slovenský med.
6. Jedným zo závažných problémov medu na Slovensku v minulosti bola ich kontaminácia rezíduami
veterinárnych liečiv, ktoré sa v mede nesmú nachádzať. V roku 2011 nastala situácia, kedy ani jedna
z vyše 100 vyšetrených úradne odobratých vzoriek medov nebola pozitívna na prítomnosť týchto
rezíduí. Avšak v roku 2012 sme potvrdili prítomnosť rezíduí v úradne odobratých vzorkách medov,
a to konkrétne sulfamethoxazolu, sulfatiazolu, sulfadimidínu, tylozínu a tetracyklínu. V roku 2013
sme v úradne odobraných vzorkách medov potvrdili okrem rezíduí tylozínu a tetracyklínu aj rezíduá
streptomycínu.
7. Súčasne nepretržite sledujeme vývoj nových analytických metód určených pre vyšetrovanie včelích
produktov.
Ďalšie aktivity
1. V rámci RL pre zdravotnú nezávadnosť a kvalitu medu a iných včelích produktov bol publikovaný
článok v odbornom včelárskom časopise Včelár 12/2013: Malý pohľad do zákulisia medzinárodnej
včelárskej súťaže: Najlepší med na svete „aj za slovenskej účasti“.
2. Najvýznamnejším úspechom nášho pracoviska a ocenením jeho vysokej odbornej spôsobilosti bola
nominácia a následná účasť nášho zamestnanca ako posudzovateľa v medzinárodnej odbornej
komisii na svetovej včelárskej súťaži – World Beekeeping Awards 2013 v rámci 43-teho
medzinárodného včelárskeho kongresu Apimondie 2013, Kyjev, Ukrajina. Tento zamestnanec
pracoval po boku významných svetových odborníkov z USA a Austrálie v komisii, ktorá
rozhodovala o titule Najlepší med na svete.
5.3.2.2 RL pre infekčnú epididymitídu (Brucella ovis)
Vlastná činnosť RL
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.
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4. Účasť na odborných rokovaniach bola 23.5.2013 v ŠVÚ Zvolen - „Vyhodnotenie činnosti RL
a NRL“. Bol predložený Plán činnosti RL pre IEB spolu so stratégiou laboratórnej diagnostiky,
zásady ozdravovania a ciele na rok 2013. NRL bude pokračovať v používaní kombinácie
sérologických metód pri IEB. To dokumentuje preverená skúsenosť, že v chronických štádiách
ochorenia starších baranov je RVK niekedy negatívna, ale metódou ELISA aj IDT je výsledok
jednoznačne pozitívny.
5. Prehĺbenie spolupráce SL Prešov so zahraničnými referenčnými centrami pre infekčnú epididymitídu
baranov: MTS organizované vo VLA Weybridge, UK a v NVRI Pulawy, Poľsko.
6. Referenčné pracovisko pre infekčnú epididymitídu baranov uverejnilo 2 odborné články.
7. V rámci propagačnej a osvetovej činnosti RL pre IEB vypracovalo pre aukčné trhy plagát „IEB“.
8. Pracovisko kultivačne potvrdilo vo vzorkách zmenených semenníkov a prisemenníkov baktérie
Brucella ovis priamy dôkaz infekčnej epididymitídy baranov v chove oviec PD Kapušany, f.
Chmeľov, okres Prešov.

