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Používanie  ATB vo veterinárnej a 
humánnej medicíne

Zavedenie ATB na terapiu a kontrolu bakteriálnych

chorôb u ľudí (r. 1940) a zvierat (r. 1950) najväčší

revolučný pokrok v medicíne.

Nárast infekcií spôsobenými baktériami

rezistentnými k antibiotikám (AMR) hlavný svetový

problém verejného zdravia (WHO, OIE, EK)



Používanie  ATB vo veterinárnej a 
humánnej medicíne

Zvýšený počet chorôb vyvolanými rezistentnými

baktériami vrátane počtu úhynov zvierat resp. smrti

ľudí

25000-30000 ľudí zomrie ročne v EÚ na infekcie

vyvolané antibioticko-rezistentými baktériami

Neúspešná terapia a nárast chorobnosti vyžaduje

vývoj nových antmikrobík (zvýšené finančné

náklady)



Riziká AMR
oRezistencia na ATB nerešpektuje geografické a biologické

hranice

oŠiroké používanie ATB v terapii, profylaxii potravinových

zvierat vrátane stimulátorov rastu (v EÚ zákaz od r. 2006)

oPoužívanie ATB vo veterinárnej medicíne a potravinárskom

priemysle

oZdroj AMR? (zoonotické baktérie napr. Salmonella spp.,

Campylobakter spp., Staphylococcus spp.)



AMR v potravinovom reťazci
(zvieratá, potraviny ľudia)

Signifikantná AMR voči bežným AML u baktérií najčastejšie

vyvolávajúcich alimentárne choroby (Salmonella spp., Campylobacter
spp., Staphylococcus spp.)

Multirezistentnosť voči AML

Klinická rezistencia izolátov Salmonella spp. voči bežným AML u ľudí

v krajinách EÚ 50 % proti jednej AML , 28,9 % multirezistencia

Najčastejšia AMR izolátov Salmonella spp. v rámci EÚ u brojlerov,

ošípaných a moriek

ZDROJ- Správa EFSA, ECDC 2012



AMR v potravinovom reťazci
(zvieratá, potraviny ľudia)

AMR Salmonella spp. na ciprofloxacilín u brojlerov a moriek

Klinická rezistencia humánnych prípadov Campylobacter spp.

v EÚ 47,4 %

Najvyššia AMR Campylobacter spp. k ciprofloxacínu, kyseline

nalidixínovej a tetracyklínu u hydiny, špeciálne u brojlerov,

ošípaných a hydiny

Najvyššia AMR izolátov Campylobacter spp. u ľudí k ampicilínu,

ciprofloxacínu, kyseline nalidixínovej a tetracyklínom

zdroj - Správa EFSA, ECDC 2012



Opatrenia na úrovni potravinových 
zvierat

◦Zákaz používania ATB ako stimulátorov rastu a

v prevencii???

◦Aplikácia ATB u zvierat jedine na základe diagnózy

a následnej preskripcie veterinárnym lekárom

◦Obmedzenie používania kriticky dôležitých ATB

pre ľudí u zvierat (napr. fluoroquinolóny,

cephalosporíny 3. a 4. generácie)



Redukcia používania a cielená 
aplikácia ATB u zvierat

Zlepšenie zdravotného stavu zvierat (ochrana

chovov - biosecurity), prevencia chorôb vrátane

aplikácie účinných vakcín, hygiena chovu,

chovateľské podmienky-welfare, výživa atď.)

Eliminácia ekonomických stimulov, ktoré

podporujú neregulárnu preskripciu ATB



Surveillance

Určiť stratégiu programu kontroly používania ATB v humánnej

a veterinárnej medicíne (národná↔ európska↔ svetová↔

platforma liekovej politiky)

Stanoviť postupy integrácie medzi kompetentnými autoritami

vo verejnom zdraví, veterinárnom a potravinovom sektore

v surveillance, monitorovania AMR pri vybraných zoonotických

baktériách



SLOVENSKO-NOVELA
ZÁKONA O LIEKOCH –
ZÁKON Č. 459/2012 Z.z.



Zákon č. 459/2012 Z.z.

