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9 Čiastkový monitorovací systém Cudzorodé látky v potravinách a krmivách 

 

Garantom ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. 

Výskumný ústav potravinársky bol poverený ministrom pôdohospodárstva SR funkciou Strediska 

ČMS. Hlavným cieľom ČMS je získať objektívne údaje o kontaminácii potravín a krmív vo 

vzájomnej príčinnej súvislosti s kontamináciou životného prostredia SR na jednej strane a 

expozíciou obyvateľstva na strane druhej. Monitorovací systém pre cudzorodé látky v potravinách a 

krmivách pozostáva z troch na seba nadväzujúcich subsystémov, zabezpečujúcich úplné pokrytie 

požadovanej oblasti a súčasne i plynulé prepojenie na nadväzujúce čiastkové monitorovacie 

systémy, predovšetkým na ČMS pre ovzdušie, vodu, pôdu a geologické faktory (podložie) na strane 

vstupov do potravinového reťazca. Súčasne zabezpečuje prepojenie s medzinárodným 

monitorovacím systémom. 

Pri rozbore platnej legislatívy Európskej únie je nutné konštatovať, že monitoring sa týka 

predovšetkým Nariadení alebo smerníc EÚ v oblasti voda, lesy, agroenvironmentálne opatrenia, 

kontrola dotácií, štrukturálna politika a rozvoj vidieka, poľnohospodárska štatistika. Z hľadiska 

zamerania poľnohospodárstva (výroba potravín, mimoprodukčné funkcie, technické plodiny a 

suroviny pre priemysel, stabilizácie vidieckeho prostredia) majú pre monitoring v EÚ najvyššiu 

prioritu hodnotenia mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva a kontrola 

agroenvironmentálnych opatrení. 

Európsky potravinový reťazec je jedným z najbezpečnejších na svete. Opatrenia na ochranu 

potravín vytvorili časť predmetu európskej legislatívy od prvých dní Spoločenstva. Vzrastajúca 

integrácia národných ekonomík v rámci jednotného trhu, vývoja v poľnohospodárstve a spracovaní 

potravín vyžadujú nový prístup a ochrana potravín musí byť organizovaná koordinovanejším a 

integrovanejším spôsobom. Biela kniha o ochrane potravín uvádza vyčerpávajúci rozsah akcií 

potrebných na doplnenie a modernizáciu existujúcej legislatívy EÚ o potravinách, aby sa stala 

súvislejšou, zrozumiteľnejšou a flexibilnejšou. Sprievodným princípom Bielej knihy je, aby jej 

stratégia ochrany potravín bola založená na súhrnom, integrovanom prístupe. To znamená v celom 

potravinovom reťazci cez všetky potravinové sektory, medzi členskými štátmi, na vonkajších 

hraniciach i vo vnútri EÚ. Úlohy všetkých účastníkov zaoberajúcich sa potravinovým reťazcom 

(výrobcovia krmovín, poľnohospodári, výrobcovia a spracovatelia potravín; kompetentné orgány 

v členských štátoch, tretie krajiny, Komisia, spotrebitelia) musia byť jasne definované. Výrobcovia 

krmovín, poľnohospodári a spracovatelia potravín majú prvoradú zodpovednosť za ochranu 

potravín, kompetentné orgány monitorujú a uvádzajú do platnosti túto zodpovednosť 

prostredníctvom činnosti štátneho dozoru a kontrolných systémov. Takýmto spôsobom bude 

politika pokrývajúca všetky sektory potravinového reťazca (vrátane výroby krmovín, primárnej 
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produkcie, spracovanie potravín, skladovania, prepravy a maloobchodného predaja) 

implementovaná systematicky a konzistentne. 

V súčasných podmienkach Slovenskej republiky ide v monitoringu v zásade o využitie už 

existujúcich aktivít, ich doplnenie a vytvorenie novej štruktúry.  

V rámci ČMS sa sledujú anorganické, organické kontaminanty a aditívne látky. Výber sledovaných 

parametrov bol urobený na základe zhodnotenia viacročných výsledkov plošnej kontroly 

cudzorodých látok v potravinách a hodnotenia cudzorodých látok z hľadiska hygienicko - 

toxikologickej závažnosti. 

Samotný ČMS pozostáva z nasledujúcich subsystémov: 

- Koordinovaný cielený monitoring (KCM),  

- Monitoring spotrebného koša (MSK), 

- Monitoring voľne žijúcej zveri a rýb (MLZ). 

 

Subsystém Koordinovaný cielený monitoring (KCM) 

Jeho cieľom je poskytnúť objektívne údaje o kontaminácii vstupov do potravinového reťazca (pôda, 

krmivá, napájacia voda, závlahová voda, suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu) v súvislosti s 

celkovým stavom životného prostredia v SR, a to priamou náväznosťou na subsystém Plošný 

prieskum kontaminácie pôd ČMS Monitoring pôd.  

