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ÚRADNÁ  KONTROLA  POTRAVÍN V ROKU 2017 NA SLOVENSKU 

OFFICIAL FOOD CONTROL IN 2017 IN SLOVAKIA 
 

Jozef Bíreš 

 
Abstract: The State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic is a state 

administration authority pursuant to Act of the Slovak National Council No 39/2007 Coll. on 

veterinary care and in the field of the food surveillance pursuant to Act of the Slovak National 

Council No 152/1995 Coll. on foodstuffs as amended.  

Key words: food control 

 

Úradné veterinárne kontroly na úrovni výroby, spracovania a skladovania produktov 

živočíšneho pôvodu 

Výsledky prehliadky jatočných zvierat a mäsa 

V roku 2017 úradní veterinárni lekári RVPS vykonali úradné kontroly v 124 schválených 

prevádzkarniach pre zabíjanie domácich kopytníkov (ďalej len „bitúnkov“) čo predstavuje 

oproti roku 2016 nárast o 3 prevádzkarne. V zozname schválených bitúnkov pre domáce 

kopytníky  evidujeme 57  bitúnkov s malým objemom výroby a tieto prevádzkarne 

predstavovali 46,3 % k celkovému počtu evidovaných bitúnkov. 

Veterinárne prehliadky ante mortem a post mortem boli vykonané celkom u 690 638 kusov  

domácich kopytníkov, čo predstavuje oproti r. 2016 nárast o 20 799 kusov. Veterinárna 

prehliadka  bola  vykonaná u 43 093 681 kusov hydiny v 7 prevádzkarniach, čo predstavuje 

oproti roku  2016 nárast   o 1 247 267 kusov zabitej a prehliadnutej hydiny. Z celkového 

počtu zabitej hydiny bolo  38 823 771 pôvodom zo SR a 4 269 910 z iných členských krajín 

EÚ a tretích krajín, z toho najväčším dodávateľom bola Česká republika s 4 267 010 kusmi 

jatočnej hydiny. Úradní veterinárni lekári vykonali tiež prehliadku post mortem u 22 020 

kusov voľne žijúcej zveri, čo predstavuje oproti roku 2016  nárast o 2 843 kusov voľne žijúcej 

zveri. Z farmovej zveri bolo veterinárne prehliadnutých 54 kusov pštrosov. Pri úradnej 

veterinárnej prehliadke jatočných tiel hovädzieho dobytka boli najčastejšou diagnózou 

parazitózy, najmä pre nález živých motolíc v žlčovodoch pečení,  iné zmyslové odchýlky, 

vychudnutosť, vodnateľnosť. V prípade ošípaných  boli najčastejšou diagnózou odchýlky 

zmyslových vlastností, ochorenia neinfekčného charakteru, hydrémia (vodnateľnosť),  

vychudnutosť mäsa, askaridózy. Kryptorchizmus bol zistený u 521 jatočných ošípaných, čo 

predstavuje v porovnaní s r. 2016 nárast o 283 kusov. U  jatočných tiel oviec u 48 kusov 

sa zistili odchýlky zmyslových vlastností a  v prípade parazitóz u 1 754 prípadov  bol zistený 

nález živých motolíc, pľúcna červivosť, sarkocystóza a  askaridóza, čo predstavuje 

v porovnaní s r. 2016 nárast o 711 prípadov. Pri úradnej veterinárnej prehliadke tiel jatočnej 

hydiny (kurčatá, sliepky), prevažne najčastejšou diagnózou  boli kachexia, vodnateľnosť,  

technologické poškodenia,  edémová choroba,  neinfekčné ochorenia a zakrpatenosť.  

 

Graf   
Veterinárna prehliadka domácich kopytníkov v schválených prevádzkarňach v roku 2011až 2017 
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Veterinárne kontroly v schválených prevádzkarniach pre produkty živočíšneho pôvodu 

a v schválených skladoch 

V roku 2017 úradní veterinárni lekári/veterinárni inšpektori vykonali v 1 420 schválených 

prevádzkarňach a v schválených skladoch spolu 15 177 veterinárnych kontrol. Nedostatky 

boli zistené v 280 prevádzkarňach (19,72 %). Spolu bolo zistených 1 859 nedostatkov. 

Najčastejšie zisťovanými boli stavebno-technické nedostatky (poškodené steny, podlahy, 

nedostatočná údržba technologických zariadení) a nedostatky v dodržiavaní hygienických 

podmienok.  

 

Veterinárne kontroly v mieste určenia  

V roku 2017 bolo v SR zaregistrovaných 2 934 miest určenia a RVPS vykonali 3 158 

veterinárnych kontrol zásielok produktov živočíšneho pôvodu dodávaných z ostatných 

členských štátov. Najčastejšie zisťovanými nedostatkami boli nenahlasovanie zásielok alebo 

oneskorené hlásenie zásielok. Pri kontrolách v mieste určenia bolo v roku 2017 odobratých 

944 vzoriek produktov živočíšneho pôvodu, 34 vzoriek bolo nevyhovujúcich (3,60 %).  

 

Priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, 

mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej 

Regionálne veterinárne a potravinové správy priebežne vykonávali registráciu a kontroly 

priameho predaja a dodávania malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu 

[surové mlieko, vajcia, med, produkty akvakultúry (ryby)], mäsa z hydiny a domácich 

králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej. V roku 2017 bolo vykonaných 629 kontrol, 

nedostatky boli zistené u 13 prevádzkovateľov. 

 

Odber a analýza vzoriek potravín živočíšneho pôvodu 

V roku 2017 bolo odobratých spolu 6 183 vzoriek potravín živočíšneho pôvodu, nevyhovelo 

220 vzoriek (3,56 %), čo je v porovnaní s rokom 2016 zhoršenie o 0,33 %. Najviac vzoriek 

nevyhovelo mikrobiologickým požiadavkám – 65 (rovnako ako v roku 2016). Požiadavkám 

na označovanie nevyhovelo 44 vzoriek, požiadavkám na zloženie nevyhovelo 32 vzoriek, 

senzorickým požiadavkám nevyhovelo 32 vzoriek, požiadavkám na prídavné látky 

nevyhoveli 3 vzorky, na obsah osobitnej prísady – NaCl nevyhovelo 8 vzoriek, požiadavkám 

na označovanie alergénov nevyhovelo 6 vzoriek, 21 vzoriek nevyhovelo požiadavkám na 

kontaminanty; v rámci „iné“ nevyhovelo 15 vzoriek, a to 8 vzoriek produktov rybolovu pre 

zistenie prítomnosti mŕtvych škrkaviek a 7 vzoriek vajec a vaječných výrobkov pre 

nedodržanie požiadaviek na fipronil.  

 

 
 

Podľa jednotlivých druhov potravín živočíšneho pôvodu najvyššie percento nevyhovujúcich 

vzoriek bolo pri mäse hydiny (6,67%). Percento nevyhovujúcich vzoriek pri ďalších 

produktoch živočíšneho pôvodu bolo nasledovné: vaječné výrobky 4,76 %, jedlé tuky 

živočíšneho pôvodu 4,38 %, produkty rybolovu 4,13 %, med 3,88 %, mleté mäso a mäsové 
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prípravky 3,73 %, mlieko a mliečne výrobky 3,48 %, mäsové výrobky 2,70 %, mäso 

domácich kopytníkov 2,18 %, vajcia 1,35 %. Vyhoveli všetky vzorky želatíny, mechanicky 

separovaného mäsa a zveriny.  

 

Výsledky úradných kontrol potravín vykonávaných podľa zákona o potravinách. 

V Slovenskej republike bolo v roku 2017 kontrolovaných 9 263 prevádzkovateľov. 

Vykonaných bolo 51 755 úradných kontrol potravín na všetkých stupňoch v reťazci, z ktorých 

bolo 4 455 kontrol s nedostatkom, čo predstavuje  8,6 %. Z celkového počtu 9 263 

kontrolovaných právnych subjektov a 14 026 prevádzok boli u 2 976 prevádzok (t. j.21,2 %) 

zistené nedostatky. Najčastejšie pri úradných kontrolách boli zistené nedostatky v hygiene 

budov a hygiene v prevádzkarne (2 962 nedostatkov), ďalej v hygiene technologického 

zariadenia a pracovných pomôcok (2 149), v predaji po dátume spotreby a dobe minimálnej 

trvanlivosti (1 957), v hygiene skladovania (1 580), pri v označení výrobkov (1 427), v 

hygiene predaja (845), ako aj  iné nedostatky. Najviac nedostatkov bolo v maloobchode, kde 

pri kontrolách bolo zistených až 2 390 prevádzok s nedostatkami. 

Typ niektorých nedostatkov na úrovni  maloobchodu 

Typ nedostatku - maloobchod 
Počet kontrol s 

nedostatkom 

Počet nedostatkov 

celkom 

Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 1 012 1 938 

Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 948 2 408 

Označenie nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 644 1 305 

Osobná hygiena 613 745 

Hygiena skladovania 549 1 424 

Hygiena predaja 417 836 

Predaj po DS, DMT 336 1 937 

Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov 267 347 

*Počet kontrol s nedostatkom nie je súčtom celého stĺpca, nakoľko v niektorých prípadoch v rámci 1 úradnej 

kontroly bolo zistených viac typov nedostatkov 

 

Odber a analýzy vzoriek rastlinného pôvodu 

Veterinárne a potravinové ústavy v Slovenskej republike analyzovali a vyhodnotili v roku 

2017 v  komoditách  výrobkov  rastlinného pôvodu  7 101 výrobkov, z ktorých 197 vzoriek, t. 

j. 2,8 %  nevyhovelo požiadavkám  Potravinového kódexu SR, Vyhláškam MPRV SR alebo 

iným záväzným právnym predpisom v oblasti kvality a bezpečnosti potravín (v roku 2016 

bolo odobratých 7 176 vzoriek, z ktorých 207 vzoriek, t. j. 2,8 %  nevyhovelo požiadavkám  

platnej legislatívy).Z celkového počtu vykonaných analýz vzoriek potravín rastlinného 

pôvodu nevyhovelo platnej legislatíve v mikrobiologických ukazovateľoch 10, v 

kontaminantoch 17, v prídavných látkach 73, v označovaní 106, v alergénoch 13, v GMO 0, 

v senzorických ukazovateľoch 55, vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch 38 vzoriek.  

 

Prehľad nevyhovujúcich analýz rastlinného pôvodu v jednotlivých kontrolovaných 

ukazovateľoch za rok  2016 a 2017 
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Porušenosť potravín rastlinného pôvodu podľa komodít v roku 2017   

          

 
 

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Kontrola potravín neživočíšneho pôvodu dovážaných z tretích krajín 

ŠVPS SR ako kompetentná autorita vykonáva v rámci Slovenskej republiky v roku 2017 

okrem iných činností aj kontrolu kvality a bezpečnosti potravín neživočíšneho pôvodu 

importovaných z tretích krajín na územie SR a Európskej únie. 

 

Importné kontroly potravín rastlinného pôvodu 

V roku 2017 bolo spolu vykonaných 3 253 importných kontrol, pri ktorých bolo 

prekontrolovaných 4 240 zásielok z tretích krajín čo predstavuje  48 442 446,7 kg  potravín 

neživočíšneho  pôvodu. Odobratých bolo spolu 258 vzoriek, 14 nevyhovelo požiadavkám 

platnej legislatívy (bez analýz ohľadne rezíduí pesticídov). 

 

Prehľad tretích krajín s najväčším počtom dovozov v roku 2017  

 

Poradie 
Krajina 

pôvodu 
Počet zásielok 

1. Čína 645 

2. Turecko 591 

3. Srbsko 540 

4. Ukrajina 268 

5. 
Spojené štáty 

americké 227 

6. Švajčiarsko 185 

7. Vietnam 167 

8. Kanada 158 

9. Albánsko 117 

10. Macedónsko 101 

 
Kontaktná adresa: prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.,  Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 

842 13 Bratislava, jozef.bires@svps.sk 

 

mailto:jozef.bires@svps.sk
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POŽIADAVKY UPRAVENEJ VERZIE NORMY IFS 6.1 – NOVÁ 

SEKCIA POTRAVINOVÉ PODVODY 

REQUIREMENTS REVISED VERSION OF THE STANDARD IFS 6.1 - 

A NEW SECTION ON FOOD FRAUD 
 

Jozef Čapla, Peter Zajác, Lucia Zeleňáková, Alica Bobková 
 

Abstract: IFS Food is a Standard for auditing retailer and wholesaler branded food product 

suppliers and also other food product manufacturers and only concerns food processing 

companies or companies that pack loose food products. IFS Food can only be used when a 

product is “processed” or when there is a risk for product contamination during the primary 

packing. IFS took the decision to publish a modified version of IFS Food 6 (IFS Food 6.1 

November 2017) which will include some additional requirements. Most relevant changes 

from 6 to 6.1are: Requirements regarding Food Fraud have been added, a requirement about 

allergen management has been modified, Description of Integrity Program procedures was 

adapted to the rules valid since 01st May 2017, References to the current Doctrine were 

included,  Mandatory inclusion of QR-codes on the IFS certificate to trace it‘s authenticity. 

Keyword: IFS 6.1, Food Fraud 

 

ÚVOD 
IFS štandard je štandardom pre výrobcov potravín, preto je ho možné použiť iba ak sa 

výrobok „spracováva“ resp. ak existuje riziko kontaminácie produktu počas balenia.  

Potravinárske spoločnosti, ktoré používajú IFS štandard majú viaceré výhody napr.: 

- viditeľnosť a uľahčenie prístupu na trh, 

- prijímanie v celom dodávateľskom reťazci, 

- neustále zlepšovanie prostredníctvom diferencovaného bodovacieho systému, 

- správa dodávateľov v databáze IFS, 

- merateľné zlepšovanie procesov a tým prevencia na zníženie nákladov. 

IFS sa rozhodla zverejniť upravenú verziu IFS Food 6 (IFS Food 6.1 v novembri 2017), ktorá 

obsahuje  ďalšie požiadavky. Táto upravená verzia nadobudne platnosť 1. júla 2018. S touto 

verziou IFS požiadala o GFSI, aby sa zaručilo, že IFS Food zostáva GFSI benchmarked 

štandard. V dôsledku toho vydanie IFS Food Version 7 je odložené až do konca roka 2018. 

Najdôležitejšie zmeny  verzie normy  6 na verziu 6.1: 

- boli pridané požiadavky týkajúce sa podvodov v oblasti potravín, 

- bola zmenená požiadavka na manažment alergénov,  

- boli upravené postupy programu integrity na pravidlá platné od 1. mája 2017, 

- boli zahrnuté  požiadavky z doktríny, 

- povinné zaradenie kódov QR do osvedčenia IFS na sledovanie jeho pravosti.  

Potravinárske spoločnosti, kde sú neohlásené audity a majú audit počínajúc 1. júlom 2018 

alebo po tomto dátume, tam bude musieť audit prebiehať podľa požiadaviek verzie normy IFS 

Food 6.1. Spoločnosti, kde neohlásené obdobie auditu začína pred 1. júlom 2018 musia byť 

auditované voči požiadavkám normy IFS Food 6 verzia apríl 2014! 

Boli zmenené nasledujúce požiadavky auditu: 

• 4.7.10 - "kozmetická" zmena: týkajúce sa Bezpečnostných listov, z anglickej verzie 

"material safety data sheets (MSDS)" bolo odstránené slovo "materiál", 

• 4.20.2 - alergény: formulácia celého článku bola zmenená, teraz sú potrebné opatrenia od 

príjmu surovín až po vyskladnenie založené na analýze nebezpečenstva, 

• 4.21 - pridaná úplne nová kapitola o potravinových podvodov, zároveň je požiadavka 4.21.1 

povinným poľom v audítorskej správe, 
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• 6 - názov kapitoly bol zmenený, pridané "a externé inšpekcie" 

Zmeny pravidiel pre certifikačné spoločnosti tu nie sú spomenuté. Zmeny oproti verzii 6 sú 

vyznačené a dokument je k dispozícii na webových stránkach IFS (https://www.ifs-

certification.com). 