5.3.2.3 RL pre diagnostiku vírusov v potravinách
Aktivity smerom k zahraničiu
1. Účasť na tréningovom kurze zameranom na kvantifikáciu Norovírusov (EURL Cefas, Veľká
Británia).
2. Priebežná e-mail komunikácia s expertmi zaoberajúcimi sa danou oblasťou (EFSA, FAO, WHO,
EURL Cefas) počas celého roka podľa potreby.
3. Pravidelné sledovanie webového sídla EURL CEFAS (www.crlcefas.org), ako aj iných relevantných
zdrojov (www.ec.europa.eu; www.hpa.org.uk; www.eurosurveillance.org; ...) a literatúry.
4. 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.
Aktivity vnútorné
1. Implementácia postupu na detekciu Norovírusu GI, GII a HAV metódou real-time PCR podľa
schválenej normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis A virus in
food by RT-PCR – časť 2 – kvalitatívne stanovenie “.
2. Implementácia postupu na kvantitatívne stanovenie Norovírusu GI, GII a HAV metódou real-time
PCR podľa schválenej normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis
A virus in food by RT-PCR – časť 1 – kvantitatívne stanovenie “.
3. Kultivácie vírusu Mengo (ATCC VR-1598) na tkanivových kultúrach typu HeLa (ATCC CCl-2)
v prostredí E-MEM („Eagle´s minimum essential medium“) a atmosféry s obsahom 5% CO2.
Zvládnutie replikácie vírusu Mengo in vitro je nevyhnutnou súčasťou využitia RNA vírusu Mengo
na kontrolu procesov izolácie, extrakcie a detekcie z dôvodov vylúčenia falošne negatívnych
výsledkov.
4. ŠVPÚ DK v spolupráci so ŠVPS SR a vybranými RVPS vykonal monitoring výskytu Norovírusov
GI, GII a HAV vo vybranom ovocí a zelenine. Spolu bolo vyšetrených 37 vzoriek (25 vz. mrazeného
bobuľového ovocia, 7 vz. šalátu, 5 vz. balenej upravenej chladenej krájanej zeleniny).
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5.3.2.4 RL pre pôvodcu zoonózy Yersinia spp.
Vlastná činnosť RL
1. RL sa kontaktovalo s ostatnými rutinnými veterinárnymi laboratóriami o zasielaní pozitívnych
izolátov, o možnosti ich konfirmácie a uchovávania.
2. RL sa aktívne zúčastnilo IV. konferencie Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat
s medzinárodnou účasťou konanom v Bratislave s posterom: Čuvalová, Z., Cabanová, L., Brtková,
A., Mydlo P. (2013): Yersiniosis – underestimated zoonosis. In: The 4th scientific congress with
international participation on Zoonoses – common protection of human and animal health.
Bratislava, Slovak Republic.
Aktivity vnútorné
1. RL priebežne počas celého roka sledovalo výskyt yersinióz, klinické vzorky vyšetrovalo podľa
špecifických interných predpisov, vzorky z potravín vyšetrovalo v súlade s platnými medzinárodnými
normami STN EN ISO 0273:2004 na dôkaz predpokladaných patogénnych baktérií Yersinia
enterocolitica. V prípade pozitívnych izolátov typizáciu vykonávalo prostredníctvom biochemických
metód sérologickej aglutinácie a metódami molekulárnej biológie.
2. RL sa podieľalo na monitoringu organizovanom ŠVPS SR a MPRV SR na dôkaz prítomnosti
Yersinia enterocolitica - cielene vyšetrovalo potraviny: 42 vzoriek surového čerstvého bravčového
mäsa a mletého mäsa, 26 vzoriek mäsových výrobkov a 32 vzoriek čerstvej zeleniny a zeleninových
šalátov. V rámci monitoringu na dôkaz prítomnosti Yersinia sa zo 100 vyšetrených vzoriek potvrdil
nález v dvoch vzorkách surového bravčového mäsa. Kultivačnými metódami sa zistila prítomnosť
Yersinia enterocolitica, išlo o vzorku surového bravčového mäsa (bravčový guláš zo stehna). Odber
vykonala RVPS Bardejov, vzorka bola odobratá v reťazci Lidl a krajina pôvodu bola Poľsko. Druhá
pozitívna vzorka bola bravčový krk s kosťou, surové mäso, krajina pôvodu Slovensko, vzorku
odobrala RVPS Banská Bystrica z obchodného reťazca CBA.

