
Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR a antimikrobiálna

rezistencia
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

ústredný riaditeľ
hlavný veterinárny lekár SR



Obsah prednášky
AMR-globálny zdravotný problém

Organizácia farmaceutického dozoru     
na Slovensku

 Výsledky úradných kontrol v liekovom 
reťazci

Štúdium AMR – parciálne výsledky

Záver



AMR – globálny zdravotný               
a ekonomický problém

• Spoločná ambrela „One health one world concept“ 
(WHO-OIE-FAO-EC...národné vlády)

• 25-30 tisíc úmrtí ročne v krajinách EÚ z dôvodu zlyhania 
antibiotickej terapie

•Dokážeme  existovať bez používania ATB                          
vo veterinárnej a humánnej medicíne 

......aké dôsledky??? ...alebo kde je kritická hranica???



AMR – globálny zdravotný 
a ekonomický problém

• Ekonomický impact zníženého používania ATB u zvierat
a sekundárne u potravín!!!

• Máme rezervy na znižovanie spotreby ATB na úrovni zvierat
(welfare, výživa zvierat, biologická ochrana chovov, suveillance
chorôb, vakcinácie, nešpecifické mechanizmy podpory imunity,
atď..)

• Efektívnejšia EÚ a národná regulácia používania ATB
(predpoklady naplnenia pri súčasne diskutovanej novej
európskej legislatíve o veterinárnych liekoch a medikovaných
krmivách)



AMR – globálny zdravotný               
a ekonomický problém

•Ekonomická podpora výskumu, inovácií, technológií 
a vývoja nových ATB

• Inter a multisektoriálny problém » potreba 
spolupráce

•Harmonizácia a s tretími krajinami



Organizácia veterinárneho 
dozoru v liekovej politike v SR

V zmysle zákona NR SR č. 362/2011 Z. z.

• ŠVPS SR kontroluje výrobcov a veľkodistribútorov veterinárnych liekov vydáva
každoročne nový Metodický pokyn – Štátny dozor na úseku veterinárnej
farmácie pre aktuálny rok

• RVPS vykonáva štátny farmaceutický dozor u veľkodistribútorov
veterinárnych liekov, vo verejných lekárňach so sortimentom veterinárnych
liekov, u súkromných veterinárnych lekárov a na farmách u vlastníkov alebo
držiteľov (chovateľov) zvierat určených na produkciu potravín.

• ÚŠKVBL vykonáva farmaceutický dohľad a dozor u výrobcov veterinárnych
liekov, u veľkodistribútorov veterinárnych liekov a u výrobcov medikovaných
krmív.



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



MPRV SR

Odbor kontroly krmív, 
ekológie a 

veterinárnej farmácie

riadenie, usmerňovanie, 
koordinácia, kontrola, 

plánovanie, vyhodnocovanie

RVPS (40)

kontrola
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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
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Organizácia veterinárneho dozoru 
vo veterinárnej farmácii v SR

Autorizácia a kontrola na trhu a použitie veterinárnych liekov



VÝROBCA/ DOVOZCA VETERINÁRNYCH LIEKOV

DISTRIBÚTOR INÝ DISTRIBÚTOR
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MEDIKOVANÉ
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ZVIERATÁ

VÝROBCAMEDIKOVANÝCH
KRMÍV



Veterinárny lekár – evidencia 
veterinárnych liekov

(1) Veterinárny lekár je povinný viesť a päť rokov 
uchovávať záznam:

a) dátum ošetrenia zvieraťa

b) jeho chovateľovi

c)počte a identifikácii ošetrených zvierat, diagnóze,  
predpísanom veterinárnom lieku



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.



Opatrenia na úrovni potravinových 
zvierat

•Zákaz používania ATB ako stimulátorov rastu

•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



Výsledky úradných kontrol               
v oblasti veterinárnej farmácie



Výsledky kontrol farmaceutického 
dozoru

Úradné kontroly veterinárnych liekov – uvádzanie na trh
a ich používanie
• Úradné kontroly veterinárnych liekov sú zabezpečené

na každom stupni liekového reťazca od:
 výroby,
distribúcie veterinárnych liekov a skladovanie cez,
výdaj veterinárnych liekov vo verejných lekárňach až po,
používanie veterinárnych liekov v prevencii a terapii chorôb.



Výsledky kontrol farmaceutického 
dozoru

Úradné kontroly v oblasti veterinárnej farmácie v roku 2015

RVPS ÚŠKVBL SPOLU

Počet úradných 
kontrol

4209 26 4235



Výsledky kontrol farmaceutického 
dozoru r. 2015

Veľkodistribútori veterinárnych liekov

zistené nedostatky sa týkali správnej veľkodistribučnej prax
e

Počet kontrol Počet zistených 
nedostatkov

RVPS 59 0

ÚŠKVBL 7 8

SPOLU 66 8



Výsledky kontrol farmaceutického 
dozoru r. 2015

Verejné lekárne s veterinárnym sortimentom

Zistené nedostatky: V siedmich prípadoch verejná lekáreň neviedla evidenciu
týkajúcu sa príjmu a výdaja veterinárnych liekov určených pre potravinové zvieratá,
ktorých výdaj je viazaný na veterinárny lekársky predpis alebo pri ktorých je potrebné
dodržiavať ochranné lehoty a sedem verejných lekární nemalo v rámci vonkajšieho
označenia uvedenú skutočnosť, že vydávajú veterinárne lieky.