 

ZAMERANIE NA NOVÚ POŽIADAVKU NORMY IFS 6.1. - POTRAVINOVÉ 

PODVODY 

Škandály v oblasti podvodov s potravinami a s tým späté problémy v posledných 

rokoch výrazne posilnili potrebu pochopenia zraniteľných miest v odvetí potravinárstva. 

Potravinársky priemysel je vo všeobecnosti zraniteľný voči zločinom a za jedno 

z najzraniteľnejších odvetí v Európe je považované spracovanie korenín (Morling a 

McNaughton, 2016). Napríklad v roku 2014 boli v drvenej rasci objavené škrupiny arašidov.  

Kvôli alergickým vlastnostiam arašidov, musel byť produkt stiahnutý z trhu (Sayers et al., 

2016). Vyšetrovanie ukázalo, že za incidentom bola podvodná činnosť a nie náhodná 

kontaminácia. Hlavnou motiváciou spoločnosti, ktorá uvádzala takýto výrobok na trh bolo 

dosiahnutie hospodárskeho prínosu pridaním lacnejšieho sypkého materiálu ku kvalitnej rasci. 

Potravinový podvod zahŕňa úmyselné nahradenie, neoprávnenú manipulácii alebo nesprávnu 

prezentáciu potravín, alebo falošné alebo zavádzajúce vyhlásenia týkajúce sa výrobku a 

zložiek potravín (Spink a Moyer, 2011a). Táto definícia bola všeobecne prijatá rôznymi 

autormi (napríklad Pustjens, Weesepoel a Van Ruth, 2016; Avery, 2014; GFSI, 2014) 

a medzinárodne uznávanými orgánmi, ako je napríklad iniciatíva pre globálnu bezpečnosť 

potravín (GFSI). Pridaním lacnejšej zložky je najčastejšie typ ekonomicky motivovaného 

falšovania (EMA) (Capuano a van Ruth, 2012), čo môže mať za následok dosiahnutie tisíce 

eur nezákonných ziskov (Moyer, DeVries a Spink, 2016). Potravinový podvod môže byť 

spáchaný akýmkoľvek jednotlivcom alebo skupinou zainteresovanou v dodávateľskom 

reťazci t.j. dodávateľmi, výrobcami potravín, maloobchodníkmi a distribútormi (Johnson, 

2014). Falšovanie je úprava a manipulácia potravín určených na predaj nahradením cenných 

zložiek s menej hodnotnými zložkami alebo zložkami. Všeobecne platí, že bylinky a koreniny 

predstavujú atraktívnu kategóriu potenciálnych možností klamania spotrebiteľa, pretože tieto 

výrobky majú vysokú hodnotu a spotrebitelia majú obmedzenú schopnosť odhaliť ich 

falšovanie (Moore, Spink a Lipp, 2012, Schaarschmidt, 2016). Značný problém s 

autentičnosťou korenín predstavuje napríklad používanie neschválených "vylepšení", ako  je 

napríklad použitie farbív (Haughey et al., 2015). Korenie z podzemnej časti je obzvlášť 

náchylné na falšovanie mletím iných zložiek rastlín, ktoré menia tvar korenia na prášok, čo ho 

robí ťažko zistiteľným v konečnom produkte. Zodpovednosť vlád a štátnych inštitúcií spočíva 

v tomto smere pri tvorbe a stanovení jasných právnych predpisov a na druhej strane 

zodpovednosťou priemyslu je zmierňovať potravinové podvody (Spink a Moyer, 2011b). 

Takéto zákonné opatrenia však zatiaľ nie sú prijaté v systémoch riadenia bezpečnosti potravín 

(Everstine, Spink a Kennedy, 2013). V poslednom období však bolo vyvinutých viacero 

iniciatív na analýzu, meranie a / alebo zmiernenie rizika potravinových podvodov. Asociácia 

výrobcov potravín (GMA) vytvorila nástroj na tento účel pre zabezpečenia integrity značky a 

bezpečnosti potravinárskych výrobkov (Kerney, 2010). Okrem toho British Retail Consortium 

(BRC) a ich norma BRC Food verzia 7, t.j. súkromná norma bezpečnosti potravín, pridala do 

svojho štandardu modul o potravinových podvodoch a poskytuje poradenstvo pre 

potravinárske spoločnosti o tom, ako zabezpečiť analýzu zraniteľnosti voči potravinovým 

podvodom (BRC, 2015). Pre hodnotenie zraniteľnosti potravinovými podvodmi uverejnila 

nezisková organizácia SSAFE vedecké podklady ako nástroj na zistenie zraniteľnosti 

potravinového podvodu (nástroj SSAFE FFVA, 2016, ESA 2015), ktorý je založený na 

rutinnej teórii vykonávaných aktivít (Cohen a Felson, 2016).  
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Dokument pozostáva z viacerých otázok, pričom obsahuje tri nasledovné kľúčové 

prvky: príležitosti (vhodný cieľ), motivácia (motivovaný páchateľ) a kontrolné opatrenia (Van 

Ruth, Huisman a Luning (2017). 

 

Tabuľka 1 Indikátory príležitostí, motivácie a kontrolných opatrení pre tri kľúčové prvky na 

hodnotenie zraniteľnosti potravinovými podvodmi (Sampers et al., 2010). 

 

Príležitosti Motivácia Kontrolné opatrenia 

Zložitosť falšovaných surovín 

Dostupnosť technológií 

a vedomosti o falšovaných  

surovinách 

Detekovateľnosť falšovania 

surovín 

Disponibilná technológia 

a vedomosti falšovať konečné 

produkty 

Detekcia falšovateľnosti 

konečných produktov 

Zložitosť falšovania 

Detegovateľnosť falšovania 

Výrobné linky / spracovateľské 

činnosti 

Obchodná sieť 

Historické dôkazy o podvodoch 

v surovinách 

Historické dôkazy o podvodoch 

v hotových výrobkoch 

 

Dodávky a oceňovanie surovín 

Cenné komponenty alebo 

atribúty surovín  

Ekonomické podmienky 

vlastnej spoločnosti 

Organizačná stratégia vlastnej 

spoločnosti 

Etika a podniková kultúra 

vlastnej spoločnosti  

Trestné činy vo vlastnej 

spoločnosti 

Korupcia na úrovni vlastnej 

spoločnosti 

Dodávateľ finančných potrieb 

Dodávateľ ekonomických 

podmienok 

Dodávateľ organizačnej 

stratégie 

Dodávateľ etickej 

podnikateľskej kultúry 

Dodávateľ trestných činov 

Obžalovanie dodávateľa 

Dodávateľ z krajiny na úrovni 

korupcie 

Sektor ekonomických 

podmienok 

Zákaznícke  trestné činy 

Sektor etickej podnikateľskej 

kultúry 

Historický dôkaz odvetvia 

priemyslu 

Úroveň súťaže v sektore 

Cenové asymetrie 

Overovanie podvodov  

v surovinách systémom ich 

monitorovania    

Overenie podvodov v 

konečných produktoch 

systémom ich monitorovania a 

sledovania podvodov 

Vlastný informačný systém 

spoločnosti 

Preverovanie integrity 

vlastných zamestnancov 

Etický kódex vlastnej 

spoločnosti 

Dodávateľ so stanovenými  

zmluvnými požiadavkami, 

systém kontroly dodávateľa 

Kontrola hmotnostnej bilancie  

dodávateľa 

Národná potravinová politika 

Sieť spojených reťazcov na 

presadzovania dodržiavania 

potravinového práva 

 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov s cieľom minimalizovať zraniteľnosť na 

potravinové podvody zavádzajú v dokumentačnej podobe analýzu rizík – na zistenie 

zraniteľnosti týkajúcej sa dodávaných surovín a vyrábaných hotových výrobkov, aby 

zabezpečili súlad s požiadavkami na bezpečnosť potravín a kvalitu a aby sa vyhli riziku 

potravinového podvodu. Analyzujú sa procesy a kroky, ktoré vykonáva prevádzkovateľ 

potravinárskeho podniku v rámci svojej časti potravinového reťazca, osobitne sa analyzujú aj 

skupiny dodaných surovín do podniku a hotové výrobky (Spink, Moyer a Speier-Pero, 2016). 

V každom kroku sú vyhodnocované pre rôzne typy potravinových podvodov, pričom časť 

z nich uvádzame v tabuľke č. 2.  
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Tabuľka 2 Vybrané príklady typov potravinových podvodov  (Manning a Soon, 2014) 

 
Názov podvodu  Definícia Príklad 

Percentuálne 

falšovanie 

zloženia 

Nie je dodržaný 

deklarovaný percentuálny 

podiel zložiek vo výrobku.  

Drahšia zložka je 

percentuálne  ponižovaná 

a lacnejšia je navyšovaná.  

Napr. zrieďovanie. 

Hrozno je znižované a obsah jablka v zložení navyšovaný. 

Falšovanie 

jednotlivých 

zložiek 

Zložka finálneho 

potravinárskeho výrobku 

je nahradená inou 

poväčšine lacnejšou 

zložkou nedeklarovanou 

na označení potraviny. 

Nastavovanie potraviny 

lacnejšou zložkou 

( = čiastočná náhrada 

drahšej suroviny 

lacnejšou) alebo zámena 

celej potraviny za inú 

lacnejšiu 

( = úplná náhrada drahšej 

suroviny lacnejšou).  

Namiesto cukru sa pridá glukózový sirup.  

Vydávanie morského pstruha za lososa. 

Nedeklarované alebo prílišné krehčenie mäsa. 

Nedodržanie požiadaviek na obsah tzv. glazúry u 

zmrazených mias. 

Čiastočná alebo úplná náhrada ryže Basmati lacnejšími 

druhy. 

Prídavky kravského mlieka do byvolieho pri výrobe pravej 

mozzarelly. 

Prídavky múky z obyčajnej pšenice siatej (Triticum 

aestivum) do cestovín vydávaných za cestoviny vyrobené 

zo semoliny (vyrobené z múky z pšenice Triticum durum). 

Prídavky pražených šupiek do mletej kávy alebo kakaa. 

Náhrada drahších druhov ovocia lacnejšími (jablkové pyré 

miesto jahôd, jablčná šťava miesto drahších štiav atď.). 

Riedenie olivového oleja inými rastlinnými olejmi. 

Prídavky škrobových hydrolyzátov alebo cukorných 

sirupov do medu. 

Prídavky pitnej vody, cukru, kyselín a farbív do ovocných 

štiav, nektárov, nápojov. 

Náhrada časti rajčinovej sušiny v kečupoch cukrom 

a škrobom 

Zníženie obsahu kakaového masla v čokoláde prídavkom 

iných tukov/olejov. 

Riedenie mlieka pitnou vodou. 

Pridávanie do kravského mlieka mlieko iných živočíšnych 

druhov (ovce, kozy alebo naopak). 

Nedeklarované prídavky rastlinných olejov do mlieka 

a syrov. 

Riedenie vína a burčiaku pitnou vodou. 

Nedeklarované prídavky sójových, cereálnych, hrachových 

a iných rastlinných bielkovín do mäsových výrobkov. 

Prídavky vlákniny do mäsových výrobkov. 

Použitie krvných bielkovín na miesto svaloviny v 

mäsových výrobkoch. 

Podváženie Úmyselné navažovanie 

menších množstiev ako sú 

deklarované na označení 

potraviny. Uvádzanie 

vyššieho ako skutočného 

obsahu zložky.  

Namiesto 60 g sa navažuje 58 g.  

Uvádzanie vyššieho počtu vajec v cestovinách. 

Deklarácia podielu svalových bielkovín v mäsových 

výrobkoch skreslená prídavkom krvných bielkovín a 

ďalších zložiek. 

 

Prebaľovanie a 

preznačovanie 

Zmenenie údajov o dátume 

spotreby. Prebaľovanie 

výrobkov s končiacim 

dátumom  spotreby. 

Prebaľovanie skladovaného výrobku z dôvodu potreby 

predlženia dátumu spotreby/dátumu minimálnej 

trvanlivosti.  

Napodobňovanie 

(simulácia, 

imitácia) 

Výrobok je navrhnutý aby 

vyzeral ako iný výrobok, 

ktorý vyrába iný výrobca 

ale nejde o presnú kópiu. 

Napodobneniny väčšinou drahších výrobkov. 

Výstupom je zhodnotenie zraniteľnosti. 
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KVALITA POTRAVÍN 

 

 

POTRAVINOVÉ 

PODVODY 

MOTIVÁCIA: 

EKONOMICKÝ ZISK 

BEZPEČNOSŤ 

POTRAVÍN 

 

  

OBRANA POTRAVÍN POŠKODENIE ZDRAVIA, 

EKONOMIKY, TEROR 

NEÚMYSELNÉ 

 

ÚMYSELNÉ 

 

 

 

Obrázok 1. Matica rizika používaná na diferencovanie kvality potravín, bezpečnosti potravín, 

podvodov s potravinami a obrany potravín (Spink a Moyer, 2011a). 

 

ZÁVER 

Zraniteľnosť v oblasti potravinových podvodov vyplýva z možných príležitostí, 

motivačných činov a prijatých kontrolných opatrení na úrovni dodávateľsko – odberateľského 

reťazca, ktoré možno rozdeliť na technické a ekonomické príležitosti, príležitosti v čase a na 

mieste, kultúru a správanie. 

V súčasnom období boli identifikovateľné viaceré faktory, ktoré prispievajú 

k potravinovým podvodom a preto boli navrhnuté účinné opatrenia a mechanizmy na 

posúdenie zraniteľnosti v oblasti potravinových podvodov, ktoré výrazne prispievajú k ich 

predchádzaniu. 

Riešenie potravinových podvodov viedlo k rozšíreniu vedy o potravinách na  

kriminológiou a obchodné rozhodovanie. Celkovo možno povedať, že zložitosť zraniteľnosti 

potravinových podvodov vedie k zvýšenému dôrazu na ochranu potravín: posun od "rizika 

zmiernenia" na "zraniteľnosť a prevenciu". 

Vydaná revízia medzinárodnej IFS 6.1 rovnako ako normy BRC 7 a FSSC 22000 

verzia 4.1, zaviedli do svojich požiadaviek na certifikáciu kritérium na zabezpečenie analýzy 

zraniteľnosti voči potravinovým podvodom, ktorým prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov musia formou účinných mechanizmov, opatrení a dokumentovaných postupov 

identifikovať ich včasné odhalenie.  
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TECHNOLOGY STRENGTHS  AND WEAKNESSES 
 

Jozef Golian 

 

Abstract: Global and national food systems present increasing challenges for science 

communities in tackling issues for health, nutrition, agriculture, ecology and human behaviour, 

and for encompassing public and private sector research. Academies of science worldwide are 

committed to engage widely to strengthen the evidence base for enhanced food and nutrition 

security at global, regional and national levels. The major global challenges for delivering food 

and nutrition security1 are compounded by the pressures of the growing population climate 

change, other global environmental changes, and economic inequityand instability. In addition, 

lack of quality and safety of diets, risk-prone food distribution systems and adverse nutrition 

behaviour and lifestyles, resulting in obesity, are of increasing concern, including in the EU. It is 

vitally important to develop food systems that are nutritionsensitive. 