5.4 Program NEALOK – vlastné zdroje
5.4.1 Bežné výdavky
Bežné výdavky /Tab.č.16/
Program NEALOK vlastné zdroje
Rozpočtované príjmy
Skutočné príjmy
Čerpanie rozpočtu
Z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
Percento čerpania vlastných príjmov

Čiastka / €
1 010 191
1 206 145
1 326 039
1 242 435
83 604
109,9
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Čerpanie rozpočtu podľa kategórií ekonomickej klasifikácii bolo nasledovné /Tab. č.17/
Ekonomická klasifikácia
611 Mzdy a platy
620 Poistné sociálneho zabezpečenia
631Cestovné
632 Energia
633 Materiál
634 Dopravné
635 Opravy a údržba
636 Nájomné
637 Služby
642 PN, odstupné a odchodné

Čiastka / €
535 476
195 362
17 042
99 777
240 747
16 552
19 140
2 344
115 232
763

V roku 2013 sme čerpali cestovné vo výške 17 042 €, z čoho zo strany CRL bola refundovaná čiastka 10
377 €. V rámci opravy a údržby boli prevedené iba bežné opravy laboratórnych prístrojov a výpočtovej
techniky. Stavebné opravy väčšieho rozsahu neboli vykonané.
Z celkových výdavkov na služby vo výške 115 232 €, predstavujú všeobecné služby
47 036 €,
špeciálne služby - kalibrácia a metrológia 8 757 €, stravné zamestnancom 28 267 €, poplatky a odvody 1
878 €, poistenie majetku 4 357 €, prídel do SF 8 511 €, dane 8 879 € a ostatné služby 7 547 €.
5.4.2 Kapitálové výdavky
V roku 2013 sa z vlastných zdrojov nakúpil dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v celkovej hodnote
83 604,28 € v nasledovnom zložení:
- softver
5 344,50 €
- prístroje
55 069,78 €
z toho: elektrokotol
23 796,00 €
zariadenie na neutralizáciu min. pár
3 492,00 €
vodný kúpel
3 193,78 €
chladiaci box
4 970,40 €
multifunkčná centrifúga
7 368,00 €
mineralizačné zariadenie
10 452,00 €
zabezpečovací systém
1 797,60 €
- motorové vozidlo
23 190,00 €
V roku 2012 boli zahájené práce na prepojení programu LabSystém a programu VIS. V rámci uvedeného
projektu bola zúčtovaná faktúra vo výške 11 726,00 € (obstaranie dlhodobého nehmotného majetku).
Nakoľko práce na uvedenom prepojení v roku 2012 nepokročili, táto faktúra je na obstaraní aj pre rok 2013.
Všetky nákupy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku boli financované z vlastných
zdrojov ústavu.
V rámci kontraktu na nákup laboratórnych prístrojov, resp. iného dlhodobo hmotného majetku neboli
pridelené žiadne finančné prostriedky.
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6. Personálne otázky
6.1 Organizačná štruktúra
ŠVPÚ sa organizačne člení na šesť odborov, z ktorých päť odborov zabezpečuje odbornú činnosť a odbor ekonomiky zabezpečuje
ekonomickú agendu a správu ústavu.
Jednotlivé odbory sa členia na nižšie organizačné celky – špeciálne oddelenia a laboratóriá.

6.2 Zamestnanci
Priemerný stav zamestnancov v roku 2013 bol

89

V priebehu roku 2013 bolo:
- prijatých
- uvoľnených

2
5

Fyzický stav zamestnancov podľa jednotlivých pracovísk k 31.12.2013 bol:
Skúšobné laboratórium Dolný Kubín
71
Skúšobné laboratórium Prešov
17
Spolu
85
Odborná činnosť ŠVPÚ vyžaduje vysokokvalifikovaných zamestnancov, čím je
ovplyvnená i vzdelanostná štruktúra zamestnancov, ktorá bola k 31.12.2013 nasledovná
/Tab. č.18/:
Celkový
Vysokoškolsky
počet
vzdelaní
zamestnancov vet.lekár
iní
85
16
29

Stredoškolsky vzdelaní
iní
7

laborant
27

Pomocný personál
Vodič
3

iní
3

V ŠVPÚ v roku 2013 pracovalo 45 vysokoškolsky a 34 stredoškolsky vzdelaných
pracovníkov, z toho:
- 11 vysokoškolsky vzdelaných odborných pracovníkov s atestáciou II. stupňa,
- 1 vysokoškolský pracovník v procese Atestačnej prípravy II.stupňa,
- 8 vysokoškolsky vzdelaných odborných pracovníkov s atestáciou I. stupňa,
- 1 vysokoškolský pracovník v procese Atestačnej prípravy I.stupňa,
- 8 pracovníkov s ukončeným doktorandským štúdiom,
- 2 pracovníci v procese doktorandského štúdia,
- 6 vysokoškolských odborných pracovníkov s ukončenými rigoróznymi skúškami
- 12 stredoškolsky vzdelaných laboratórnych pracovníkov s atestačnou skúškou pre
laborantov.
Veková štruktúra zamestnancov /Tab. č.19/
Roky
Veková hranica
Počet zamestnancov