◦Zákon č. 459/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z.z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov



VÝROBCA / DOVOZCA VETERINÁRNYCH LIEKOV

DISTRIBÚTOR INÝ DISTRIBÚTOR

LEKÁREŇ

PREDPIS VETERINÁRNEHO LEKÁRA

MEDIKOVANÉ
KRMIVO

VETERINÁRNY LEKÁR

DODÁVANIE
APLIKÁCIA

CHOVATEĽ ZVIERAT

DENNÝ ZÁZNAM O POUŽITÍ

ZVIERATÁ

VÝROBCAMEDIKOVANÝCH
KRMÍV

http://www.animationlibrary.com/animation/30395/Medical_cabinet/
http://www.animationlibrary.com/animation/30395/Medical_cabinet/
http://www.animationlibrary.com/animation/28806/Sick_duck/
http://www.animationlibrary.com/animation/28806/Sick_duck/


Veľkodistribútor - chovateľ 
potravinových zvierat 
Opätovne bola ustanovená povinnosť držiteľa povolenia na

veľkodistribúciu liekov dodávať veterinárne lieky chovateľom

potravinových zvierat na veterinárny lekársky predpis a vypustená

povinnosť držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov dodávať

výrobcom medikovaných krmív premixy pre medikované krmivá. (§ 18

ods. 1 písm. d) bod 4)

Na základe tohto ustanovenia bude opätovne môcť chovateľ

potravinových zvierat dostávať veterinárne lieky priamo od

veľkodistribútora, ale len na predpis ošetrujúceho veterinárneho lekára

a premixy pre medikované krmivá môže veľkodistribútor dodávať tak

ako ostatné veterinárne lieky napr. aj veterinárnemu lekárovi.



Veterinárny lekár – evidencia 
veterinárnych liekov

(1) Veterinárny lekár je povinný viesť a päť rokov

uchovávať záznam:

a) dátum ošetrenia zvieraťa

b) chovateľovi zvieraťa

c) počte a identifikácii ošetrených zvierat,

diagnóze, predpísanom veterinárnom lieku

http://www.animationlibrary.com/animation/28813/Veterinarian/
http://www.animationlibrary.com/animation/28813/Veterinarian/


Veterinárny lekár – evidencia 
veterinárnych liekov

d) množstve podaných dávok a o spôsobe ich podania

e) dĺžke liečenia a o určených ochranných lehotách

(2) Záznamy *podľa odseku 1 pri chovateľovi včiel

môže viesť inšpektor zdravia včiel

( nové znenie § 104)

*Kniha veterinárnych úkonov podľa nariadenia vlády SR

č. 504/2004 Z.z.



Chovateľ potravinového zvieraťa

◦ (3) Chovateľ potravinového zvieraťa alebo vlastník potravinového

zvieraťa je povinný

a) viesť evidenciu veterinárnych liekov, ktoré podal potravinovému

zvieraťu v registri chovateľa podľa osobitného predpisu*

b) písomne poskytnúť príslušnej regionálnej veterinárnej

a potravinovej správe raz za polrok informácie o spotrebe

veterinárnych liekov u potravinových zvierat na základe údajov

v evidencii podaných veterinárnych liekov podľa osobitného

predpisu – register chovateľa; informácie o spotrebe veterinárnych

liekov obsahujú najmä



Chovateľ potravinového zvieraťa
1. dátum ošetrenia zvieraťa,

2. druh a počet ošetrených zvierat,

3. názov príslušného veterinárneho lieku,

4. množstvo podaného veterinárneho lieku,

5. názov a adresu dodávateľa veterinárneho lieku,

c) na požiadanie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

predložiť doklad o zakúpení, držaní a podávaní veterinárnych

liekov potravinovým zvieratám.

(nové znenie § 104)

*Register chovateľa podľa nariadenia vlády SR č. 504/2004 Z.z.



Veterinárny liek na injekčné 
použitie
•Ustanovenie § 122 ods. 15 bolo doplnené

vetou „Veterinárny liek na injekčné

použitie môže podať len veterinárny

lekár“.

•Na základe uvedenej zmeny môže

veterinárny liek na injekčné použitie

aplikovať len veterinárny lekár.