 

ÚVOD 

Kľúčové otázky pri definovaní a  charakterizovaní bezpečnosti potravín a výživy 

Krajiny EÚ nie sú imúnne voči problémom týkajúcich sa jedla a výživovej bezpečnosti a stále 

viac sa zvyšuje potreba čeliť novým výzvam. Štúdie FAO poskytujú dôležitý globálny koncepčný 

rámec, ktorý kladie  dôraz na dostupnosť potravín, prístup a stabilitu potravinového systému. 

Pracovná skupina EASAC preskúmala, ako rozšíriť rámec koncepcie FAO, ktorý má nasledujúci 

osobitný význam pre Európu. 

• Venovať väčšiu pozornosť zdravotným rozmerom. 

• Zahrnúť nadmernú spotrebu, ako aj hlad/podvýživu. 

• Riešiť problémy na strane dopytu a ponuky, s ich dôsledkami na zmenu správania. 

• Zohľadniť rozhodnutia a dôsledky pre využívanie pôdy. 

• Vyhodnotiť vzťah medzi poľnohospodárstvom a environmentálnymi zdrojmi v rámci širšieho  

   sociálno-ekonomického  kontextu. 

• Zdynamizovať  adresnosť pomoci a nestálosť potravinových systémov. 

EÚ je čistým vývozcom v kategórii potravín, nápojov a tabaku, ktorý sa v roku 2011 presunul z 

malého obchodného deficitu na malý obchodný prebytok v roku 2016. Podľa názoru pracovnej 

skupiny EASAC nie je súčasný informačný základ o bezpečnosti potravín a výživy  Európy 

dostatočne silný a je pre ňu obmedzený súvisiaci výskum. Napríklad v Európe na rozdiel od 

USA, neexistujú žiadne časové rady prieskumov, ktoré by identifikovali prevalenciu nedostatkov 

potravín na úrovni domácností. Je taktiež dôležité urobiť viac, aby sme pochopili, ako sa stav 

výživy môže počas dĺžky života líšiť a aké sú  dôsledky pre zdravie. Napríklad výskumy na 

európskych adolescentoch (Moreno et al., 2014) ilustrujú hodnotu prierezového výskumu 

v populácii skupiny, ktoré súvisia so stavom výživy, životným štýlom a zdravím. 
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Schéme 1. Integrovaný koncepčný rámec pre výskum potravín, výživy a poľnohospodárstva 

v kontexte potravinových systémov (von Braun,  2017) 

 

Obmedzené údaje, ktoré sú k dispozícii od Eurostatu  ukazujú,  že polovica domácností s nízkymi 

príjmami v novších členských štátoch EÚ sa usilujú o prístup k potravinám (Eurostat, 2012). 

Okrem zvyšujúceho sa výskytu nadváhy (viac ako polovica dospelej populácie obyvateľstva EÚ) 

a obezity, existujú klinické dôkazy o rastúcich výživových nedostatkoch v EÚ a nedostatočnej 

potravinovej bezpečnosti, ktorá zhoršuje duševné zdravie, spôsobuje neschopnosť zvládnuť 

chronické choroby a zhoršené zdravia detí (Loopstra et al., 2015). Nedávna analýza projektu 

ULYSSES začala objasňovať, ako sa ceny potravín v EÚ zvyšujú a ako to ovplyvnilo návyky 

spotreby a nákupu potravín. Existujú významné rozdiely v úrovni potravinovej nedostatočnosti v 

celej EÚ s najväčšími dôsledkami v prípade chudobnejších domácností v Rumunsku, Litve, 

Bulharsku, Malte, Poľsku, Slovensku a Estónsku.   

Výskum pomocou makrodát pre FAO (Capacci et al., 2013) zmapoval podvýživu, nadvýživu 

a mikronutrienty naprieč európskymi geografickými oblasťami a preskúmal asociáciu 

so sociálno-ekonomickými determinantami a prekladom do zdravotnej a ekonomickej záťaže. 

Medzi európske krajiny  v ktorých stav podvýživy pretrváva a koexistuje s prevažujúcimi 

nedostatkami mikroživín a relatívne vysokou úrovňou nadmernej výživy patrili Albánsko, 

Arménsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Macedónsko, Moldavsko, 

Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina. Tieto údaje pochádzajú z roku 2010 alebo skôr. 

Problémy určite existujú aj v iných krajinách EÚ a cenový nárast potravín v roku 2007/8 mal 

najväčší vplyv na najchudobnejšie domácnosti. Vo Veľkej Británii údaje za rok 2014 naznačujú, 

že z osôb vo veku 15 rokov a starších malo 10 % potravinovú neistotu a  4,5 % malo závažnú 

úroveň potravinovej  neistoty, aj keď to bolo na základe relatívne obmedzeného prieskumu 

(Taylor a Loopstra, 2016). Ďalšia nedávna britská štúdia zo strany skupiny All Party 

Parliamentary Group on Hunger  identifikovala, že značná časť detí, ktorá začína základnú školu 

mala podváhu, ale tiež poznamenala, že tam je potrebné zhromažďovať lepšie údaje na to, aby 

boli komplexne posúdené. Pokiaľ ide o lepší zber údajov, pracovná skupina EASAC zistila, že 

okrem zhromažďovania štatistiky ohľadom výživy na úrovni krajiny, je naliehavé vyhodnotiť 

prevalenciu podvýživy u potenciálne zraniteľných skupín, napríklad migrantov, bezdomovcov a 

starších ľudí (Michel, 2014), tehotných žien, dojčiat a hospitalizovaných pacientov (Khalatbari-

Soltani a Marques-Vidal, 2016). Tieto dopady sú často nedostatočne kvantifikované, súčasné 
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informácie, ktoré sú k dispozícii sú často zastarané a v dôsledku toho sa pokúšajú obohatiť 

potraviny v boji proti nedostatkom mikroživín, ktoré mnoho krát nie sú založené na dôkazoch.  

 

Preto musí EÚ vynaložiť väčšie úsilie na zhromažďovanie údajov na monitorovanie podvýživy v 

členských štátoch (Tabuľka 1), ktoré budú dopĺňať prieskumy Eurostatu a obyvateľstva. Nové 

systematické úsilie - rozšírenie na nadmerné spotrebu – sa môže zakladať na práci projektov 

financovaných EÚ, ako je FoodSecure, čo sú priekopnícke spôsoby k mapovaniu 

podvýživy/údajov o podvýžive na úrovni príjmov. Príležitosti pre zhromažďovanie údajov o 

výživovej hodnote v EÚ, zhromaždených v reálnom čase, na základe personalizovaných 

informácií o výživovej hodnote a „občianska veda“ založená na inteligentnom telefóne, potrebujú 

účinný analytický rámec. 

 

Tab. 1 Lídri zmien ovplyvňujúcich bezpečnosť potravín a výživy 

Demografická transformácia - vrátane rastu obyvateľstva, urbanizácie, migrácie, starnutia na 

vidieku. 

Zmeny správania - spotreba potravín a životný štýl, napríklad v dôsledku obezity a NCD. 

Transformácia potravinových systémov - nové hodnotové reťazce, napríklad zvýšenie úlohy 

spracovaných potravín a supermarketov, vedú k väčšej integrácii potravinových systémov s 

pracovnými, energetickými, finančnými a komoditnými trhmi. Inovácia môže priniesť revolúciu 

v potravinových systémoch, ale môže to mať vplyv na ich nerovnomerne rozloženie. 

Zmeny životného prostredia - zvýšené nedostatky prírodných zdrojov (napr. voda, pôda, 

biodiverzita) a riziká zmeny klímy (napr. extrémne poveternostné podmienky,  nárast škodcov a 

chorôb). 

Zdroj: Pollock et al., 2008; Braun and Kalkuhl, 2015; and Working Group discussion. 

 

Nad rámec tradičného zberu údajov sa používajú „veľké dáta“ na výživu a s tým súvisiace 

zdravotné problémy, ktoré môžu čoraz viac zohrávať dôležitú úlohu pri identifikácii príčinných 

vzťahov medzi fungovaním potravinového systému a ľudskej spotreby. Tvorcovia politiky EÚ 

musia taktiež uznať, že zber lepších údajov pravdepodobne vyvolá väčší dopyt po potravinovej 

pomoci pre občanov EÚ alebo zavedenie inej formy bezpečnostnej siete v politike sociálnej 

starostlivosti. V súčasnosti, sa zdá, že predpokladom Európskej komisie, je že potravinová pomoc 

je len záležitosťou rozpočtu rozvojovej pomoci pre regióny mimo EÚ. 

 

Aké sú nové výzvy? 

Všeobecné faktory zmien ovplyvňujú kontext, v ktorom sa vedecké a politické systémy 

zameriavajú na štúdium a zabezpečovanie potravinovej a výživovej bezpečnosti (Tabuľka 2). 

 

Tab. 2 Hlavné témy, ktoré sa objavili v rámci Panelu pre potravinové systémy budúcnosti v 

Spojenom kráľovstve 

Účastníci v oblasti dobrých životných podmienok zvierat by neboli ochotní urobiť kompromis 

noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, pretože majú morálne povinnosti voči 

zvieratám, ale tiež pretože chované hospodárske zvieratá v dobrých podmienkach okúsili  lepšie. 

Účastníci potravinového odpadu vyjadrili znepokojenie nad odpadmi vo všetkých štádiách 

potravinového systému, od výrobcov po maloobchodníkov až po spotrebiteľov. 

Účastníci vzdelávania v oblasti potravín uznali potrebu riešenia problémov súvisiacich s 

potravinami a potravinového odpadu a podporili v tejto problematike vzdelávať, aby zmenili 
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stravu, aby sa obmedzilo využívanie zdrojov, ale inklinovalo sa k prioritám vzdelávania detí a 

budúcich generácií. 

Technológia potravín - účastníci sa väčšinou zhodli na tom, že inovácia v potravinovom systéme 

by prispela k potravinovej bezpečnosti, zatiaľ čo technológie riešenia boli považované za ľahšie 

škálovateľné, mali tendenciu byť dôveryhodné menej ako sociálne inovácie, ako napríklad 

zmena správania. Účastníci boli ochotnejší prijímať technologické riešenia na riešenie 

problémov iných ľudí, napríklad v oblasti rozvoja krajiny. 

Životné prostredie - mnohí účastníci sa obávajú vplyvu možných riešení na zabezpečenie 

potravinovej bezpečnosti na životné prostredie. 

V rámci kompromisov však mali tendenciu uprednostňovať sociálne, hospodárske záujmy alebo 

záujmy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat pred environmentálnymi problémami. 

 

Zmena klímy: vplyv, prispôsobenie a zmiernenie 

     Až 70 % potravín dovážaných do EÚ pochádza z oblastí rozvojových krajín, ktoré budú 

mimoriadne zraniteľné voči zmenám klímy. Zmena klímy bude mať pravdepodobne významný 

dôsledok  na výrobu potravín, väčšina, ale nie všetky budú negatívne, a plytvanie v rámci  

Európy, vo všeobecnosti na potravinárske systémy a na výber plodín na výrobu bioenergie, ako aj 

na výrobu potravín. Dopad zmien klímy na produktivitu v poľnohospodárstve (v spojení s inými 

účinkami na vodné zdroje) bol identifikovaný ako globálny rizikový faktor. Nedávna empirická 

analýza globálnych zmien poukazuje na to, že rastúce teploty sú spojené s migračnými tokmi z 

krajín, ktoré založili veľkú časť svojich ekonomík na poľnohospodárstve a ktorým sa dajú 

pripísať straty na produkcii plodín (Cai et al., 2016). Konkrétna, migrácia vyvolaná zmenou 

klímy rozširuje tok už existujúcich migračných trás - čo naznačuje, že to bude pre EÚ 

pokračujúcou výzvou. 

     Modelovanie celosvetových a regionálnych vplyvov na zdravie vyplývajúcich z budúcej 

výroby potravín v dôsledku klimatických zmien (Springmann et al., 2017) predpovedá, že v 

absolútnom vyjadrení by väčšina úmrtí súvisiacich so zmenou klímy nastala v juhovýchodnej 

Ázii, hoci aj niektoré európske krajiny môžu byť významne postihnuté. Pri tomto modelovaní by 

prijatie postupov stabilizácie klímy znížilo počet úmrtí súvisiacich so zmenou klímy s mierou 

vplyvu v závislosti od presnosti. Ako súčasť celkového vplyvu všetkých vplyvov zmeny klímy na 

poľnohospodárstvo, môžu mať extrémne poveternostné udalosti významné dôsledky pre 

bezpečnosť potravín na celom svete a v Európe. Modelovanie vplyvov zmeny klímy na európske 

poľnohospodárstvo je aktívnou oblasťou výskumu: napríklad MACSUR42 je znalostné centrum 

v rámci JPI FACCE, ktoré sa týka modelovania plodín, hospodárskych zvierat a sociálno-

ekonomických aspektov. 

 Aby sa prispelo k prispôsobeniu sa globálnym vplyvom zmeny klímy, bolo navrhnuté 

zavedenie klimaticko-inteligentného poľnohospodárstva zameraného na klímu, napríklad v 

analýze Svetovej banky a teraz existuje niekoľko možností v EÚ (Schiermeier, 2015). Existujú 

napríklad vedecké príležitosti v oblasti šľachtenia rastlín, ktoré sú na dosah, na vývoj plodín 

prispôsobiteľných zníženým zásobám vody (vrátane miestnych osiatych plodín). Program na 

riešenie nedostatkov v poľnohospodárskom výskume v oblasti prispôsobovania sa klimatickým 

podmienkam musí zahŕňať aj spoločenské vedy, napríklad na pochopenie správania sa 

poľnohospodárov (Davidson, 2016), pretože klimaticko-inteligentné poľnohospodárstvo si 

vyžaduje koordinované činnosti poľnohospodárov, výskumných pracovníkov, súkromného 

sektora, občianskej spoločnosti a tvorcov politík identifikovať a zaviesť systémy odolné voči 

zmene klímy (Lipper et al., 2014). 
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 Pracovná skupina EASAC zdôraznila dôležitosť pozorovania vplyvu v širšom zmysle: 

je potrebné rozvinúť potravinové systémy odolné voči zmene klímy, ktoré si vyžadujú opatrenia 

napríklad v oblasti zásob potravín a dopravy, transparentnosti trhu, infraštruktúry, 

chladiarenských reťazcov a umiestnenia zariadení na spracovanie potravín, ako aj v 

poľnohospodárstve (Wheeler, von Braun, 2013). Okrem toho, že zmena klímy ovplyvní 

poľnohospodársku produktivitu a ako sa s touto zmenou vyrovnať, je mimoriadne dôležité si 

uvedomiť, že samotné poľnohospodárstvo významne prispieva ku zmene klímy. 

 V roku 2015 sa uskutočnili dve významné globálne iniciatívy s takou kapacitou, ktorá 

mohla výrazne ovplyvniť budúce stratégie pre FNSA. Jedným bolo prijatie SDG zo strany OSN a 

druhá bola výsledkom Rámcového dohovoru Organizácie Spojených Národov o zmene klímy, 

ktorý sa stretol v Paríži na konferencii COP21 s cieľom obmedziť emisie skleníkových plynov 

(GHG) na 1,5 % na predindustriálnej úrovni. V súčasnosti predstavuje agropotravinársky pôvod 

emisií skleníkových plynov 30 % (oxid uhličitý, metán, oxid dusný) približne polovicu tejto 

sumy pripisovanej výrobe a polovici konverzii pôdy. Hospodárske zvieratá sú hlavným zdrojom 

poľnohospodárskych emisií skleníkových plynov a ak sú súčasné trendy pretrvávajú, bolo 

uznané, že samotná produkcia potravín túto úroveň dosiahne, ak dokonca neprekročí celosvetové 

ciele pre celkové GHG (Bajzelj et al., 2014).   