KCM je od roku 1991 realizovaný organizáciami ministerstva pôdohospodárstva SR. V päťročných 

cykloch sa sleduje rastlinná produkcia z asi 800 honov ročne a živočíšna produkcia z fariem (v 

rovnakom katastrálnom území). Z hľadiska územného pokrytia SR sú zahrnuté reprezentatívne 

regióny. Sledované lokality boli vyberané každoročne počas prvých piatich rokov prekrytím máp 

kontaminácie surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (vypracovanej každoročne z výsledkov 

plošnej kontroly cudzorodých látok od roku 1986), hodnotenia úrovne znečistenia životného 

prostredia SR a honov sledovaných v danom roku Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 

poľnohospodárskym (ÚKSÚP). Odbery a analýzy vzoriek v jednotlivých lokalitách zabezpečujú 

pracovníci Štátnej veterinárnej správy SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 

inšpekcie a Výskumného ústavu závlahového hospodárstva. Doplnkové analýzy zabezpečuje 

Výskumný ústav potravinársky.  

 

Subsystém Monitoring spotrebného koša (MSK) 

Cieľom tohto subsystému je získať objektívne a reálne údaje o stave kontaminácie potravín priamo 

v spotrebiteľskej sieti a poskytnúť podklady pre tvorbu výživovej politiky štátu a súčasne napojiť 

tento subsystém na medzinárodné monitorovacie systémy a databázy (Global Environment 

Monitoring System - Food Contamination Monitoring and Assessment Programme - GEMS/FOOD-
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Euro).  

Výber lokalít pre subsystém Monitoring spotrebného koša bol predmetom samostatného projektu, 

keďže v týchto lokalitách je súčasne realizovaný monitoring celodennej stravy a detskej výživy a 

záťaže obyvateľstva faktormi prostredia. Z tohto dôvodu sú do Monitoringu spotrebného koša 

zaradené tie isté lokality. Zároveň každým rokom sa zvyšuje počet vyšetrených vzoriek v 

uvedených lokalitách, a tým následne môže byť objektívnejšie zhodnotený stav kontaminácie 

potravín v spotrebiteľskej sieti. MSK je realizovaný od roku 1993.  

Do monitoringu spotrebného koša sa odoberajú vzorky základných ako i najfrekventovanejších 

potravín, s ohľadom na stravovacie zvyklosti obyvateľov SR a zastúpenie v priamej spotrebe 

získané z podkladov Štatistického úradu. Do komoditnej skladby monitoritoringu sú zaradené 

komodity, ktorých zastúpenie v štatisticky vyjadrenej priemernej spotrebe na obyvateľa SR 

predstavuje aspoň 0,5 %. Odber vzoriek sa realizuje dvakrát ročne, v rovnakých obdobiach ako 

odber celodennej stravy a to z maloobchodnej spotrebiteľskej siete. V rámci jedného odberu sa 

odoberie jeden spotrebný kôš (naplnený sledovanými komoditami) na každých 20 tisíc obyvateľov. 

V prípade pitnej vody v rámci jedného odberu sa odoberú 3 vzorky vody na jeden spotrebný kôš z 

vodovodnej siete, z ktorých sa vypočíta priemer za lokalitu. Každá zložka spotrebného koša sa 

analyzuje osobitne. Odbery a analýzy vzoriek v jednotlivých lokalitách zabezpečujú pracovníci 

Štátnej veterinárnej správy SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a 

pracovníci Vodární a kanalizácií. Doplnkové analýzy zabezpečuje Výskumný ústav potravinársky.  

 

Subsystém Monitoring voľne žijúcej zveri a rýb (MLZ) 

Cieľom systému je sledovanie prieniku kontaminantov do organizmov voľne žijúcej zveri a rýb ako 

potraviny pre ľudský konzum. Voľne žijúca zver a ryby sú väčšinou primárnymi konzumentami vo 

svojich ekosystémoch a sú objektívnym indikátorom stavu životného prostredia v sledovanom 

regióne. Tak isto dôležitou komoditou sú ryby a zver exportované do zahraničia v živom stave, ale 

aj ako divina.  

Informácie získané z navrhovaného systému monitoringu poľovnej zveri a rýb majú vypovedaciu 

schopnosť pri hodnotení:  

- hladín rezíduí cudzorodých látok v komoditách poľovnej zveri a rýb z tzv. čistých a 

znečistených oblastí. Ide hlavne o antropogénne faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú životné 

prostredie, 

- hygienickej neškodnosti a kvality surovín živočíšneho pôvodu v oblasti kontaminantov u 

poľovnej zveri a rýb, 

- stavu ekosystému a dynamiky jeho zmien v ktorom poľovná zver a ryby žijú.  

Výsledky sú súčasťou ČMS Biota. Vzorky sú odoberané aj zo zberní diviny z dôvodov získania 
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väčšieho počtu údajov o stave rezíduí komtaminantov v svalovine poľovnej zveri. Realizuje sa aj 

rádiometrické meranie hodnôt umelých rádionuklidov vo svalovine rýb pod a nad výpusťami z 

jadrových elektrární (Jaslovské Bohunice a Mochovce). Odbery a analýzy vzoriek v jednotlivých 

lokalitách zabezpečia pracovníci Štátnej veterinárnej správy SR. 

Údaje (výsledky analytických stanovení) získavané z pracovísk poverených realizáciou ČMS sú 

ukladané a spracovávané štandardnými štatistickými postupmi, pričom sa rešpektuje náväznosť na 

medzinárodné monitorovacie systémy (GEMS/FOOD EURO).  

 