Vypustenie zákazu predpísania     
veterinárneho lieku na injekčné použitie

◦V § 122 (vypustenie ods. 17) sa vypustil zákaz

predpísania veterinárneho lieku na injekčné

použitie chovateľovi potravinového zvieraťa

ošetrujúcim veterinárnym lekárom.

Ošetrujúci veterinárny lekár podľa tejto zmeny

môže chovateľovi potravinových zvierat predpísať aj

veterinárny liek na injekčné použitie

http://www.animationlibrary.com/animation/30396/Medicine_poured/
http://www.animationlibrary.com/animation/30396/Medicine_poured/


MPRV SR

Odbor.hyg.krmív, 

ekológie a 

vet.farmácie

riadenie, usmerňovanie, 

koordinácia, kontrola, 

plánovanie, vyhodnocovanie

RVPS (40)

kontrola

výdaja/použitia

- verejné lekárne

- farmy

- súkromní  veterinárni     

lekári

- výrobcovia veterinárnych

liekov

- veľkodistribútori veterinárnych liekov

- medikované krmivá

Zoznam veterinárnych liekov,  

prípravkov a veterinárnych 

pomôcok 

ÚŠKVBL
povoľovanie registrácie

veterinárnych liekov 

ÚŠKVBL

laboratórium

analýzy

povoľovanie, kontrola 

opatrenia, sankcie

- výrobcovia 

veterinárnych liekov

- veľkodistribútori 

veterinárnych liekov

- výrobcovia 

medikovaných krmív

ŠVPS SR
riadenie,  odborné  

usmerňovanie

kontrola, 

opatrenia, 

sankcie

- výrobcovia 

veterinárnych liekov

- veľkodistribútori 

veterinárnych liekov

riadenie, 

usmerňovanie, 

koordinácia,  kontrola, 

sankcie

Systém kontroly veterinárnych liekov 
Autorizácia a kontrola na  trhu a použitie veterinárnych liekov



Štátny dozor na úseku farmácie

◦Štátny dozor na úseku farmácie (ďalej len „štátny

dozor“) vykonávajú orgány štátnej správy na

úseku humánnej farmácie a orgány štátnej správy

na úseku veterinárnej farmácie

(nové znenie § 125 ods. 1 §)



Orgány štátnej správy na úseku
veterinárnej farmácie - kompetencie

◦Orgány štátnej správy na úseku veterinárnej farmácie

vykonávajú štátny dozor nad činnosťou

a) držiteľov povolenia na

1. výrobu veterinárnych liekov,

2. veľkodistribúciu veterinárnych liekov,

3. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej

lekárni

http://www.animationlibrary.com/animation/30399/Pill_opens/
http://www.animationlibrary.com/animation/30399/Pill_opens/


Orgány štátnej správy na úseku veterinárnej 
farmácie - kompetencie

b) odborných zástupcov a náhradných

odborných zástupcov, ak boli ustanovení

c) držiteľov registrácie veterinárneho lieku

d) držiteľov povolenia na klinické skúšanie

veterinárnych produktov a veterinárnych liekov

(§ 125 nový odsek 3)



Rozšírená  kompetencia RVPS
 Rozšírená kompetencia regionálnej veterinárnej

a potravinovej správy v rámci kontroly činnosti fyzických

osôb a právnických osôb o fyzické a právnické osoby

zodpovedné za výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych

liekov.

 Z tohto ustanovenia vyplýva, že regionálne veterinárne

a potravinové správy opätovne budú v rámci

farmaceutického dozoru kontrolovať veľkodistribútorov

veterinárnych liekov a výrobcov medikovaných krmív.

(§ 133 bola písmeno e)



Nový iný správny delikt pre  
veľkodistribútora veterinárnych liekov
Doplnený nový iný správny delikt pre veľkodistribútora veterinárnych

liekov, ktorý sa dopustí iného správneho deliktu ak dodáva súbežne

dovážané veterinárne lieky bez platného povolenia vydaného Ústavom

štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv.

Tohto iného správneho deliktu sa dopustí veľkodistribútor

veterinárnych liekov, ktorý dováža veterinárny liek, registrovaný

v Slovenskej republike a aj v inom členskom štáte, do SR inou osobou

ako držiteľom povolenia na registráciu veterinárneho lieku v SR alebo

v súčinnosti s ním bez povolenia vydaného Ústavom štátnej kontroly

veterinárnych biopreparátov a liečiv.