 Klimaticko-inteligentné poľnohospodárstvo samo o sebe nemôže splniť ciele v oblasti 

emisií skleníkových plynov, hoci emisie skleníkových plynov z globálneho poľnohospodárstva 

môžu byť v obmedzenej miere zmiernené rozširovaním poľnohospodárskych výnosov trvalo 

udržateľným zintenzívnením,  čím sa zníži potreba poľnohospodárskej pôdy a aktívne sa obnovia 

prírodné biotopy (Lamb et al., 2016  a výskumný program CGIAR o zmene klímy, 

poľnohospodárstve a potravinovej bezpečnosti). Môžu sa naskytnúť aj príležitosti na 

zavedenie kŕmnych doplnkových látok na zníženie produkcie metánu počas trávenia prežúvavcov 

a na výmenu osvedčených postupov v metódach nakladania s maštaľným hnojom na pasienkoch. 

Avšak podľa názoru pracovnej skupiny EASAC je taktiež potrebné konať s cieľom znížiť 

množstvo odpadu a zaviesť stratégie na strane dopytu - to je riešenie nadmernej spotreby a zmeny 

stravovacích návykov spôsobom, ktorý zníži emisie GHG ako súčasť prístupu založeného na 

systémoch, ktorým je udržateľné zabezpečenie potravinovej a výživovej bezpečnosti (Tilman, 

Clark, 2014). 

 Okrem toho prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy a sú ďalším prínosom pre životné 

prostredie (ako je napríklad menej odlesňovania) (Erb et al., 2016), pričom prispôsobenie 

modelu spotreby prinesie aj prínos pre verejné zdravie v tých populáciách, ktoré už konzumujú 

veľké množstvá potravín zo živočíšnych zdrojov. Celosvetovú spotreba mäsa a mliečnych 

výrobkov je potrebné upraviť tak, aby sa zabránilo nadmernej spotrebe (Friel et al., 2009, 

Chatham House, 2015) a zároveň umožniť lepšiu distribúciu do rozvojových krajín. Napríklad 

bolo odhadnuté, že 30 % pokles konzumácie nasýtených tukov zo živočíšnych zdrojov u dospelej 

populácie má vplyv na zníženie srdcových ochorení o 15 % v Spojenom kráľovstve (Friel et al., 

2009). Mala by sa znížiť aj celková spotreba energie v prípade nadmernej spotreby aj v 

kombinácii so snahou znížiť množstvo odpadu. Jeden odhad (Springmann et al., 2016b) 

naznačuje, že prijatie usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie o zdravej výžive by mohlo 

do roku 2050 znížiť celosvetovú úmrtnosť až o 10 % a emisie skleníkových plynov súvisiace s 

potravinami až o 70 %. Preto môže priniesť zmena spotreby spoločné prínosy pre zdravie a 

emisie skleníkových plynov: tieto prínosy sú monitorované a sledované ako jeden ukazovateľ 

vplyvu zmeny klímy na zdravie (Watts et al., 2017). 

 Dánska etická rada požaduje daň z červeného mäsa, aby upravila spotrebu a zmiernila 

zmenu klímy a je pravdepodobné, že reforma infraštruktúry v rámci spoločnej poľnohospodárskej 
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politiky by mohla znížiť dotácie na živočíšnu výrobu v rámci poľnohospodárstva, aby odradili od 

spotreby mäsa prostredníctvom vyšších cien. Avšak, ide o  komplexnú úlohu objasniť 

potenciálne makroekonomické a iné dôsledky dane z mäsa (Smith, 2014; Springmann et al, 

2017)  a rozlišovať dopady medzi rôznymi druhmi mäsa (Schader et al, 2015). Navyše, vplyv 

daní z potravín bude pravdepodobne najväčší na tých, ktorí majú najnižší príjem, čo zvyšuje 

náklady na zdravé stravovanie. Súčasné európske dôkazy na porovnanie relatívnych nákladov na 

stravovanie sú zmiešané a závisia od metodiky. Napríklad, na základe porovnania nákupných 

košíkov sú potraviny vyššej kvality drahšie (Thiele, 2014), ale ak zdravšia výživa zahŕňa nižšiu 

spotrebu, potom náklady nemusia byť vyššie (Ryden et al., 2008) , 

Je potrebné vyvinúť väčšie úsilie, aby sa objasnilo, či existuje nesúlad medzi dosiahnutím cieľov 

COP21 z hľadiska zníženia spotreby mäsa a mliečnych výrobkov a štandardné rady pre 

konzumáciu zdravej výživy zodpovedajúce cieľom stanoveným v SDG. 

 

Čo je potrebné na mobilizáciu národnej/regionálnej vedeckej kapacity na riešenie výziev? 

Veľa sa dosahuje pri objasňovaní a realizácii výskumného programu, ale súčasná oblasť 

výskumu je roztrieštená a existujú medzery v preklade výsledkov výskumu do inovácie a pri 

zavádzaní politík. Je naliehavo potrebné vziať do úvahy rozdielne výstupy z rôznych iniciatív na 

vytvorenie dôkazovej základne a nasadenie týchto nových poznatkov pre inováciu a na 

poradenstvo pri tvorbe politík. Medziodvetvové politické iniciatívy EÚ (napríklad pre 

bioekonomiku a presné hospodárstvo) musia v súčasnosti zohľadňovať globálne ciele stanovené 

v záväzkoch SDG a COP21. Podobne ako v prípade organizácie dôkazov o environmentálnom 

manažmente (Dicks et al., 2014), tak pre potravinovú bezpečnosť a výživovú bezpečnosť, 

uznanie hierarchie dôkazov dostupných v spoločnej európskej poznatkovej báze výskumu 

pravdepodobne podporí efektívne využívanie podporných systémov na rozhodovanie. Existuje aj 

kritická potreba rozvíjať nové možnosti verejno-súkromného partnerstva na formovanie a 

realizáciu priorít v oblasti výskumu (Haddad et al., 2016). 

 Vedecká komunita môže zohrávať ústrednú úlohu v nových prístupoch k politickej a 

regulačnej súdržnosti, najmä (1) spochybňovať súčasné dogmy v oblasti bezpečnosti potravín a 

výživy, čo si vyžaduje ďalšiu pozornosť zameranú na problémy spojené s nadmernou spotrebou; 

(2) zabezpečiť, aby sa domáce požiadavky v Európe uplatňovali v kontexte zlepšenia 

potravinovej a výživovej bezpečnosti na celom svete; (3) všeobecnejšie vypracovať výživovo-

citlivú politiku, a nielen výživovo-citlivú politiku poľnohospodárstva; (4) zosúladiť súčasné 

priority so záujmami budúcich generácií; a (5) podporovať postupy v rámci celého systému na 

zmiernenie kompromisov v rôznych častiach potravinového systému (napríklad 

poľnohospodárska politika zvyšujúca výrobu potravín bohatých na energiu, ale s nízkym 

obsahom živín, čo vedie k externalizovaným nákladom na zdravie a životné prostredie). 

Potraviny 2030 je významná iniciatíva EÚ na identifikáciu dlhodobej agendy výskumu a inovácie 

a mobilizáciu vedeckej komunity. Mechanizmy navrhnuté na dosiahnutie priorít v oblasti 

potravín 2030 na zníženie hladu a podvýživy, budovanie pružného systému primárnej produkcie, 

zavádzanie udržateľnosti a podpora inovácií sa zakladajú na štyroch pilieroch (GR pre výskum a 

inovácie, 2016): 

1. Výskumné objavy - využívajúc pritom transformačné právomoci napr. informačných a 

komunikačných technológií (IKT), veľké dáta a transdisciplinárnu integráciu spoločenských a 

humanitných vied s ostatnými vedami. 

2. Otvorené prepojenie medzi súčasnými iniciatívami podporujúcimi inovácie, napr. EIP, JPI, 

technologických platforiem a posilnenie synergií medzi rôznymi zdrojmi financovania, verejnými 

i súkromnými. 
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3. Otvoriť vedecko-výskumnú infraštruktúru a prístup k údajom, podporiť mobilitu výskumných 

pracovníkov, vzdelávanie v oblasti vedy a posilniť komunikáciu medzi vedou, politikou a 

spoločnosťou. 

4. Otvorený svetu - na základe existujúceho multilaterálneho dialógu, napr. EÚ - Africká únia o 

FNSA a hľadanie novej medzinárodnej spolupráce. 

Treba toho urobiť ešte veľa na to, aby sme získali angažovanosť zainteresovaných strán v oblasti 

Potravín 2030 a objasnili, akú pridanú hodnotu možno dosiahnuť pri tejto širokej, novej stratégii. 

Diskusia pracovnej skupiny EASAC sa zamerala na jeden konkrétny aspekt: príspevok veľkých a 

otvorených údajov k inovácii poľnohospodárskych systémov. Okrem ich potenciálnej hodnoty v 

inováciách sú otvorené údaje dôležité pre dosiahnutie transparentnosti a zodpovednosti politiky a 

pre lepšie strategické hodnotenie rozhodovania V poľnohospodárstve sa otvorené údaje čoraz 

viac integrujú do rôznych činností (napr. vedy o úrode, vedy o zvieratách, vedy o potravinách, 

ekonomike) a z rôznych zdrojov (napr. diaľkové snímanie, sociálne médiá, fenotypizácia, 

„omics“ technológie.  Existujú aj problémy pri hľadaní a získavaní príslušných údajov z 

heterogénnych súborov. Projekt SemaGrow financovaný zo siedmeho rámcového programu 

využíva poľnohospodársky dátový ekosystém ako testovacie lôžko pre svoje technológie na 

vytvorenie robustnej a flexibilnej infraštruktúry, ktorá umožňuje federatívny prístup k 

distribuovaným zdrojom údajov. Pilotná práca v spoločnosti SemaGrow ukázala, že súbory 

metadát nie sú vždy úplné a jednoznačné. Nie je vždy jasné, čo sa v súbore údajov vyskytuje z 

dôvodu problémov týkajúcich sa rôznych používaných slovíčok. Pokrok v Potraviny 2030 

otvorené/veľké ciele v oblasti údajov o potravinách budú závisieť od vytvárania kvalitných meta 

údajov a riešenia problémov s rôznymi slovníkmi a ontológiami, ako aj od pokroku v metódach 

kontextualizácie: to znamená prinášať nové dôkazy do procesu tvorby politiky. 

     Na globálnej úrovni, bola potreba koherentnosti politiky a infraštruktúry s otvorenosťou vo 

svete veľkých údajov preskúmaná organizáciou Science International (iniciatíva združujúca 

hlavné vedecké organizácie na celom svete, vrátane IAP), ktorá podporuje rozvoj globálnej 

dohody o hlavných zásadách otvoreného prístupu k veľkým dátam. Dôležitosť vytvorenia tejto 

celosvetovej koordinácie a koherencie je doložená prínosom, ktorý by mohli priniesť veľké 

súbory dát na analýzu a dosiahnutie SDG. 

 V čase, keď súkromný sektor čoraz viac aktívne zhromažďuje veľké dáta, napríklad v 

presnom poľnohospodárskom prostredí, je stále dôležitejšie identifikovať mechanizmy na 

zabezpečenie prístupu verejnosti k dôležitým informáciám. 

 

Spoločenská prijateľnosť 

Verejné konzultácie o odporúčaniach výskumu v správe EXPO 2015 preukázali, že existuje 

široký konsenzus o mieste výskumu pri dosahovaní celosvetovej potravinovej bezpečnosti a 

potrebe prijať nové prístupy, napríklad viac transdisciplinárneho a interdisciplinárneho výskumu 

a systémového myslenia. Väčšina respondentov, ktorí sa zúčastnili na konzultácii v EXPO 2015, 

tiež súhlasila s tým, že musia existovať lepšie mechanizmy na uľahčenie zavádzania výsledkov 

výskumu v inovatívnych produktoch a službách (skracovanie časov na rozšírenie a na trh) a 

poskytovanie poradenstva pre politiku založenú na dôkazoch. Medzi výskumnými témami, ktoré 

získali osobitnú podporu pri konzultáciách, boli výskum v oblasti potravinových systémov, 

medzinárodný poľnohospodársky výskum v spolupráci s EÚ, biologické vedy, potravinárstvo a 

používanie spoločenských vied na pochopenie správania spotrebiteľov. Prierezová otázka, ktorá 

sa v tejto verejnej konzultácii spomína (v rôznych súvislostiach týkajúcich sa výživy a spotreby 

potravín, bezpečnosti potravín, mikrobiálnej rozmanitosti, strát potravín a trvalej udržateľnosti 
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výroby potravín) bola dôležitá z hľadiska zhromažďovania, spracovania, analýzy, zdieľania a 

prístupu údajov. 

 Európska komisia a členské štáty uskutočnili mnoho verejných konzultácií o postojoch 

k špecifickým technológiám spojených s poľnohospodárstvom a potravinovou bezpečnosťou. V 

tejto časti sa zameriava na ďalšie dva všeobecné prieskumy, ktoré poskytujú širší kontext pre 

nasledujúce sekcie. Ako súčasť série prieskumov verejnej mienky Eurobarometer GR pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v roku 2012 preskúmalo postoje Európy k potravinovej 

bezpečnosti, kvalite potravín a vidieku (Európska komisia, 2012). Výsledky tohto prieskumu 

naznačili, že občania EÚ majú obavy o celosvetovú potravinovú bezpečnosť, ale vyjadrili menšie 

obavy týkajúce sa schopnosti členských štátov EÚ uspokojiť potravinové potreby svojich 

obyvateľov. Medzi jednotlivými krajinami však existovali podstatné rozdiely: napríklad 94 % 

respondentov v Grécku sa zaoberalo vnútroštátnou výrobou potravín, na rozdiel od iba 11% 

opýtaných v Dánsku a Holandsku. Veľká väčšina respondentov súhlasila s tým, že EÚ by mala 

pomôcť krajinám mimo EÚ produkovať viac potravín a že samotná EÚ by mala vyrábať viac 

potravín, aby uspokojila rastúci dopyt v EÚ a znížila závislosť od dovozu. 

 Ďalší prehľad o postojoch verejnosti k potravinovej bezpečnosti v jednom členskom 

štáte poskytla nedávna komisia UK Food Futures Panel (2016), ktorá bola zhrnutá v programe 

Globálneho potravinového zabezpečenia UK. Po potvrdení zistení Eurobarometra členovia Food 

Futures Panel vnímajú potravinovú bezpečnosť za dôležitú otázku, ktorá je v súčasnosti viac 

relevantná pre rozvojové krajiny ako pre vlastnú krajinu.  

Tieto opakujúce sa verejné záujmy sa celkom dobre zameriavajú na priority identifikované v 

skorších horizontoch Spojeného kráľovstva odborníkmi so záujmom o vedecké a politické 

rozhranie (Parker et al., 2014). Je potrebné urobiť viac vo „vedách o správaní ľudí“ s cieľom 

porozumieť postojom spotrebiteľov, napríklad vnímanie rizika ako dôležitejší prínos a založenie 

správania na krátkodobých reakciách a impulzoch či nerealizovaných úvahách. Je dôležité 

budovať ďalšiu verejnú angažovanosť v otázkach spojených s potravinovou a výživovou 

bezpečnosťou. 