do 30
5

30-40
22

40-50
27

nad 50
31

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 ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisoch, ako i v zmysle rozhodnutí ŠVPS SR a MPRV SR.
Cieľom ŠVPÚ je zabezpečovať svoju činnosť tak, aby jeho produkty – výsledky skúšok
predstavovali objektívne a rýchle informácie o vlastnostiach skúšaných predmetov –
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biologického a klinického materiálu, potravín, krmív, vody, pri využívaní dostupných, resp.
dohodnutých metód skúšania.
Výkony za roky 2008 - 2013 vo forme počtov vyšetrených vzoriek a vykonaných vyšetrení
udáva nasledovná tabuľka /Tab. č.20/:

Vzorky
Vyšetrenia

2009
134 220
263 537

2010
118 598
207 039

2011
120 755
215 812

2012
116 633
207 927

2013
126 844
200 922

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
Jednotlivé hodnotenia a analýzy v oblasti ekonomickej, odbornej a akreditačnej sú uvedené
vyššie, vrátane činnosti príslušných NRL a RL pôsobiacich na ústave.
ŠVPÚ sa snaží zachovať maximálnu personálnu a prístrojovú odbornosť a vybavenosť,
čím chceme zachovať dobré meno v rámci diagnostických pracovísk nielen v Slovenskej
republike, ale aj v rámci EÚ.
V roku 2013, ako aj v súčasnosti, je našim prioritným záujmom sústrediť sa na rozvoj
predovšetkým molekulárnych a chemických analýz, a to v súvislosti so zvyšujúcimi sa
požiadavkami na zabezpečovanie potravinovej bezpečnosti obyvateľstva SR kvalitnou
laboratórnou diagnostikou, čím sa zamedzí umiestňovaniu nekvalitných potravín a surovín na
náš trh.
Výsledkom kvalitnej práce pracovníkov laboratórií ŠVPÚ je aj fakt, že v priebehu r. 2013
sme nezaznamenali žiadnu sťažnosť, čo je prejav spokojnosti a dôvery našich zákazníkov.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Výsledky odborných výstupov využívajú tieto hlavné skupiny užívateľov:
Prvú skupinu užívateľov tvorí ŠVPS SR a organizácie jej podriadené – RVPS, a to
predovšetkým v rámci Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a sčasti Trenčianskeho
kraja.
Druhú skupinu užívateľov tvoria chovatelia hospodárskych, 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 Komory veterinárnych lekárov SR,
drobnochovatelia, ako i ďalšie fyzické osoby.
Výsledky ekonomických výstupov sú poskytované MPRV SR, ŠVPS SR a Štatistickému
úradu SR.
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10. Hlavné ciele organizácie na rok 2014
Všeobecne:
 Plnenie povinností a požiadaviek voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej

únie (EURL) a referenčným laboratóriám v krajine v zmysle nariadenia (ES) č. 882/2004
v znení neskorších predpisov
 Plnenie plánu potravinového dozoru a veterinárnej prevencie pre rok 2014
 Pokrytie potrieb trhu, sledovanie trendov v rámci laboratórnej diagnostiky
 Spolupráca s nadriadenými orgánmi pri riešení aktuálnych otázok a závažných prípadov s

