
Monitoring rezMonitoring rezííduduíí pesticpesticíídov v dov v 
potravinpotravináách rastlinnch rastlinnéého pôvodu ho pôvodu 

na na ŠŠttáátnej veterintnej veterináárnej a rnej a 
potravinovej sprpotravinovej sprááve SRve SR

PesticPesticíídy v potravindy v potravináách Modra 2006ch Modra 2006
MMáária ria MatuMatuššovováá
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LegislatLegislatííva EU a SR va EU a SR 
 Smernica Rady 76/895/EHSSmernica Rady 76/895/EHS
 Smernica Rady 86/363/EHS pre Smernica Rady 86/363/EHS pre ŽŽK K 
 Smernica Rady 86/362/EHS pre Smernica Rady 86/362/EHS pre cerecereáálielie
 Smernica Rady 90/642/ES pre OZSmernica Rady 90/642/ES pre OZ

 Nariadenie Nariadenie EPaREPaR 396/2005/ES396/2005/ES

 Smernica komisie 2002/63/ES Smernica komisie 2002/63/ES –– odber vzoriekodber vzoriek

 OdporOdporúúččanie Komisie 2006/26/ES anie Komisie 2006/26/ES –– monitoring RP pre rok monitoring RP pre rok 
2006 a 20072006 a 2007
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TranspozTranspozíícia EU legislatcia EU legislatíívy a vy a 
nnáárodnrodnáá legislatlegislatííva SRva SR

 Výnos MP SR a MZ SR z 3.mVýnos MP SR a MZ SR z 3.máája 2006 ja 2006 
čč.11968/2006 .11968/2006 -- SL, ktorým sa vydSL, ktorým sa vydááva hlava  va hlava  
PK SR upravujPK SR upravujúúca rezca rezííduduáá prpríípravkov na pravkov na 
ochranu rastlochranu rastlíínn

TransponovanTransponovanéé Smernice EUSmernice EU
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OdporOdporúúččanie Komisie 2006/26/ES anie Komisie 2006/26/ES 
monitoring EU monitoring EU 

 VychVycháádza od r.1998 ako odpordza od r.1998 ako odporúúččanie EKanie EK
 Sleduje zSleduje zááťťaažž eureuróópskeho obyvatepskeho obyvateľľstva RP stva RP 

u 20 u 20 -- 30 významných komod30 významných komodíítt
 KonkretizKonkretizáácia  cia  -- druhu a podruhu a poččtu vzoriektu vzoriek

-- analytyanalyty (pestic(pesticíídy)dy)
 KaKažždorodoroččne sa modifikuje:ne sa modifikuje:
 -- rotrotáácia komodcia komodíít (8) v trojrot (8) v trojroččných cyklochných cykloch

-- rozrozšširovanie poirovanie poččtu tu analytovanalytov
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NNáárodný program kontroly rezrodný program kontroly rezííduduíí
pesticpesticíídov v potravindov v potravináách rastlinnch rastlinnéého ho 

pôvodu na rok 2006pôvodu na rok 2006

 LegislatLegislatíívny zvny zááklad programuklad programu
 OrganizOrganizáácia a realizcia a realizáácia kontroly RPcia kontroly RP
 KritKritééria pouria použžititéé pri výbere druhu a popri výbere druhu a poččtu tu 

vzoriekvzoriek
 PlPláán odberu vzoriekn odberu vzoriek
 Podmienky odberu a metPodmienky odberu a metóódy analýzy dy analýzy 

vzoriekvzoriek
 Opatrenia pri zistenOpatrenia pri zisteníí poruporuššenia MRLenia MRL
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LegislatLegislatíívny zvny zááklad programuklad programu

 Predpisy vPredpisy vššeobecneobecnéého charakteru EU, SR ho charakteru EU, SR 
((úúradnradnáá kontrola potravkontrola potravíín, bezpen, bezpeččnosnosťť
potravpotravíín)n)
 Predpisy upravujPredpisy upravujúúce problematiku rezce problematiku rezííduduíí

pesticpesticíídov:dov:
-- MRLMRL
-- spôsob odberu vzoriek a metspôsob odberu vzoriek a metóódy analýzy   dy analýzy   

vzoriekvzoriek
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OrganizOrganizáácia a realizcia a realizáácia kontroly RPcia kontroly RP

 ŠŠttáátna veterintna veterináárna a potravinovrna a potravinováá sprsprááva SRva SR
 KrajskKrajskéé veterinveterináárne a potravinovrne a potravinovéé sprspráávy vy -- 88
 RegionRegionáálne veterinlne veterináárne a potravinovrne a potravinovéé

sprspráávy vy –– 4040

 ŠŠttáátny veterintny veterináárny a potravinový rny a potravinový úústav stav 
BratislavaBratislava
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KritKritééria pouria použžititéé pri výbere druhu a pri výbere druhu a 
popoččtu vzoriektu vzoriek

 spotreba danej komodity na Slovensku spotreba danej komodity na Slovensku 
((šštatistika + odhad)tatistika + odhad)
 vyhodnotenie analýz rezvyhodnotenie analýz rezííduduíí pesticpesticíídov v dov v 

predchpredcháádzajdzajúúcom obdobcom obdobíí
 výstupy z databvýstupy z databáázy hlzy hláásenseníí zz RASFF RASFF 
 analytickanalytickéé kapacity diagnostickkapacity diagnostickéého ho 

pracoviskapracoviska
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PlPláán odberu n odberu vzoriekvzoriek