 

ZÁVER 

Potravinová a výživová bezpečnosť v Európe ale v celom svete prechádza zásadnými zmenami. 

je potrebné v nej zohľadňovať viacero faktorov, ktoré sa doteraz podceňovali. Ide predovšetkým 

o ekonomické prepočty rôznych variant potravinových systémov, ktoré budú zohľadňovať 

predovšetkým dopady klimatických zmien, zmeny stravovacích návykov, znižovanie 

skleníkových plynov, znižovanie spotreby vody a energie, znižovanie energetickej hodnoty 

potravín a znižovanie odpadov pri výrobe a v stravovaní. Všetky tieto faktory je potrebné 

podrobnejšie analyzovať  s cieľom ich hlbšieho  vysvetľovania verejnosti a všetkým 

zainteresovaným stranám. pre zvládnutie tejto situácie bude potrebná aj výchova nových 

odborníkov orientovaných na prognosticko-ekonomické aspekty potravinových systémov. 
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Abstract: The Knowledge Junction is a curated community in the Zenodo repository for research 

sharing. It is used by the OpenAIRE project, and was commissioned by the EC to support their 

nascent Open Data Policy by providing a catch-all repository for EC funded research. Presented 

document informs national scientific experts about the possibility to obtain and exchange evidence 

and supporting materials used in food and feed safety risk assessments. Member State organizations, 

EU countries and Pre-Accession countries are encouraged to upload, through national 

representatives, all information relevant to risk assessment activities including risk assessment 

mandates, outputs (opinions, reports, statements, guidance documents), national work plans related 

to risk assessment, relevant technical reports, any other relevant document, data and software. 

Keywords: Knowledge Junction, scientific information, risk assessment and risk communication 

 

Hodnotenie rizika na komunitárnej úrovni zabezpečuje Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín, avšak každý členský štát EÚ je povinný zabezpečovať i národné hodnotenia rizika. 

Hodnotenia rizika sú prostredníctvom EFSA sprístupnené i pre expertov v iných členských štátoch, 

pričom sú zverejňované aj na webových sídlach jednotlivých úradov pre potraviny. O tieto 

hodnotenia je záujem nielen u vedeckej, ale i odbornej verejnosti, čo dokumentuje i počet stiahnutí a 

prezretí, ktorý sa pohybuje v tisícoch.  

V súvislosti s uvedeným vedecké modely a nástroje, ktoré používa EFSA sa spojili do novej 

komunity, ktorá sa nazýva Knowledge Junction. Knowledge Junction predstavuje otvorený priestor 

pre výmenu vedeckých informácií a vedeckých dokumentov používaných pri hodnotení rizika 

bezpečnosti potravín a krmív s cieľom zlepšiť transparentnosť, reprodukovateľnosť a správne 

narábanie s vedeckými informáciami. Knowledge Junction prebieha na zdieľanej platforme Zenodo. 

V prípade záujmu publikovať práce so zameraním na hodnotenia rizika v Knowledge Junction, je 

potrebné ako prvé sa zaregistrovať na uvedenej platforme. Vloženým dokumentom sú priradené 

identifikátory digitálneho objektu (DOI), ktoré potvrdzujú autorstvo a prispievateľov s pridanou 

licenciu, ktorá špecifikuje podmienky používania. Obsah úložiska Knowledge Junction môže byť 

využívaný EFSA vedeckými Panelmi, pracovnými skupinami EFSA a všetkými zainteresovanými 

stranami pri prácach na  hodnotení rizika. Vedci a experti, ktorí majú záujem o zverejnenie svojich 

vedeckých dokumentov v Knoledge junction sa môžu obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu: 

efsa.focalpoint@land.gov.sk. Detailnejšie informácie týkajúce sa postupov pri vkladaní dokumentov 

ako i vyhľadávaní relevantných publikácií opublikoval EFSA v príručke k platforme Knowledge 

Junction, ktorá je zverejnená a voľne stiahnuteľná na domovskej stránke EFSA 

(http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161114). 

 Poster a informačné letáky o Knowledge Junction, ktoré boli vydané slovenským národným 

kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, predstavujú výzvu pre vedeckú 

komunitu o aktívnu participáciu na tejto medzinárodnej otvorenej vedeckej platforme pre oblasť 

hodnotenia rizika potravín a krmív.   

mailto:efsa.focalpoint@land.gov.sk
mailto:efsa.focalpoint@land.gov.sk
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161114
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AKTIVITY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY NA 

ÚSEKU BEZPEČNOSTI POTRAVIN V ROCE 2017  

ACTIVITIES OF THE STATE VETERINARY ADMINISTRATION 

OF THE CZECH REPUBLIC IN THE FIELD OF FOOD SAFETY IN 

THE YEAR 2017 
 

Zbyněk Semerád, Jiří Drápal 
 
 

Abstract: Goals of 10 emergency control actions performed in the Czech Republic in the year 

2017, as well as a brief evaluation of their results, are described in this article. Checks 

connected with taking samples for analyses were aimed at food presenting certain risk from 

the viewpoint of risk assessment. Residues of antimicrobials and pesticides (biocides) in meat, 

milk, and eggs of farm animals, incorrect use of food additives in meat preparations, 

indelicate handling of honey, as well as certain problems regarding milk from keepers 

manufacturing milk products from milk of their own animals, were concerned. 

Keywords: residues of antimicrobials, biocides, food 

 

ÚVOD 
     Rok 2017 byl pro Státní veterinární správu (SVS) jedním z nejnáročnějších v historii. Její 

připravenost prověřily dvě závažné nákazy, které sice nepatří mezi zoonózy, ale výrazně 

zatížily veterinární dozor. Po deseti letech se do České republiky vrátila vysoce patogenní 

ptačí chřipka a poprvé se zde objevil africký mor prasat. Navzdory velkému vytížení 

veterinárních inspektorů nedošlo k omezení dozorové činnosti na úsecích nesouvisejících 

přímo s nákazovou situací.  

V oblasti veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví bylo loni provedeno téměř 47 000 

kontrol. Mimo běžný hygienický dozor byly mimořádné kontrolní akce (MKA) zaměřeny na 

základě hodnocení rizika na problematické komodity či zdraví škodlivé látky v potravinách 

a také na ověření teoretických předpokladů porušování legislativou daných pravidel.  

Vzhledem ke stále rostoucímu objemu mezinárodního obchodu s potravinami v rámci 

globalizovaného světového trhu přibývá mezinárodních kauz s nebezpečnými či závadnými 

potravinami. V loňském roce patřily mezi ty největší a z pohledu médií nejvíce sledované 

případy s problematickými živočišnými produkty z Brazílie a s nelegálním používáním 

nepovoleného biocidu - fipronil v chovech drůbeže v Belgii a Nizozemsku.  

 

MIMOŘÁDNÉ KONTROLNÍ AKTIVITY 

Antimikrobika u dojnic a prasnic porážených na jatkách 

     Akce probíhala od června do října. Cílem bylo zjistit, zda je maso starších zvířat zatíženo 

rezidui antimikrobik. Bylo odebráno celkem 168 vzorků (vždy sval, játra, ledviny). Všechny 

vzorky byly vyšetřeny screeningovou metodou na přítomnost reziduí inhibičních látek (RIL), 

pokud byly zjištěny RIL, provádělo se další šetření za účelem přesné identifikace 

antimikrobiální látky a stanovení jejího množství. Byl zjištěn pouze jediný případ 

nadlimitního množství antimikrobiální látky (gentamicin u dojnice v množství 1 765 µg.kg
-1

).  

Antimikrobiální látky v násadových vejcích 

     Odběry vzorků probíhaly náhodně v líhních tří krajů během července až prosince. Cílem 

akce bylo získat důkazy o možném riziku stran nesprávného používání léčiv u kura domácího 

s dopadem na šíření rezistence k antimikrobním léčivům. Studie měla též prokázat, zda se 

používají i antimikrobika, která jsou zakázána pro použití u potravinových zvířat (např. 

chloramfenikol, dimetridazol aj.), případně antimikrobika s indikačním omezením 

(cefalosporiny vyšších generací, fluorochinolony). Pro analýzy byly odebírány vzorky 
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násadových vajec a skořápek po vylíhnutí kuřat. Rezidua zakázaných léčiv pro potravinová 

zvířata nebyla v žádném vzorku detekována (násadová vejce a skořápky). Pozitivní nález 

reziduí enrofloxacinu a ciprofloxacinu (metabolitu enrofloxacinu) byl zjištěn pouze v jednom 

vzorku a to ve žloutku i ve skořápkách stejných násadových vajec pocházejících z jednoho 

chovu ze Slovenska. Stanovené koncentrace enrofloxacinu byly 365 µg.kg
-1

 ve žloutku a 

393,4 µg.kg
-1

 ve skořápce. Stanovené koncentrace jeho metabolitu ciprofloxacinu byly            

20,2 µg.kg-1 ve žloutku a 6,9 µg.kg
-1

 ve skořápce. Tento výsledek může být důsledkem 

ošetření kuřic či nosnic (s odstupem kratším než 14 dnů před počátkem snášky) v daném 

chovu, spíše, než důsledek použití na povrchovou aplikaci násadových vajec (poměr obsahu 

látky ve žloutku a ve skořápkách).  

 

Biocidy v mase skotu, prasat, drůbeže a v syrovém mléce 

     Akce probíhala od června do září. Cílem bylo zjistit zatížení masa a mléka látkami 

určenými k hubení hmyzu v chovech. Vzorky svaloviny byly odebírány na jatkách, 

individuální vzorky syrového mléka byly odebírány na farmách. K odběru vzorků byla cíleně 

volena zvířata z chovů, ve kterých před porážkou proběhla dezinsekce. Celkem bylo odebráno 

25 vzorků ze 17 chovů. S výjimkou dvou vzorků (1x syrové kravské mléko, 1x sval prasnice) 

byly všechny vzorky s neměřitelnou koncentrací reziduí, tj. případná reziduí byla pod 

hodnotou meze stanovitelnosti (LOQ). Naměřena byla rezidua imidaclopridu (0,006 mg.kg
-1

) 

v syrovém kravském mléce a thiametoxamu (0,002 mg.kg
-1

) ve svalovině prasnice, což jsou 

hodnoty hluboko pod MRL (0,1 mg.kg
-1

; 0,02 mg.kg
-1

). 

Biocidy ve vejcích 

     Akce probíhala od září do října. Cílem bylo prověřit, zda vejce od českých provozovatelů 

nejsou zatížena rezidui látek k hubení hmyzu a roztočů používaných v chovech nosnic. 

Mimořádná akce byla provedena na základě doporučení Evropské komise vyvolaného 

skandálem s fipronilem ve vejcích. Byla prověřena vejce z náhodně vybraných 15 chovů 

a laboratorní analýzy zahrnovaly 77 různých biocidů včetně jejich metabolitů. U žádného 

vzorku nebyly zjištěny měřitelné hodnoty biocidů nad mez stanovitelnosti (LOQ). 

 

Pesticidy v mléce, mléčných výrobcích, vejcích, tuku, játrech, mase a medu 

     Akce probíhala celý rok 2017 a bylo odebráno celkem 123 vzorků živočišných komodit. 

Cílem tohoto monitoringu bylo zjistit koncentrace reziduí pesticidů v potravinách. Všechny 

vzorky potravin živočišného původu vyhověly maximálním limitům reziduí (MLR). 

V některých vzorcích byla nalezena rezidua na hladinách vyšších než mez stanovitelnosti 

(LOQ), tyto naměřené hodnoty byly však nižší než MLR. Jednalo se o pesticidy: DDT (31x), 

hexachlorbenzen (25x) a chlorpyrifos (1x).  

 

Kebaby 

     Akce probíhala od června do srpna. Cílem bylo prověřit, zda je používání potravinářských 

přídatných látek v masných polotovarech v souladu s legislativou. Bylo provedeno 227 

kontrol, z toho 61 (27%) se závadou. Zkontrolováno bylo cca 60 tun masných polotovarů. 

Kromě použití nepovolených přídatných látek je u kebabů ze zahraničí velkým problémem 

jejich původ. K potravinám nejsou k dispozici příslušné dokumenty.  

 

Látky zadržující vodu v drůbežím mase 

     Akce probíhala od června do srpna. Cílem bylo prověřit, zda je označení masa (masných 

polotovarů) ve kterém byly použity látky zadržující vodu v souladu s legislativou. Tedy, zda 

nejsou polotovary z drůbežího masa vydávány za maso. Celkem bylo provedeno 71 kontrol. 

V rámci těchto kontrol bylo zjištěno 6 závad. Bylo odebráno 60 vzorků, z toho byly 2 vzorky 

nevyhovující. Zkontrolováno bylo 224 tun drůbežího masa.  
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Česká potravina 

     Akce probíhala od června do srpna. Cílem bylo prověřit, zda je používání označení „Česká 

potravina“ a označení, které má pro spotřebitele obdobný význam v souladu s legislativou a 

zda nejsou spotřebitelé klamáni. Bylo provedeno 98 kontrol, závada byla zjištěna 3x.  

Medy na tržištích 

     Akce probíhala od června do září. Cílem bylo ověřit, zda medy nabízené na tržištích 

splňují požadavky na označení, sledovatelnost a složení. Bylo provedeno 100 kontrol na 

tržištích a 105 kontrol na stanovištích včel. Z výsledků vyplynulo, že požadavkům legislativy 

nevyhovělo 11 vzorků. Nejčastějším porušeným parametrem byla aktivita enzymu diastáza, 

množství hydroxymethylfurfuralu a elektrická vodivost.  

 

Kontrola ukazatelů syrového mléka 

     Akce probíhala od března do října a jejím cílem bylo ověřit, zda syrové mléko od 

chovatelů, kteří vyrábí mléčné výrobky z mléka od vlastních zvířat, splňuje kritéria mléka pro 

lidskou spotřebu. Celkem bylo zkontrolováno 184 provozovatelů a odebráno 2 955 vzorků 

syrového mléka pro analýzy. Bylo provedeno 5 892 vyšetření na celkový počet 

mikroorganizmů (CPM) a počet somatických buněk (PSB). Nevyhovující vzorky na CPM 

představovaly 7,6 % a na PSB 7,5 %. Rezidua inhibičních látek (RIL) byla zjištěna ve           

14 vzorcích, což představuje 0,5 % z vyšetřených vzorků. Procento záchytu RIL je prakticky 

dvojnásobné ve srovnání s nálezy ve vzorcích odebíraných mlékárnami. Některé případy 

záchytu u malých přežvýkavců však mohou mít původ ve spásání bylin s vysokým obsahem 

fytoncidů (např. medvědí česnek). Při došetřování nebylo zjištěno podávání antimikrobik. 

 

ZÁVĚR 
     Aktivity Státní veterinární správy České republiky na úseku veterinární hygieny a ochrany 

veřejného zdraví v roce 2017 byly z velké části zaměřeny na mimořádné kontrolní akce 

založené na základě hodnocení rizika u problematických komodit, na přítomnost reziduí 

zdraví škodlivých látek v potravinách a také na ověření teoretických předpokladů porušování 

legislativou daných pravidel. Význam mimořádných kontrolních akcí a soustavného dozoru 

veterinární správy na úseku hygieny potravin živočišného původu podtrhují výsledky, které 

vedou k převážně zvyšující se důvěře spotřebitelů v produkci zdravotně nezávadných 

potravin. Po nevyhovujících výsledcích u vyšetřovaných vzorků následuje rychlé uplatnění 

veterinárních opatření vedoucích k ochraně spotřebitele a postihu původce prokázaného 

nepříznivého zjištění.  