potenciálom ohrozenia zdravia zvierat a ľudí
Konkrétne:
 Vykonávať všetky funkcie a povinnosti vyplývajúce zo všeobecných zásad, ktoré boli
ustanovené v Nariadení 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 a v Nariadení Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za
účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a
predpisov o zdraví a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29.
apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho
pôvodu v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.3/zv.45) - kontrola
zdravotného stavu živočíchov akvakultúry (pri vypuknutí ochorenia určiť typ, subtyp
a variant príslušného patogénneho zárodku, zaradenie patogen. mikroorganizmu do
fylogenetického stromu)
 V rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL Kodaň Dánsko a CTL (Cefas
Technology Limited) rozvíjať diagnostiku exotických ochorení vodných živočíchov
 V rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL Kodaň Dánsko a CTL (Cefas
Technology Limited) vykonať medzilaboratórny porovnávací test (závažných a exotických
ochorení vodných živočíchov)
 V rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL Kodaň Dánsko pri aplikácii vedeckých
poznatkov z oblasti akvakultúry do praxe zaviesť a štandardizovať diagnostické metódy
izolácie vírusu s využitím neštandardných bunkových kultúr
 Pokračovať v implementácii metódy detekcie vírusu Mengo do pracovných postupov
dôkazu a detekcie vírusov v potravinách
 Zaviesť a overiť real-time PCR metódu na detekciu GM sekvencií DNA CrylAb/CrylAc
 Zaviesť a overiť referenčnú metódu na detekciu GM kukurice MIR 162 A GM kukurice
98140
 Revidovať kvantitatívnu real-time PCR metódu na detekciu a stanovenie GM kukurice
MON810 GM kukurice NK603
 Sledovať výskyt kampylobakterióz v SR a vo svete so zameraním na pôvod, spôsob šírenia
a virulenčné faktory izolátov
 Spolupracovať pri revízii medzinárodného štandardného postupu ISO EN 11262 – 1, 2 –
štandardizácia a validácia metód. Nadväznosť na prácu z r. 2013, kedy sa NRL zúčastnilo
dvoch validačných štúdií
 V spolupráci s MPRV SR podať návrh na zaradenie Campylobacter spp. do národnej
legislatívy
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 Zaviesť cielenú kontrolu na sledovanie výskytu Campylobacter spp. v chladenom
hydinovom mäse z obchodnej siete
 Vytvoriť databázu pozitívnych izolátov s údajmi o ich epidemiologickom pôvode
 Spolupracovať pri konfirmácii pozitívnych izolátov Campylobacter spp. a Arcobacter spp.
z humánnych mikrobiologických laboratórií
 Archivovať kmene izolované z ostatných laboratórií, ich konfirmácia a uchovávanie
(druhová identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie ATB profilu, detekcia
génov rezistencie)
 Sledovať výskyt závažných mechanizmov rezistencie voči antimikrobiálnym látkam,
predovšetkým voči fluorochinolónovým antiinfektívam - z pohľadu zdroja, spôsobu šírenia
v závislosti od typu rezistencie. Zamerať sa na výskyt plazmidom kódovanej rezistencie
 Spolupracovať s Európskou Komisiou pri aplikácii harmonizovaného monitoringu
antimikrobiálnej rezistencie do praxe
 Vytvoriť a zvalidovať metódu detekcie génov rezistencie voči vybraným triedam
antimikrobiálnych látok
 Starostlivosť o kmene izolované z ostatných laboratórií, konfirmácia a uchovávanie
(druhová identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie ATB profilu)
 Spolupracovať pri revízii ISO STN EN 11290-1,2. Na základe výsledkov z validačných
štúdií v roku 2013, dospieť k finálnej verzii
 Aktívne sa zapojiť do činnosti v rámci Európskej otvorenej databázy – subtypizácia a
sprístupnenie PFGE profilov pozitívnych izolátov L. monocytogenes získaných z potravín