 Pre rok 2006 Pre rok 2006 –– plpláán 1050 vzoriek:n 1050 vzoriek:

 40 % vzorky dom40 % vzorky domáácej produkciecej produkcie
 30 % vzorky 30 % vzorky vnvnúútrospolotrospoloččenskejenskej výmeny z krajvýmeny z krajíín n 

EUEU
 30 % vzorky z tret30 % vzorky z tretíích krajch krajíín n 

 Presný rozpis poPresný rozpis poččtu vzoriek na KVPS a RVPStu vzoriek na KVPS a RVPS
 KonkretizKonkretizáácia druhu a pocia druhu a poččtu vzoriek ( 80 tu vzoriek ( 80 –– 90 % 90 % 

ččerstverstvéé ovocie a zelenina )ovocie a zelenina )
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PlPláán odberu vzoriekn odberu vzoriek

 Vzorky monitoringu EU Vzorky monitoringu EU –– 8x15 vzoriek8x15 vzoriek
 Produkty intenzProdukty intenzíívneho povneho poľľnohospodnohospodáárstvarstva
 Produkty organickProdukty organickéého poho poľľnohospodnohospodáárstva rstva –– cca cca 

25 vzoriek25 vzoriek

 Pri odbere vzoriek:Pri odbere vzoriek:
–– uprednostuprednostňňovanovanéé nespracovannespracovanéé potravinypotraviny
-- realizrealizáácia tzv. cielený odber (ncia tzv. cielený odber (náásledný odber sledný odber 

vzoriek, svzoriek, sťťaažžnosti)  nosti)  
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PlPláán odberu vzoriekn odberu vzoriek

 VyVyššetrovanie RP v SR etrovanie RP v SR –– popoččet vzoriek na et vzoriek na 
100 000 obyvate100 000 obyvateľľov:ov:

 18 vzoriek na 100 000 obyvate18 vzoriek na 100 000 obyvateľľovov
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Podmienky odberu a metPodmienky odberu a metóódy dy 
analýzy analýzy vzoriekvzoriek

 RealizRealizáácia odberu vzoriek:cia odberu vzoriek:
1.1. ExpediExpediččný sklad pestovatený sklad pestovateľľaa
2.2. DistribuDistribuččnnéé centrcentráá –– VO skladyVO sklady
3.3. Výrobca, baliareVýrobca, baliareňň
4.4. Kontrola v rKontrola v ráámci importu mci importu „„v mieste vstupuv mieste vstupu÷÷
5.5. maloobchodmaloobchod
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Podmienky odberu a metPodmienky odberu a metóódy dy 
analýzy vzoriekanalýzy vzoriek

ŠŠVPVPÚÚ Bratislava:Bratislava:

 Podmienky analýzy Podmienky analýzy –– multirezidumultireziduáálnalna
metmetóóda a tzv. da a tzv. „„singlesingle÷÷ metmetóódydy

 KritKritééririáá analytických metanalytických metóód (Dokument d (Dokument 
SANCO/10232/2006)SANCO/10232/2006)
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Opatrenia pri zistenOpatrenia pri zisteníí poruporuššenia MRLenia MRL

 ZZáákon NR SR kon NR SR čč.152/1995 .152/1995 Z.zZ.z. o potravin. o potravináách ch 
v znenv zneníí neskorneskoršíších predpisovch predpisov

 Nariadenie EP a R Nariadenie EP a R čč.178/2002.178/2002
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Aktivity smerujAktivity smerujúúce k realizce k realizáácii cii 
„„NNáárodnrodnéého plho pláánu...nu...÷÷

 Metodický pokyn pre riadenMetodický pokyn pre riadenéé organizorganizááciecie

 ŠŠkolenia, porady:kolenia, porady:
-- Spôsob odberu vzoriekSpôsob odberu vzoriek
-- Rozdelenie vzoriek podRozdelenie vzoriek podľľa KVPSa KVPS
-- InformInformáácie o analýzach vzoriekcie o analýzach vzoriek
-- ProblProbléémy inmy inššpektorov pektorov –– výmena výmena 

sksköösennostsennostíí
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NNáárodný program kontroly rezrodný program kontroly rezííduduíí
pesticpesticíídov v potravindov v potravináách rastlinnch rastlinnéého ho 

pôvodu a jeho vyhodnoteniepôvodu a jeho vyhodnotenie

 ProstrednProstrednííctvom MP SR zasielanctvom MP SR zasielanéé::

-- EK a ostatným EK a ostatným ššttáátom Spolotom Spoloččenstva v enstva v 
stanovených termstanovených termíínochnoch
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