 
Kontaktní adresa: MVDr. Zbyněk Semerád, MVDr. Jiří Drápal, Ústřední veterinární správa Státní veterinární 

správy, Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 Česká republika; e-mail: z.semerad@svscr.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCIA 2: Mikrobiologická a mykologická bezpečnosť potravín 
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MICROBIOLOGICAL QUALITY OF  RAINBOW TROUT 

(ONCORHYNCHUS MYKISS) AND CRUCIAN CARP (CARASSIUS 

CARASSIUS) FILLETS STORED IN PP AND LDPE BAGS 
 

Iwona Cieslik, Piotr Kulawik, Kinga Topolska
  

 

Abstract: Animal products, including carcasses and fillets of fish, are easily contaminated 

with microorganisms and support their growth if not properly handled, processed and 

preserved. Microbiological analyses are critical for the assessment of quality and safety, 

conformation with standards and specifications, and regulatory compliance. Bacterial growth 

of fillets of rainbow trout and crucian carp stored in polypropylene (PP) or  low density 

polyethylene (LDPE) was investigated. The treated samples were stored at -20±1 °C for 2 

months and analyzed for total viable count. The analyses were done on 0 day and 2 month of 

storage. Bacterial contamination reached more than 4 log cfu/g for all the samples. Storage in 

PP and LDPE resulted in good microbiological quality of fish fillets. Moreover, analyzes in 

crucian carp samples,  both PP and LDPE bags have show reduction in total viable count. 

Increase was 0.59 to 0.79 log cfu/g at the end of the storage period for LDPE and PP bags 

respectively.   
Keywords: total viable count, Oncorhynchus mykiss, Carassius carassius, storage, PP, LDPE  
 

Contact adress: Iwona Cieslik, Piotr KulawikDepartment of Animal Product Technology, Faculty of Food 

Technology, University of Agriculture in Krakow.  Kinga Topolska, Department of Gastronomic Technology 

and Consumtion, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow 
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IDENTIFIKÁCIA CLADOSPORIUM SPP. ZO SLEPAČÍCH VAJEC 

IDENTIFICATION OF CLADOSPORIUM SPP. IN HEN EGGS 
 

Soňa Demjanová, Pavlina Jevinová, Ivana Regecová, Monika Pipová 

 

Abstrakt: Current routine detection and identification methods of microscopic filamentous 

fungi is time consuming. That is the reason why the new simpler and faster multiplexing 

methods are needed. Early identification is crucial, especialy for toxinogenic micromycetes, 

in terms of implementing corrective and control measures in the food industry. The aim of 

this thesis was assessment of the suitability of the PCR method for the Cladosporium spp. 

identification, which was isolated from hen eggs. Micromycetes were isolated from 30 hen 

eggs according to the STN ISO 21527 instructions. After macroscopic and microscopic 

examination, individual isolates were identified by robust PCR method. There were isolated 

30 micromycetes. Twenty-two of them was identified as Cladosporium cladosporioides. 

Presence of Cladosporium spp. points to inappropriate laying and storing conditions. 

Keywords: Cladosporium spp., PCR, isolation, hen eggs 

 

ÚVOD 

     Vajcia patria vo výžive ľudí medzi nutrične najplnohodnotnejšie potraviny. Je to dané 

vhodným pomerom a ľahkou stráviteľnosťou bielkovín, lipidov, sacharidov ale aj vitamínov a 

minerálnych látok. Čerstvo znesené vajcia sa môžu považovať za sterilné, pokiaľ neboli 

kontaminované v tele nosnice. Vplyvom vonkajších faktorov môže dôjsť  

k sekundárnej kontaminácii vaječnej škrupiny a následne k prestupu mikroorganizmov cez 

škrupinové póry do vaječného obsahu (Perez-Nadales et al., 2014). Zdrojom kontaminácie 

môže byť vzduch, materiál použitý na hniezdo, podstielka, vtáčí trus, nesprávna manipulácia, 

umývanie (Al-Obaidi et al., 2011; Mansour et al., 2015). 

Cladosporium spp. je jednou z najčastejšie izolovaných mikroskopických vláknitých húb v 

potravinárstve. Má schopnosť rásť na širokom spektre substrátov ako sú rastliny, pôda, 

potraviny, textílie, či kartónové krabice. Mnohé druhy sú patogénne pre rastliny, niektoré sú 

patogénne aj pre človeka (Bensch et al., 2015). Sú silné alergény a spôsobujú závažné 

alergické ochorenia respiračného traktu (Tasic et al.,  2007). Dlhá expozícia vysokých 

koncentrácii  spór Cladosporium môže oslabiť imunitný systém, čo umožní nakazenie sa 

hostiteľa oportúnnymi baktériami a vírusmi. Senzibilizácia Cladosporium spp. je tiež spojená 

s ťažkou alebo život ohrozujúcou astmou (Havaux et al., 2005).  

Rýchle a spoľahlivé metódy detekcie mikroskopických vláknitých húb v potravinách  

sú žiaduce nielen z pohľadu ochrany zdravia ľudí a zvierat, ale aj eliminácie nákladov 

spojených so znehodnotením a sťahovaním výrobkov z trhu (Rodríguez et al., 2015). Jednou 

z takýchto metód je aj PCR, ktorá môže rýchlo odhaliť špecifické sekvencie mikromycét v 

potravinových vzorkách (Fredricks et al., 2005). Identifikáciou Cladosporií zo slepačích 

vajec pomocou metódy PCR sa zaoberá len málo prác.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

     Mikromycéty boli izolované z 30 kusov slepačích vajec podľa pokynov STN ISO 21527. 

Následným makroskopickým a mikroskopickým vyšetrením sa potvrdili charakteristické 

morfologické znaky pre rod Cladosporium spp. Z izolátov, prvotne identifikovaných ako 

Cladosporium spp., sa izolovala DNA pomocou E.Z.N.A.
®
 Fungal DNA Mini Kit (Omega 

Bio-Tek, USA). Takto získaná DNA bola podrobená meraniu čistoty a koncentrácie na 

BioSpec nanometer spektrofotometer (SHIMADZU, Austria). 

     Izoláty mikromycét boli následne identifikované PCR metódou podľa Zeng et al., 2006 za 

použitia FIREpol
®

 Master Mix (Ecoli s.r.o., Slovakia). Ako pozitívna kontrola  
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pre PCR bol použitý referenčný kmeň Cladosporium cladosporioides CCM F-348. 

Amplifikovaný špecifický PCR produkt (87 bp) v množstve 5 µl bol analyzovaný v 1,5 % 

agarózovom géli v TBE (Tris-borát-EDTA) tlmivom roztoku. Do agarózových gélov  

sa kvôli vizualizácii DNA pridávala Gel
TM 

Red (Biotium Inc., USA). Po nanesení produktov 

do agarózového gélu prebiehala elektroforéza približne 1 hodinu pri 120 V  

a následne boli jednotlivé produkty vizualizované pomocou readeru Mini Bis Pro® (DNR 

Bio-Imaging Systems Ltd., Izrael). Získané PCR produkty boli podrobené sekvenovaniu 

(GATC Biotech AG, Nemecko) a následne jednotlivé sekvencie porovnané so sekvenciami 

v databáze NCBI GenBank. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

     Kultivačným mikrobiologickým vyšetrením škrupiny slepačích vajec sa získalo spolu 30 

izolátov mikromycét. Makroskopickým a mikroskopickým vyšetrením mikromycét  

sa izoláty zaradili do rodu Cladosporium spp. Prítomnosť Cladosporium spp.  poukazuje na 

nevhodné podmienky na znášku a skladovanie vajec, pričom najväčší vplyv na ich rast má 

zvýšená humidita prostredia (Al-Obaidi et al., 2011). 

     Následne sa vykonala identifikácia jednotlivých izolátov pomocou robustnej PCR,  

na základe ktorej sa určil rod a druh Cladosporium cladosporioides (22 izolátov). Naše 

výsledky korelujú so štúdiou Neamatallah et al., 2010, v ktorej  poukázali, že 38 % 

skúmaných vajec bolo kontaminovaných potencionálne toxinogénnymi mikromycétami, 

z toho 5 % tvorili mikromycéty z rodu Cladosporium spp. V štúdii Mansour et al., 2015, 

bola prítomnosť Cladosporií dokonca až na úrovni 14,3 %. 

 

 
 

Obrázok 1: Detekcia špecifickej sekvencie Cladosporium spp. v mitochondriálnej 

podjednotke SSU rDNA (87 bp) u izolátov z vajec. 

 

ZÁVER 

     Druhová typizácia mikromycét je veľmi dôležitá z pohľadu potencionálneho rizika 

produkcie mykotoxínov ako aj rizika samotnej prítomnosti týchto mikromycét v potravinách. 

Výsledky našej práce poukazujú na možnosť ako efektívnejšie a rýchlejšie identifikovať 

práve mikromycéty Cladosporium spp. izolované z potravín, ktoré pre človeka pôsobia ako 

silný alergén.  
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DIAGNOSTIKA PATOGÉNNYCH MIKROORGANIZMOV 

METÓDAMI MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE V PRAXI  

MOLECULAR BIOLOGY METHODS FOR THE DIAGNOSTICS OF 

PATHOGENIC MICROORGANISMS IN PRACTISE 
 

Anna Gičová, Zuzana Sirotná 

 

Abstract: National reference centre of environmental microbiology (NRC) of PHA SR 

ensures the diagnostics of microbial contamination of food, water, air and the environment in 

order to reduce or eliminate possible health risks in the field of food and environmental 

safety. It also investigates the epidemiological relations and the transfer pathways when 

dealing with outbreaks and prevention of nosocomial infections in health institutions. NRC is 

at the same time a national reference laboratory (NRL) representing Slovak republic in the 

European network of reference laboratories for three important pathogenic microorganisms: 

Escherichia coli including STEC and EPEC, Listeria monocytogenes, coagulase-positive 

staphylococci and their enterotoxins. One of major roles of NRL is to cooperate with 

European laboratories (EU-RL) on the development and verification of new methods, ensure 

a unified extended diagnostics of pathogenic microorganisms in member EU countries and 

also to mediate the dissemination of current scientific knowledge including the 

implementation of changes in standard methods into regional public health laboratories 

according to the EU-RL recommendations. Currently the serious epidemics caused by these 

microorganisms have increasing trends in the EU and therefore it is necessary to ensure fast 

and specific diagnostics. On the basis of aforementioned circumstances the molecular 

diangostics in NRC is mostly focused on these pathogenic microorganisms. NRC verifies and 

implements the newest pieces of information in microbiology and uses the methods of 

molecular biology in routine as well as extended diagnostics of important pathogenic 

microorganisms. 

Keywords: Molecular biology, molecular surveillance, pathogenic microorganisms, European 

and National Reference Laboratories  

 

ÚVOD 

     Bezpečnosť potravín je dôležitou zložkou ochrany ľudského zdravia. Jedným z faktorov, 

ktoré do veľkej miery ovplyvňujú bezpečnosť potravín, je úroveň a zloženie ich mikrobiálnej 

kontaminácie.  

     Z hľadiska ochrany zdravia konzumentov je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť 

rýchlej a spoľahlivej detekcii patogénnych mikroorganizmov, ktoré môžu byť príčinou 

alimentárnych ochorení.  V nadstavbovej  diagnostike medzi inovatívne a progresívne metódy 

patria metódy molekulárnej biológie, ktoré na základe špecifického génu umožňujú veľmi 

presnú identifikáciu daného druhu, kmeňa, či sérotypu mikroorganizmov. Molekulárna 

diagnostika je významná zároveň z hľadiska šetrenia epidemiologických súvislostí a 

zisťovania faktorov prenosu pri surveillance alimentárnych ochorení. Metódy ako 

polymerázová reťazová reakcia (PCR), pulzná elektroforéza (PFGE) a iné metódy 

molekulárnej biológie na báze nukleových kyselín, sú vysoko špecifické, presné a často aj 

manuálne a časovo nenáročné. Majú rozhodujúce zastúpenie pri detekcii významných 

patogénnych mikroorganizmov v potravinách, vo vzorkách zo životného prostredia 

i v klinickom materiáli a sú vhodnými alternatívnymi diagnostickými postupmi. 

     Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia (NRC pre MŽP) ÚVZ 

SR zabezpečuje a vykonáva diagnostiku mikrobiálnej kontaminácie potravín a iných zložiek 

životného prostredia za účelom redukcie, prípadne eliminácie možného zdravotného rizika. 

NRC, ako súčasť siete národných laboratórií členských štátov Európskej únie, zavádza 
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do praxe metódy molekulárnej biológie na diagnostiku patogénnych mikroorganizmov. 

Zároveň je tak zabezpečený prenos odborných poznatkov a zavedenie aktuálnych zmien 

v štandardných metódach do regionálnych laboratórií mikrobiológie životného prostredia vo 

verejnom zdravotníctve podľa odporúčaní nadriadených európskych referenčných laboratórií. 

     NRC vykonáva molekulárnu detekciu, identifikáciu a typizáciu (vrátane sérotypizácie) 

kmeňov: verocytotoxín-produkujúcich E. coli (VTEC) a ostatných patogénnych druhov ako  

Enteropatogénne E. coli (EPEC), Enteroagregatívne E. coli (EAggAC), Enteroinvazívne E. 

coli – EIEC a Enterotoxinogénne E. coli – ETEC, ďalej Listeria monocytogenes, identifikáciu 

Staphylococcus aureus a detekciu 11 stafylokokových enterotoxínov. Zároveň vykonáva 

molekulárnu diagnostiku legionel v spolupráci s NRC pre legionely v životnom prostredí 

ÚVZ SR, ako kontaktného bodu za Slovenskú republiku v problematike legionel v životnom 

prostredí pri šetrení povinne hlásených epidémií podľa požiadaviek  European Center for 

Disease Prevention and Control (ECDC), a tiež molekulárnu detekciu Campylobacter spp. 

 

MOLEKULÁRNA DIAGNOSTIKA VÝZNAMÝCH PATOGÉNOV 

Molekulárna diagnostika Escherichia coli (E. coli) 

-  využívaná v NRC na detekciu potravín a vôd a identifikáciu potenciálne patogénnych 

kmeňov metódou PCR (konvenčnou, real-time, multiplex): 

Patogénne druhy E. coli: 

- Verocytotoxín/šigatoxín-produkujúce E. coli (VTEC/STEC) – gény vtx1, vtx2, eae (STN 

ISO TS 13136:2012 štandardná metóda)  

- Enteroagregatívne E.coli (EAggAC) - gény aggR, aaiC 

- Enteropatogénne E. coli (EPEC) – gén eae 

- Enteroinvazívne E. coli (EIEC) – gén ipaH 

- Enterotoxinogénne E.coli (ETEC) - gény lt, sth, stp 

 Sérotypizácia E. coli: 

- „európska top5“- O157, O145, O111, O103, O26 a O104 

- ďalšie serotypy O146, O128, O121, O113, O91, O55, O45 

Subtypizácia VTEC - identifikácia subtypov hlavných virulenčných génov vtx  

- gén vtx1 – subtyp vt1a, vt1c vt1d (3 subtypy) 

- gén vtx2 – subtyp vt2a – vt2g (7 subtypov) 

Po rýchlej molekulárnej detekcii je potrebná izolácia a opätovná identifikácia vitálnych 

kmeňov E. coli zo vzorky potravín alebo vôd. 

 

Molekulárna typizácia E. coli – vykonáva sa za účelom monitoringu a surveillance ochorenia 

metódou pulznej elektroforézy PFGE. 

→ špecifický pulzný profil  

     Európske referenčné laboratórium pre E. coli/VTEC (Istituto Superiore di Sanità, Rím, 

Taliansko) spolupracuje a realizuje spoločné štúdie s Referenčným centrom ECDC pre E. 

coli/VTEC (WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and 

Klebsiella, Kodaň, Dánsko) v jednotnej diagnostike suspektných kmeňov. Účelom tejto 

spolupráce je zabezpečiť diagnostiku bakteriálnych kmeňov E. coli  izolovaných ako 

z potravín, tak aj z klinického materiálu. 