odobraných v rámci úradných kontrol na Slovensku
 Subtypizovať určité kmene L. monocytogenes pomocou PFGE
 Pokračovať v zbere a uchovávaní všetkých vyizolovaných kmeňov L. monocytogenes
získaných z veterinárnych ústavov SR a RÚVZ SR (druhová konfirmácia + sérotypizácia
jednotlivých izolátov)
 Aktívne sa zúčastňovať v pracovnej skupine EURL pri revízii dokumentu o vypracovaní
štúdií pre L. monocytogenes vo finálnych výrobkoch
 Vzhľadom na existenciu štandardného postupu len pre E. coli O157, participovať v
spolupráci s EURL na tvorbe a štandardizácii EN-ISO normy pre všetky verotoxinogénne
E. coli (VTEC) – účasť na rozsiahlej európskej štúdii
 Vykonávať sérologickú diagnostiku kmeňov VTEC na základe odporúčaní EURL (O55,
O91, O113, O121, O128, O146), ktoré podľa EURL údajov sú zodpovedné za ochorenia u
ľudí v Európe
 Participovať na novej validačnej štúdii pre E. coli O157 v komodite - klíčky (na základe
epidémie v Nemecku v roku 2011 kmeňom E.coli O104). Marec 2014 - vyšetriť 24 vzoriek
zaslaných z EURL v Ríme (metóda kultivačná, molekulárne metódy)
 V rámci CEN mandátu aktívne participovať na vývoji, štandardizácii a validácii postupu
pre detekciu SE. Spolupracovať na medzinárodnej viacročnej štúdii zameranej na
porovnanie a selekciu najvhodnejších postupov určených pre detekciu stafylokokových
enterotoxínov v rôznych matriciach.
 Pripraviť a validovať štandardný postup vzorkovania (odberu vzoriek) a subvzorkovania
v spolupráci s EURL týkajúceho sa stanovenia počtu stafylokokov a detekcie SE
(pokračovanie validačnej štúdie pod záštitou EURL začatej v roku 2012)
 Participovať v spolupráci s EURL na revízii medzinárodného štandardného postupu pre
stanovenie počtu koagulázopozitívnych stafylokokov.
 Vytvoriť databázu a starať sa o vybrané kmene izolované zo zvierat i potravín v rámci siete
laboratórií za rok 2014: identifikácia, konfirmácia a uchovávanie kmeňov (druhová
identifikácia biochemickými a molekulárno-biologickými testami, citlivosť/rezistencia
voči chemoterapeutikám, produkcia SE, gény zodpovedné za produkciu enterotoxínov a za
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rezistenciu, PFGE a i.). Zakúpiť referenčný materiál a referenčné zbierkové kmene, ich
udržiavanie.
Vytvoriť databázu subtypov druhu Staphylococus aureus získaných metódou PFGE
zodpovedných za stafylokokové enterotoxikácie
Sledovať výskyt závažných intoxikácií stafylokokovými enterotoxínmi v rámci Európy
i sveta - z pohľadu zdroja, spôsobu šírenia v závislosti od typu SE
Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie metabolitov karbadoxu a olaquindoxu
v ďalších matriciach živočíšneho pôvodu (NPKR, potravinový dozor)
Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie kanamycínu v ďalších matriciach živočíšneho
pôvodu (NPKR, potravinový dozor)
Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie minocyklínu v matriciach živočíšneho pôvodu
(NPKR, potravinový dozor)
Zaviesť analytickú metódu stanovenia rezíduí 4PAHs v novej komodite – lastúrniky
Vyšetrovať suspektné vzorky rakov na prítomnosť pôvodcu račieho moru Aphanomyces
astaci zaslané zo spolupracujúcich organizácií na Slovensku (Štátna ochrana prírody,
vedecká a akademická obec)
Implementovať real-time PCR metódy na dôkaz a kvantifikáciu vírusu chronickej paralýzy
včiel
Pokračovať v implementácii metódy na dôkaz vírusu syndrómu čiernych materských
buniek
Technicky zabezpečiť Program dohľadu nad zdravotnou situáciou včiel v Slovenskej
republike - diagnostika pôvodcov chorôb včiel (kašmírsky vírus, izraelský vírus a i.)
Implementovať metódu na dôkaz vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV) v mlieku