(§ 139 ods. 2 bol nové písmeno x)

http://www.animationlibrary.com/animation/30398/Pill_breaks/
http://www.animationlibrary.com/animation/30398/Pill_breaks/


Úradné kontroly medu v Slovenskej republike 
Rezíduá veterinárnych liekov: tylozín a linkomycín, streptomycín

dihydrostreptomycín, sulfonamidy, tetracyklíny, chinolóny (enrofloxacín, kyselina

oxolínová, flumechín, danofloxacín, difloxacín, sarafloxacín, marbofloxacín)

Počet vzoriek medu 

odobratých na laboratórne 

vyšetrenie

Negatívne laboratórne 

nálezy

Pozitívne laboratórne 

nálezy

Rok 

2013

68 67 1 linkomycín

Rok

2012

244 240 3 sulfonamidy

1 tylozín



Úradné kontroly čerstvého hydinového mäsa a hydinových výrobkov 

v Slovenskej republike 

Rezíduá veterinárnych liekov

Počet vzoriek  hydinového 

mäsa a hydinových výrobkov 

odobratých na laboratórne 

vyšetrenie

Negatívne lab. nálezy Pozitívne laboratórne nálezy

Rok 

2013 237 236

1 suma enrofloxacínu a

ciprofloxacínu vo vzorke je 367

µg/kg

MRL pre sumu enrofloxacínu a

ciprofloxacínu pre sval hydiny je

100 µg/kg

Rok 

2012

576 576 0



Hlásenia v systéme rýchleho varovania

rok 2013 - rezíduá veterinárnych liekov

krajina 

pôvodu

Holandsko, 

Španielsko Belgicko Brazília Dánsko Nemecko Japonsko Čína India

bravčové mäso 4 1 1

morské plody 2 3

črevá 1

enzýmový prípravok 3 6

ryby a rybacie výrobky 2

med a výrobky z neho

hovädzie mäso 2

hovädzie žalúdky 3

hydinové mäso

konské mäso 1

masové výrobky s konským mäsom

hydinové výrobky 1

výrobky s hovädzím mäsom 1

Spolu 1 4 7 1 1 3 4 10



Hlásenia v systéme Rapid 

alert rok 2013 - rezíduá 

veterinárnych liekov

bravčové mäso

morské plody

črevá

enzýmový prípravok

ryby a rybacie výrobky

med a výrobky z neho

hovädzie mäso

hovädzie žalúdky

hydinové mäso

konské mäso

masové výrobky s konským 

mäsom

hydinové výrobky

výrobky s hovädzím mäsom

Spolu

Krajina 

pôvodu

TalianskoMexikoMoldavsko HolandskoPoľsko Rumunsko

Veľká 

Británia Vietnam Spolu

1 7

2 7

1

1 9

3 5

1 1 2

1 1 4

3

4 1 5

2 4 7

1 1

1

1 2

3 1 1 1 8 1 4 5 55



V roku 2013 bolo v rámci Národného plánu kontroly

rezíduí v živých zvieratách a v produktoch

živočíšneho pôvodu (ďalej len „NPKR“)

analyzovaných na rezíduá antibiotík celkovo 820

vzoriek- (všetky negatívne!!!)

Z tohto počtu bolo 106 vzoriek odobratých od HD,

190 od ošípaných, 39 od oviec a kôz, 2 od koní,

113 z hydiny, 9 z rýb, 215 vzoriek mlieka, 60 vzoriek

vajec, 24 vzoriek z farmovej zveri, 60 vzoriek medu

a 2 vzorky krmív.



Monitoring Campylobacter spp. v 
hydinovom mäse
45 vzoriek hydinového mäsa vhodných na analýzu:

11 pozitívnych (32 %) Campylobacter spp.

6x Campylobacter jejuni (2x kuracie krídla čerstvé, 3x kuracie prsia
chladené, 1x morčacie stehno chladené bez kože)

5x Campylobacter coli (2x kuracie stehno čerstvé, 1x kuracie rezne
čerstvé, 1x morčacie stehno s kožou, 1x morčacie stehno chladené)

32 pozitívnych (71 %) Escherichia spp.