 

Molekulárna diagnostika koagulázopozitívnych stafylokokov a ich enterotoxínov: 
- využívaná v NRC na identifikáciu potenciálne patogénnych kmeňov izolovaných zo 

vzoriek potravín a vôd metódou PCR (konvenčnou, real-time, multiplex): 

Identifikácia Staphylococcus aureus 

 – „housekeeping“ gén pre 23S ribozomálnu podjednotku;  

- gén nuc 
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Identifikácia génov kódujúcich enterotoxíny 

- hlavných 5 toxínov: Sea, Seb, Sec, Sed, See 

- ďalšie gény kódujúce enterotoxíny: seg, seh, sei, sej, sep, ser 

 2 multiplex PCR (pre 5 a 6 génov) 

  4 multiplex real-time PCR ( triplex) – možnosť otestovať  aj 12 génov naraz (11 

génov pre enterotoxíny + gén nuc) 

 

Molekulárna diagnostika Listeria monocytogenes: 
- využívaná v NRC na identifikáciu potenciálne patogénnych kmeňov izolovaných zo 

vzoriek potravín a vôd metódou PCR (konvenčnou, multiplex): 

Detekcia a identifikácia Listeria sp. a identifikácia Listeria monocytogenes 

-  gén prs - Listeria sp 

-  gén prfA - Listeria monocytogenes 

Sérotypizácia Listeria monocytogenes 

- sérotypy: IIa, IIb, IIc, IVa, IVb (6 génov)  

- gén flaA  - bližšia identifikácia kmeňov 

 

Molekulárna diagnostika legionel: 
- využívaná v NRC pre legionely na detekciu a identifikáciu potenciálne patogénnych 

kmeňov izolovaných zo vzoriek vôd metódou PCR (konvenčnou, real-time, multiplex): 

Detekcia Legionella sp. a Legionella pneumophila 

- je vykonávaná vužitím komerčne dostupných kitov 

Kvantifikácia Legionella sp. a Legionella pneumophila 

- je vykonávaná vyžitím komerčne dostupných kitov 

V súčasnosti v NRC prebieha výskum a testovanie nových molekulárnych metód, ktoré sú na 

báze rôznych typov PCR, PFGE a sekvenačných techník pre potreby identifikácie, ale hlavne 

typizácie za účelom molekulárnej surveillance. 

 

MOLEKULÁRNA SURVEILLANCE - SPOLOČNÁ EFSA-ECDC DATABÁZA PRE 

Salmonella, Listeria monocytogenes a VTEC 

     Molekulárne dáta významným spôsobom prispievajú k epidemiologickým šetreniam a 

identifikácii zdroja ohrozenia zdravia. Na sledovanie výskytu a monitoring kmeňov v rámci 

Európskej únie, ale aj mimo členských štátov a na šetrenie epidemiologických súvislostí 

medzi jednotlivými krajinami, bola Európskou komisiou navrhnutá dohoda o spoločnej 

databáze údajov, ktoré sú získavané z molekulárnej typizácie patogénnych kmeňov 

Salmonella, Listeria monocytogenes a Escherichia coli/VTEC. Zdroje izolátov sú potraviny, 

krmivá, zvieratá, vody a životné prostredie (pod gesciou EFSA) a izoláty z ochorení u ľudí 

(pod gesciou ECDC). Zodpovednosť za jednotné diagnostické postupy majú Európske 

referenčné laboratóriá zriadené pre jednotlivé patogény. 

     Dohoda o tejto spolupráci predpokladá zber dát v jednom informačnom systéme a 

manažment laboratórnych údajov za účelom rýchleho a efektívneho zásahu v oblasti ochrany 

verejného zdravia. 

 

ZÁVER 

     Bez kvalitnej laboratórnej diagnostiky nie je možné rýchlo a včas identifikovať príčinu 

ochorenia a ani ochrániť človeka pred konzumáciou kontaminovanej potraviny, vody alebo 

vplyvu inej kontaminovanej zložky životného prostredia. Z toho dôvodu stále vzrastá význam 

metód molekulárnej biológie pre rýchle a spoľahlivé odhalenie zdroja mikrobiálnej 

kontaminácie, prípadne jej šírenia a určenia potenciálneho environmentálneho zdroja pri 

epidemiologických šetreniach. 
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     V súčasnosti majú závažné epidémie vyvolané patogénnymi mikroorganizmami v rámci 

Európskej únie vzrastajúci charakter, preto je nevyhnutné zabezpečiť ich jednotnú a 

špecifickú diagnostiku prostredníctvom národných laboratórií pod vedením európskych 

referenčných laboratórií. 
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VÝSKYT KOAGULÁZOPOZITÍVNYCH STAFYLOKOKOV VO 

VYBRANÝCH POTRAVINÁRSKYCH KOMODITÁCH 

OCCURRENCE OF COAGULASE-POSITIVE STAPHYLOCOCCI IN 

SELECTED FOOD COMMODITIES 
 

Ľubomír Lopašovský, Lucia Zeleňáková, Simona Kunová, Miroslava Kačániová, Katarína 

Tináková, Eva Barátová, Gabriela Švecová 
 

Abstract: The aim of the present study was to monitor the occurrence of  coagulase-positive 
staphylococci and their toxins in selected food commodities for the period 2014-2016 in the 
area of the Regional Public Health Service in Nitra. There were examinated  3444 samples of 
food.   Staphylococcus aureus was present in 24 samples, representing 0.69% of the total 
number of  tested samples. From the 24 positive samples for Staphylococcus aureus, toxin 
production was confirmed in 13 cases, representing 54% of the total number of positive 
samples. The occurrence of the toxin was not detected in 11 samples, representing 46% of the 
total number of positive samples. In the period 2014-2016, staphylococcal enterotoxin was 
present in 13 cases, representing 0.37% of the total number of tested samples. 
Key words: Staphylococcus aureus, occurence, foodborne diseases, contaminated food, 
enterotoxin 
                                                        

ÚVOD A PREHĽAD LITERATÚRY 

     Sirotná (2011) uvádza, že alimentárne ochorenia sú vážnym celosvetovým problémom, 

pretože postihujú veľkú časť populácie a ich prevencia sa kladie medzi priority systému 

bezpečnosti potravín. Vysokú chorobnosť v rozvinutých krajinách spôsobujú bakteriálne 

patogény, ktoré sú aj hlavnou príčinou úmrtnosti. Infekčné ochorenia vznikajú v dôsledku 

nízkeho počtu sanitačných a hygienických prostriedkov. Medzi bakteriálne patogény, ktoré sa 

prenášajú prostredníctvom kontaminovanej vody a potravín sa zahŕňajú rody alebo kmene ako 

Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus spp., Shigella spp., Yersinia spp.,  

a Campylobacter spp. (Faruque, 2012). 

     S ohľadom na zaistenie bezpečnosti potravín a udržanie zdravia konzumenta, je podľa 

legislatívnych požiadaviek nutné u vybraných druhov potravín stanovovať počet 

koagulázopozitívnych stafylokokov a preukazovať neprítomnosť ich toxínov v potravine.  

Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie sú v rámci Slovenskej 

republiky legislatívne upravené vo Výnose MP a MZ SR č. 06267/2006 – SL. Vzhľadom na  to, 

že Staphylococcus aureus je jedným z najdôležitejších determinantov výroby, distribúcie 

a hygieny potravín, v danom výnose sú uvedené kritériá aj pre tento druh mikroorganizmu. Ako 

vyplýva z tab. 1, každá vzorka, ktorá presiahne povolenú hodnotu 10
4
 KTJ·g

-1
, musí podliehať 

kontrole na prítomnosť stafylokokových enterotoxínov. Tieto toxíny nesmú byť zistené v žiadnej 

vyšetrovanej vzorke. 
 

Tab. 1  Najvyššie prípustné hodnoty pre potraviny neurčené na priamu spotrebu 

            (Výnos MP a MZ SR  č. 06267/2006 – SL) 
 

Koagulázopozitívne 

stafylokoky 

 

Potraviny neurčené na priamu 

ľudskú spotrebu 

                10
4
 KTJ·g

-1
,  

Ak je zistená hodnota vyššia ako  

10
4 
KTJ·g

-1
, stanovuje sa prítomnosť 

stafylokokového enterotoxínu 
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     V rámci mikrobiologického vyšetrenia potravín sa jednotlivé ukazovatele hodnotia aj podľa 
Nariadenia Komisie (ES) č. 1441/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Komisie (ES)  
č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. Podľa uvedených európskych 
nariadení sa stafylokokové enterotoxíny stanovujú v syroch, v sušenom mlieku a v sušenej 
srvátke pri prekročení Staphylococcus aureus  nad 105  v 1 grame. 
 

 

Tab. 2  Kritériá bezpečnosti potravín (Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2007) 

Kategória potravín 
Mikroorganizmus/jeho 

toxín, metabolit 

Plán 

odberu 

vzorky 

Limit 
Stupeň, v ktorom 

sa uplatňuje 

kritérium 
n c m M 

Syry, sušené mlieko 

a sušená srvátka, ako sa 

uvádzajú v kritériách pre 

koagulázopozitívne 

stafylokoky v kapitole 

2.2 prílohy nariadenia  

č. 1441/2007* 

Stafylokokové 

enterotoxíny 

5 0 Nezistené v 25 g Produkty uvedené 

na trh počas ich 

uchovateľnosti 

* tab. 3 

     
 Stafylokokové enterotoxíny sa považujú za vyhovujúce kritériám a limitom, ak sa toxíny nezistia 
v žiadnej jednotke vzorky. Ak sa v niektorej vzorke zistia enterotoxíny, potravina je nebezpečná.
 Podľa požiadaviek kapitoly 2. „Kritériá hygieny výrobného procesu“ (Nariadenie Komisie 
(ES) č. 1441/2007) sa stanovujú koagulázopozitívne stafylokoky v komoditách uvedených v tab. 
3.  
 

Tab. 3  Kritériá hygieny výrobného procesu  (Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2007) 

Kategória potravín Mikroorganizmus 

Plán odberu 

vzorky 
Limit Stupeň, v ktorom 

sa uplatňuje 

kritérium 

Opatrenia 

v prípade 

nevyhovujúcich 

výsledkov 
n c m M 

Lúpané produkty 

(bez panciera 

a lastúry) z varených 

kôrovcov a 

mäkkýšov 

Koagulázopozitívne 

stafylokoky 

5 2 100 

KTJ·g
-1 

1000 

KTJ·g
-1

 

Koniec výrobného 

procesu 

Zlepšenie hygieny 

výroby 

Syry vyrábané zo 

surového mlieka 

Koagulázopozitívne 

stafylokoky 
5 2 10

4 

KTJ·g
-1 

10
5
 

KTJ·g
-1 

V rámci 

výrobného 

procesu vtedy , 

keď sa 

predpokladá, že 

výskyt 

stafylokokov bude 

najvyšší 

Zlepšenie hygieny 

výroby a výberu 

surovín. Pri 

zistení hodnôt 

zistení hodnôt 

>10
5
 KTJ·g

-1
 je 

potrebné dávku 

syra testovať na 

stafylokokové 

enterotoxíny 
 
 

Syry vyrábané 

z mlieka, ktoré bolo 

zahriate na teplotu 

nižšiu ako pri 

pasterizácii a zrejúce 

syry vyrábané 

z mlieka alebo 

srvátky, ktorá bola 

pasterizovaná alebo 

ošetrená výraznejším 

zahriatím 

Koagulázopozitívne 

stafylokoky 
5 2 100 

KTJ·g
-1 

1000 

KTJ·g
-1 

Nezrejúce mäkké Koagulázopozitívne 5 2 10 100 Koniec výrobného Zlepšenie hygieny 
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syry (čerstvé syry) 

z mlieka alebo 

srvátky, ktorá bola 

pasterizovaná alebo 

ošetrená výraznejším 

zahriatím 

stafylokoky KTJ·g
-1 KTJ·g

-1 procesu výroby. Pri zistení 

hodnôt >10
5
 

KTJ·g
-1 

je 

potrebné dávku 

syra testovať na 

stafylokokové 

enterotoxíny  

n = počet jednotiek tvoriacich vzorku                                         m = medzná hodnota pre počet baktérií 

c = počet jednotiek vzorky s hodnotami medzi m a M               M = maximálna hodnota pre počet baktérií 

 

     Staphylococcus aureus sa vyznačuje produkciou enzýmov. Sú to enzýmy kataláza, koaguláza, 

fosfatáza, enzýmy na redukciu nitrátov na acetón a enzýmy, štiepia manitol, trehalózu 

a sacharidy. Enzým kataláza sa používa na diferencálnu diagnostiku,  t. j. na odlíšenie 

stafylokokov od streptokokov prostredníctvom katalázového testu. Ďalším významným 

enzýmom, ktorý produkuje Staphylococcus aureus, je enzým koaguláza.   Koagulázový test sa 

využíva na rozlíšenie baktérií v rámci rodu Staphylococcus – diagnostický test (Stewart, 2017). 

     Staphylococcus aureus sa vyznačuje i produkciou toxínov, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch 

skupín, ide o enterotoxíny (A, B, C1, C2, C3, D, E) a exotoxíny. Enterotoxíny A, B, C, D 

najčastejšie spôsobujú otravy z potravín. Staphylococcus aureus sa vyznačuje produkciou 

toxínov, ktorých asi jedna tretina sú termostabilné toxíny. To znamená,  

že prežívajú až 30 minútový var a nie sú úplne devitalizované v procese sterilizácie alebo 

pasterizácie. Ďalej sa vyznačujú rezistenciou voči proteolýze črevnými proteázami (Fox, 2010). 

     Zmrzliny, s výnimkou smotanových krémov, sú produkty vyrobené z mlieka, cukru, 

rastlinných olejov, vajec alebo vaječných výrobkov. Túto zmes je potrebné podrobiť devitalizácii 

mikroorganizmov prostredníctvom pasterizácie, čiže pôsobením vysokej teploty za určitý čas sa 

zmes zbaví nežiaducej mikroflóry (Deosarkar et al., 2016). Pri dodržaní všetkých 

technologických požiadaviek je tento produkt mikrobiologicky bezchybný (Kambamanoli, 

2014). V neposlednom rade je nutné venovať pozornosť sanitácii používaného náradia 

a zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe zmrzlín (zmrzlinové automaty). Produkty cukrárenskej 

výroby sa niekedy vyrábajú za zhoršených podmienok hygieny výroby, čo môžeme označiť ako 

rizikový faktor. Staphylococcus aureus môže mať pôvod i v zanedbanej hygiene pracovníkov, ak 

títo sú postihnutí hnisavými ranami na koži alebo ak u nich dochádza k nosičstvu s akútnymi 

a chronickými ochoreniami nosohltanu (Görner a Valík, 2004). 

     Vaječné žĺtky v potravinárskej výrobe musia bezprostredne podliehať pasterizácii. Zvýšenie 

mikrobiologickej bezpečnosti sa realizuje prídavkom soli, ktorá má za následok zníženie aktivity 

vody (aw) produktu. Mikroflóra tekutých zložiek je daná prirodzenou mikroflórou, 

charakteristickou pre daný druh. Do úvahy prichádzajú rody: Micrococcus, Staphylococcus, 

Bacillus, Pseudomonas, Aeromonas, Alcaligenes, Flavobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, 

patria sem aj kvasinky, ako napríklad rody Saccharomyces, Candida, Zygosaccharomyces, Pichia 

a mnoho ďalších (Broughton, 2014).  