Počet kontrol Počet dodatočných 
kontrol

Počet zistených 
nedostatkov

RVPS 233 8 14



Výsledky kontrol farmaceutického 
dozoru r. 2015

Súkromní veterinárni lekári

Zistený nedostatok: Ošetrujúci veterinárny lekár neviedol  na farme evidenciu použitých 
veterinárnych liekov v knihe veterinárnych úkonov. 

Počet kontrol Počet dodatočných 
kontrol

Počet zistených 
nedostatkov

RVPS 781 1 1



Výsledky kontrol farmaceutického 
dozoru r. 2015

Chovatelia

Zistené nedostatky: Na štyroch farmách nebol vedený register chovateľa, na farme nebola
v knihe veterinárnych úkonov vedená evidencia použitých veterinárnych liekov, chovateľ
počas úradnej kontroly nepredložil knihu veterinárnych úkonov a register chovateľa, chovateľ
neposkytol RVPS informácie o spotrebe veterinárnych liekov v chove za 1. polrok 2015
a u chovateľa na salaši bola zistená prítomnosť injekčného veterinárneho lieku s účinnou
látkou oxytetracyklín voľne položeného v strunge.

Počet kontrol Počet zistených 
nedostatkov

RVPS 2169 8



Výsledky kontrol farmaceutického 
dozoru r. 2015

Výrobcovia medikovaných krmív

Zistené nedostatky sa týkali správnej výrobnej a veľkodistribučnej praxe.

Počet kontrol Počet zistených 
nedostatkov

ÚŠKVBL 1 4



Výsledky kontrol farmaceutického 
dozoru r. 2015

Výroba veterinárnych liekov

Zistené nedostatky sa týkali správnej výrobnej praxe. 

Počet kontrol Počet zistených 
nedostatkov

ÚŠKVBL 8 17



Antimikrobiálna rezistencia

•V súlade s požiadavkami ac. comm. testácia
zoonózových (Salmonella spp.,
Campylobacter spp.) a indikátorových
(E. coli) baktérií u potravinových zvierat
a potravín (hydina, ošípané, HD, chladené
hydinové, bravčové a hovädzie mäso)

•Systém na Slovensku auditovaný v marci
2016 – EK (FVO)

















Profile of Salmonella spp. from poultry and poultry meat – qualitative data

Salmonella spp. Broilers, turkeys, poultry meat

Serotype Enteritidis Infantis Newport Kentucky
Other 

serotype
No. of tested

isolates 25 59 2 1 13

Antimicrobials n R% n R% n R% n R% n R%

Ampicilin (A) 1 4 11 18,6 0 0 0 0 0 0
Chloramphenicol

(Chl)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulfametoxazol (Su) 0 0 59 100 1 50 0 0 0 0
Tetracyclin (Tet) 0 0 59 100 1 50 1 100 0 0

Nalidixid acid (Nx) 6 24 59 100 2 100 1 100 0 0
Ciprofloxacin (Cp) 6 24 59 100 2 100 1 100 0 0

Colistin (Col) 9 36 0 0 0 0 1 100 0 0
Trimetoprim (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gentamicin (Gen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cefotaxim (Ctx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceftazidim (Caz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meropenem (Mero) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azitromycin (Azi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tigecyclin (Tg) 0 0 2 3,4 0 0 0 0 0 0

Evaluation according to serovar:

S. Enteritidis: 25 positive – 12x fully
sensitive

Cp – R: 6x; ACp – R: 1x; NxCp – R: 4x; 
NxCpCt – R: 2x  

S. Infantis: 59 positive – 0x sensitive

SuTetNxCp – R: 46 x; ASuTetNxCp – R: 
11x; SuTetNxCpTg – R: 2x 

S. Newport: 2 positive – 0x sensitive

NxCp – R: 1x; SuTetNxCp – R: 1x. 

S. Kentucky: 1 positive – 0x sensitive

TetNxCpCol – R: 1x

Other serovar (S. Typhimurium, S. 
Indiana, S. Mbandaka, S. Lille) – fully
sensitive

61 MDR isolates, 0 5-DR isolates

MICROBIAL RESISTANCE - actual situation in the SR



Záver
Realita globálneho rastu AMR (nesprávne používanie

ATB, riziká globalizácie – 5Ts)
Potreba akčného programu pre znižovanie AMR

na národnej a medzinárodnej úrovni
Požiadavka medzinárodnej koordinácie a spolupráce

pri používaní antibiotík v potravinovom reťazci a u ľudí
Potreba výskumu, vývoja nových ATB, technológií,

diagnostických postupov a vzdelávania



Ďakujem za 
pozornosť