Escherichia coli (1x kuracie trupy čerstvé, 4x kuracie stehno čerstvé,
6x kuracie krídla čerstvé, 2x kurča celé chladené, 4x kuracie pečienky,
4x kuracie štvrte, 1x kuracie rezne čerstvé, 4x kuracie prsia chladené,
2x morčacie stehno s kožou, 2x morčacie prsia bez kože, 1x husacie
pečienky mrazené, 1x kačacie stehno)



Antimikrobiálna rezistencia 
Campylobacter spp. v hydinovom mäse

sledovaná rezistencia najmä voči ß-laktámových a (fluoro)chinolónovým
antimikrobiálnym látkam

mechanizmus rezistencie voči ß–laktámom: prítomnosť enzýmu – ESBL -
štiepiaceho ß–laktámový kruh

ESBL – nepotvrdená (možná príčina – forma podávania ATB, ß – laktám.
ATB len parenterálne)

mechanizmus rezistencie voči (fluoro)chinolónom: niekoľko – hlavne mutácia
DNA gyrázy a topoizomerázy

64 %R - NAX, CIP - Campylobacter spp. – mutácia v génoch qnr ??? nepotvrdila sa
na úrovni fentypu, jednobodová chromozomálna mutácia v géne gyrA
80 %R – NAX, CIP E. coli - viacnásobná chromozomálna mutácia, aj prítomnosť
génov gnr
možné príčiny: vysoký selekčný tlak v kŕdľoch hydiny, príp. forma aplikácie
antiinfektív



Makrolidy: 9 % R – pozitívum nízkej hladiny: makrolidy – prvá
voľba pri liečbe kampylobakterióz

Aminoglykozidy – gentamicin: 0–3 % R: AMG sa nepodávajú
peroral – GIT nie je schopné AMG absorbovať – v neporušenej
forme sa vyplavia z tela von – žiadny terapeutický účinok

- streptomycin: 9-47 % R: ??? možný selekčný tlak -
nevedomosť

TET a STR – vyššia hladina R – možný dôsledok používania
rastových stimulátorov pred ich definitívnym zákazom – R gény
stále kolujú v populácii

Antimikrobiálna rezistencia 
Campylobacter spp. v hydinovom mäse



MIC E. coli voči ß-laktámovým a (fluoro) chinolónovým
antimkrobiálnym látkam
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MIC Campylobacter jejuni a C. coli voči ß-laktámovým
a (fluoro) chinolónovým antimkrobiálnym látkam
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Ciprofloxacin,
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Distribúcia MIC izolátov Campylobacter jejuni a 
Campylobacter coli
VetMIC Campylo ERY CIP TET STM GEN NAX 

>4/16 >1 >2 >2/4 >1/2 >16/32

C. jejuni <0,5C 4R 0,5C <0,5C 0,25C 32R

C. coli 1C 4R 0,5C 32R 0,5C 64R

C. jejuni <0,5C <0,06C 0,5C <0,5C <0,12C 8C

C. jejuni <0,5C 0,06C 0,12C 0,5C 0,12C <1C

C. coli 2C >8R >16R <0,5C 0,5C >64R

C. coli <0,5C 8R >16R 1C 0,5C >64R

C. coli <0,5C 4R 16R <0,5C <0,12C 32C

C. jejuni 1C 8R 0,5C <0,5C 0,25C 64R

C. jejuni <0,5C 4R 0,5C <0,5C 0,12C 64R

C. jejuni <0,5C 0,25C 0,5C <0,5C 0,25C 4C

C. coli 64R 0,25C >16R 4C 0,5C >64R



Záver
Realita globálneho rastu AMR pri nesprávnom

používaní ATB vo veterinárnej a humánnej medicíne

Potreba národnej a medzinárodnej stratégie akčného

programu pre znižovanie AMR

Požiadavka medzinárodnej koordinácie a spolupráce

pri používaní antibiotík v potravinovom reťazci (z farmy

na stôl) a u ľudí



Ďakujem 

za pozornosť