11. Zoznam skratiek
ABPV – vírus akútnej paralýzy včiel (Acute Bee Paralysis Virus)
ATB – antibiotikum, antibiotiká, antibiotický
AMR – Antimikrobiálna rezistencia
ASP - kyselina domoinová (amnesic shellfish poisoning)
BIV – Bohle Virus
BQCV – vírus černenia materských buniek
CaMV – Cantiflower Mosaic Virus
CBPV – vírus chronickej paralýzy včiel (Chronic Bee Paralysis Virus)
CEN – Európsky výbor pre štandardizáciu
CPS – koagulázopozitívne stafylokoky
CRL – certifikované referenčné laboratórium
DNA – deoxyribonukleová kyselina
DSP - lipolytický toxín (diarrhetic shellfish poisoning)
DWV – vírus deformujúci krídla včiel (Deformed Wing Virus)
ECV – European Catfish Virus
EFSA- Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EHNV – epizootická hematopoetická nekróza - vírus
ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay – Enzýmová imunoanalýza
EN – európska norma
ENGL – Európska sieť GMO laboratórií
ESV – European Sheatfish Virus
EURL – Referenčné Laboratórium Európskeho Spoločenstva
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EÚ - Európska únia
FAO - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo
FEMS - Federácia európskych mikrobiologických spoločností (Federation of European
Microbiologicas Societies)
FVO - Potravinový a veterinárny úrad (Food and Veterinary Office)
FV3 - Frog Virus 3
GC - Plynová chromatografia
GC/FID - plynová chromatografia s plameňovo-ionizačným detektorom
GC/MS/MS - plynová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom
GM - geneticky modifikované/á/ý
GMO - geneticky modifikované organizmy
HPL - názov firmy
HPLC - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
HPLC/DAD - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detektorom diódového poľa
HPLC/FLD - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom
HPLC/MS/MS - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým
detektorom
CHARM II. - rádioreceptorová metóda
CHRO - Campylobacter, Helicobacter and Related
IAPV - vírus izraelskej akútnej paralýzy (Israeli Acute Paralysis Virus)
IC - iónová chromatografia
IDT - integrované technologické zariadenie
IEB - infekčná epididymitída baranov (Infectious Epididymitis of Rams)
IFAT - imunofluorescenčný test
IHNV - infekčná hematopoetická nekróza – vírus
IPNV - infekčná nekróza pankreasu – vírus
IRMM - Institute for Reference Materials and Measurements)
ISAV - infekčná anémia salmonidov - vírus
ISO - International Organisation for Standardization
KBV - vírus kašmírskej virózy (Kashmir Bee Virus)
KHV - koi-herpes vírus
MIP - Molecularly Imprinted Polymers
MPZ - monitoring poľovnej zveri
MTS - medzinárodný test spôsobilosti
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NPKR - Národný plán kontroly reziduí
NRC - Národné referenčné centrum
NRL - Národné referenčné laboratórium
NVRI - Národný výskumný ústav veterinárneho lekárstva (National Veterinary Research
Institute)
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OIE - Svetová organizácia pre zdravie zvierat
OIE manual - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines
PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky
PCR - polymerázová reťazová reakcia
PD - potravinový dozor
PFGE - pulzná elektroforéza
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
PSP - paralytický toxín (paralytic shellfish poison - saxitoxín)
r. – rok
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RASFF - Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá
Real-Time PCR - polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase
RFLP - polymorfizmus dĺžky reštrikčných fragmentov
RHK - rádiologická a hygienická kontrola
RIL - reziduá inhibičných látok
RL - referenčné laboratórium
RNA - ribonukleová kyselina
RT-PCR - polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou
RÚVZ SR - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
SBV - vírus vreckovitosti včelieho plodu (Sacbrood Bee Virus)
SE - stafylokokový enterotoxín
SIŽP - Slovenská inšpekcia životného prostredia
SL - skúšobné laboratórium
SVI - Státní veterinární inspekce
SVU - Státní veterinárny ústav
SNAS - Slovenská národná akreditačná služba
SR - Slovenská republika
SRZ - Slovenský rybársky zváz
SVCV - vírus jarnej virémie kaprov (Spring Viremia of Carp Virus)
STN - slovenská technická norma
SZV - Slovenský zväz včelárov
TOF - doba letu
UPLC - ultrarýchla kvapalinová chromatografia
ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
VLA - Veterinary Laboratories Agency
VN – vírus neutralizačný test
VHSV - vírusová hemoragická septikémia – vírus
VPO - veterinárna prevencia a ochrana
VÚRV - Výzkumný ústav rostlinné výroby
ÚVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
WHO - Svetová zdravotnícka organizácia
WSSV - White spot syndrome virus
Z. z. - zbierka zákonov

Dolný Kubín, 31.3.2014

Predkladá:

MVDr. Mydlo Peter
riaditeľ ŠVPÚ Dolný Kubín

Strana 40 z 40