     Otrava jedlom vyvolaná stafylokokmi (SFP – staphylococcal food poisoning) je jedným 

z najčastejších ochorení z potravín a vyplýva z požitia stafylokokových enterotoxínov (SEs), 

ktoré sa tvoria v potravine pred jej požitím kmeňmi Staphylococcus aureus (Shahdordizadeh et 

al., 2017). Doteraz bolo popísaných viac ako 20 stafylokokových enterotoxínov. Všetky z nich 

majú superantigénnu aktivitu, pričom polovica z nich sa ukázala byť emetická, čo predstavuje 

potencionálne riziko pre spotrebiteľa (Hennekinne et al., 2012).  
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K rizikovým potravinám v spojitosti s týmto ochorením patria:  

 mäso, hydina, ryby a výrobky z nich (mleté mäso, údeniny, solené šunky), 

 mlieko, syry a výrobky z nich (smotanové omáčky, šľahačkové výrobky, zmrzlina, 

zahustené a sušené mlieko, pudingy), 

 majonézy a výrobky z nich (zemiakový šalát, vajíčkový šalát a i.), 

 cukrárske výrobky plnené krémom, 

 uvarené jedlá po rekontaminácii (URL 1).  
 

     Cieľom práce bolo detegovať prítomnosť koagulázopozitívnych stafylokokov a ich toxínov vo 

vybraných potravinárskych komoditách za obdobie rokov 2014 až 2016 v spádovej oblasti 

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.  

 
 

METODIKA PRÁCE 

     Odobraté vzorky potravín (zmrzlina, cukrárenské výrobky, lahôdkarské výrobky a hotové 

pokrmy) pochádzali z celého Nitrianskeho kraja, ktorý zahŕňa okresy Levice, Komárno, Nové 

Zámky, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa. Vyšetrené boli v laboratóriách  Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Nitre, pričom za sledované obdobie rokov 2014 – 2016 bolo na 

prítomnosť Staphylococcus aureus  vyšetrených spolu 3444 vzoriek potravín.   

     V roku 2014 bolo celkovo prijatých a vyšetrených 1187 vzoriek z vybraných potravinárskych 

komodít (zmrzlina 324 vzoriek, cukrárske výrobky 98 vzoriek, hotové pokrmy 547 vzoriek, 

lahôdkarské výrobky 218 vzoriek). V roku 2015 bolo celkovo prijatých a vyšetrených 1178 

vzoriek z vybraných potravinárskych komodít (zmrzlina 247 vzoriek, cukrárske výrobky 163 

vzoriek, hotové pokrmy 533 vzoriek, lahôdkarské výrobky 235 vzoriek). V roku 2016 bolo 

celkovo prijatých a vyšetrených 1079 vzoriek z vybraných potravinárskych komodít (zmrzlina 

291 vzoriek, cukrárske výrobky 143 vzoriek, hotové pokrmy 344 vzoriek, lahôdkarské výrobky 

301 vzoriek).  

     Získaný materiál bol spracovaný kultivačne, po následnej inkubácii boli identifikované 

kolónie Staphylococcus aureus prostredníctvom BHI média a králičej plazmy. Vzorky potravín,  

v ktorých bol výskyt Staphylococcus aureus potvrdený, sme zaslali na zistenie výskytu 

stafylokokového toxínu do RÚVZ v Košiciach, ktorý vykonáva dôkaz enterotoxínu vo vzorkách 

potravín reverznou pasívnou aglutináciou na latexe. 

     Stanovenie počtu koagulázopozitívnych stafylokokov sa vykonáva v súlade s normou STN 

EN ISO 6888-1:2001 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda stanovenia počtu 

koagulázopozitívnych stafylokokov (Staphylococcus aureus a ďalšie druhy). Časť 1: Metóda 

s použitím Baird-Parkerovho agarového média a STN EN ISO 6888-1/A1:2004 Mikrobiológia 

potravín a krmív. Horizontálna metóda stanovenia počtu koagulázopozitívnych stafylokokov 

(Staphylococcus aureus a ďalšie druhy). Časť 1: Metóda s použitím Baird-Parkerovho agarového 

média. Zmena 1: Zhrnutie údajov zhodnosti. Zmena A1. 

     Dôkaz stafylokokového enterotoxínu sme robili podľa Vestníka Ministerstva 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. júla 2006, čiastka 13. prílohy č.1 k zoznamu 

úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív – časť Mikrobiológia. M-15 Dôkaz 

enterotoxínu  Staphylococcus  aureus metódou reverznej pasívnej latexovej aglutinácie (RPLA). 
 

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 
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Za sledované obdobie rokov 2014 – 2016 bolo vyšetrených spolu 3444 vzoriek potravín na 

prítomnosť Staphylococcus aureus, z toho 862 vzoriek zmrzlín (25 % z celkového počtu 

vzoriek), 404 vzoriek cukrárskych výrobkov (11,7 %), 1424 vzoriek hotových pokrmov (41,4 %) 

a 754 vzoriek lahôdkarských výrobkov (21,9 %). Prítomnosť tejto baktérie sa nepotvrdila u 3420 

vzoriek potravín, čo predstavuje až 99 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek.  Najvyšší počet 

negatívnych vzoriek bol zistený v roku 2014 (graf 1), pričom ani v ostatných rokoch neboli 

rozdiely výraznejšie (grafy 2 a 3).  

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek potravín (3444) sa prítomnosť Staphylococcus 

aureus potvrdila u 24 vzoriek, čo predstavuje  1 %. Najviac pozitívnych vzoriek (12) bolo 

zistených v roku 2015, najmenej (2 vzorky) v roku 2014. V 10 vzorkách potravín bol  

Staphylococcus aureus detegovaný v roku 2016. Výskyt tejto baktérie bol zistený vo všetkých 

druhoch sledovaných potravín (graf 3). Z 24 vzoriek, ktoré boli pozitívne na prítomnosť 

Staphylococcus aureus, sa toxín potvrdil v  13 vzorkách.  Z celkového počtu vyšetrených vzoriek 

(3444) za obdobie rokov 2014 – 2016 to tvorí iba 0,37 %. Najviac vzoriek, u ktorých bola zistená 

prítomnosť stafylokokového enterotoxínu, bolo v roku 2015 (8 vzoriek), naopak, žiadnu 

pozitívnu vzorku sme nezistili v roku 2014. Z hľadiska konkrétneho typu toxínu, ktorý produkuje 

Staphylococcus aureus, v sledovanom období sa najčastejšie objavoval toxín typu B (7 vzoriek 

z 13 pozitívnych). Nasledoval toxín typu C (5 vzoriek) toxín  a bližšie nešpecifikovaný, ktorý bol 

detegovaný v 1 vzorke. Treba zdôrazniť, že uvedené enterotoxíny sa najviac vyskytovali 

v hotových jedlách (kuracie mäso) a zmrzlinách. Kompletný prehľad o dosiahnutých výsledkoch 

je spracovaný v grafoch 1 – 4.  

 

 
         Graf 1  Grafické znázornenie počtu pozitívnych a negatívnych vzoriek za rok 2014 
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         Graf 2  Grafické znázornenie počtu pozitívnych a negatívnych vzoriek za rok 2015 
  

 Treba zdôrazniť, že Staphylococcus aureus je jedným z najdôležitejších determinantov 

hygieny výrobného procesu. Ako už bolo uvedené, v zmysle legislatívnych požiadaviek 

Slovenskej republiky (Výnos MP a MZ č. 06267/ 2006 – SL), každá vzorka, ktorá presiahne 

povolenú hodnotu 10
4
 KTJ·g

-1
, musí podliehať kontrole na prítomnosť stafylokokových 

enterotoxínov. Tieto toxíny nesmú byť zistené v žiadnej vyšetrovanej vzorke. Z našich 

výsledkoch vyplýva, že až 24 vzoriek vykazovalo nadlimitné hodnoty prítomnosti 

koagulázopozitívnych stafylokokov, pričom výskyt toxínov bol potvrdený v 13 vzorkách. Všetky 

uvedené vzorky teda nevyhovujú požiadavkám v zmysle platnej legislatívy.  

  

 
Graf 3  Grafické znázornenie počtu pozitívnych a negatívnych vzoriek za rok 2016 
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      Graf 4  Kompletný prehľad o vzorkách za sledované obdobie 2014 – 2016 
 

 EFSA na základe získaných výsledkov každoročne publikuje výročnú správu o zoonózach 

a alimentárnych ochoreniach, ochoreniach z vody a ako zvládnutie možného rizika spojeného 

so Staphylococcus aureus navrhuje jeho pravidelný monitoring, keďže jeho prítomnosť 

v potravinách každým rokom rastie. V minulých rokoch mala spomedzi stafylokokových 

ochorení najväčšie zastúpenie stafylokoková enterotoxikóza.  

     Prvý prípad kedy bola stafylokoková enterotoxikóza popísaná ako ochorenie vyvolané 

potravinami, bol v Michigane (USA) v roku 1884. Zdrojom ochorenia bol syr. Predchádzali mu 

však prípady v Texase, v Kanade, v armáde spojeného kráľovstva, počas letu z Japonska do 

Nemecka a z Ria do New York City.  Najväčšia epidémia vyvolaná týmto pôvodcom bola 

vyvolaná v Osake (Japonsko), kde ako zdroj nákazy bolo identifikované nízkoenergetické 

mlieko. V tomto prípade ochorelo až 13 420 ľudí (Hennekinne, 2012). Podľa toho istého autora 

je hlavným rizikom vzniku ochorenia z potravín nesprávna alebo nedostatočná hygiena 

pracovníkov, výrobného procesu, nástrojov používaných vo výrobe, nesprávna a nadmerná 

manipulácia a s tým spojená sekundárna kontaminácia, nevyhovujúce skladovanie finálneho 

produktu.  Ďalším rizikovým prostredím sú domácnosti je príprava pokrmov. V súčasnosti rastie 

trend málo tepelne opracovaných potravín a raw jedál, čo nie je vhodné pre elimináciu 

Staphylococcus aureus a jeho enterotoxínov. Povinne legislatívne sledované sú hlavne mlieko 

a mliečne výrobky, keďže Staphylococcus aureus sa vyskytuje hlavne u mastitídnych kráv a do 

finálneho produktu sa dostáva prostredníctvom mlieka. Ako uvádza Špánik (2004), hlavným 

problémom pri dojení sú kontaminované gumové komponenty v dojacích zariadeniach a zberné 

nádoby na mlieko.  

     Podľa Líškovej (2003) zaraďujeme kmene Staphylococcus aureus medzi ubikvitárne baktérie. 

Môžu sa nachádzať v nosovej sliznici, na koži, v prostredí a v potravinách. Kmene 

Staphylococcus aureus patria medzi najčastejšie príčiny vzniku infekcií u ľudí. Väčšina kmeňov 

produkuje biologicky aktívne látky, tzv. toxíny a enzýmy, ktoré sú príčinou vzniku ochorenia 

(Anonymus, 2010).  

     Ako uvádza Baorto (2016), kmene Staphylococcus aureus vyvolávajú okrem ochorení 

z potravín – alimentárnych intoxikácii, aj kožné zápaly, pneumónie, syndróm toxického šoku, 
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bakteriálne endokarditídy a septické stavy. Taktiež je registrovaný ich vysoký podiel na 

nozokomiálnych nákazách. Stafylokoky sú vysoko odolné, prežívajú v prostredí s nízkym 

obsahom vody, v prachu i v dehydratovanom hnise  až niekoľko týždňov.  

     Mechanizmus prenosu u baktérií Staphylococcus aureus je priamy kontakt s nakazenou 

osobou, požitím kontaminovanej potraviny alebo inhaláciou infikovaných kvapôčok, ktoré sú 

v prostredí rozptýlené kýchaním alebo kašľaním (Bush et al.,2016).  

     Podľa správy o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody, ktorú vydáva 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je Staphylococcus aureus ubikvitárna 

baktéria, ktorý sa vyskytuje u 50 % ľudí bez príznakov ochorenia (MP a RV SR, 2014).  

 

ZÁVER 

     Medzi baktérie, ktorých výskyt je prevládajúci v rámci ochorení z potravín, zaraďujeme aj 
Staphylococcus aureus, ktorý je hlavnou príčinou vzniku gastroenteritídy následkom konzumácie 
kontaminovaných potravín. Otrava jedlom vyvolaná Staphylococcus aureus je založená na 
absorpcii enterotoxínov, ktoré sa vytvoria v potravine činnosťou baktérií pred jej konzumáciou. 
     Celkovo bolo vyšetrených 3444 vzoriek potravín. Z našich zistení vyplýva, že za obdobie rokov 
2014 až 2016 bolo vyšetrených 3444 vzoriek potravín, z celkového počtu vzoriek bol kmeň 
Staphylococcus aureus prítomný v 24 vzorkách, čo predstavuje 0,69 % z celkového počtu 
vyšetrených vzoriek. Z 24 pozitívnych vzoriek na kmeň Staphylococcus aureus bola potvrdená 
produkcia toxínu v 13 prípadoch, čo predstavuje 54 % z celkového počtu pozitívnych vzoriek.  
V 11 vzorkách sme výskyt toxínu nezaznamenali, čo predstavuje 46 % z celkového počtu 
pozitívnych vzoriek. V sledovanom období rokov 2014 – 2016 bol stafylokokový enterotoxín 
tvorený v 13 prípadoch, čo predstavuje 0,37 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek za 
sledované obdobie.  
     V Nitrianskom kraji za posledné roky neboli hlásené žiadne epidémie v súvislosti s týmto 
ochorením, významné postavenie v rámci epidémií má Trenčiansky kraj, kde boli v rokoch 2017 
až 2017 zaznamenané tri epidémie, kde počet chorých bol odhadovaný na 163 ľudí. Ako 
mechanizmus prenosu bola stanovená vo všetkých prípadoch ingescia, a faktor prenosu boli 
zväčša kontaminované potraviny, v minimálnom množstve sa evidovalo nosičstvo.  

V oblasti úradnej kontroly potravín by mal byť zvýšený počet kontrol, teda aj vyšetrených 

vzoriek v jednotlivých rizikových skupinách potravín. zlepšenie reťazca od identifikovania 

pôvodcu v zdroji, expozíciu, vznik ochorenia až po hlásenie jeho výskytu poverenými orgánmi. 

V rámci preventívnych opatrení je nevyhnutné zvýšenie vzdelanosti zamestnancov v rámci 

hygieny a  nutnosť dodržiavania výrobného procesu, na eliminovanie primárnej i sekundárnej 

kontaminácie potravín.  
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IDENTIFIKÁCIA FUSARIUM SPP. V SLEPAČÍCH VAJCIACH 

IDENTIFICATIN FUSARIUM SPP. IN HEN EGGS 
 

Ivana Regecová, Soňa Demjanová, Pavlina Jevinová, Monika Pipová 

 

Abstrakt: Development of detection and quantification systems for Fusarium spp. is time 

consuming. Therefore, it is necessary to develop specific detection methods for this genus to 

facilitate monitoring of the environment and food for the presence of Fusarium spp. as a 

potential toxinogenic agent in food. The aim of this work was to find the most effective pre-

isolation against self-isolation of DNA from food micromycetes. Then identify the Fusarium 

spp. at the level of the genus. By measuring the concentration and purity of the extracted 

DNA, isolation with pre-isolation, which involved the action of proteinase K and ultrasound 

on cells of the micromycetes examined, was most effectively demonstrated. 

Keywords: PCR, isolation DNA, hen eggs, Fussarium spp. 

 

ÚVOD 

     Primárne rody zodpovedné za mykotoxíny nachádzajúce sa v ľudskom potravinovom 

reťazci sú Aspergillus, Penicillium, a Fusarium. Niektoré druhy Fusarium sú patogény, ktoré 

môžu produkovať mykotoxíny v infikovanom materiály. Môžu tiež produkovať mykotoxíny 

v rastlinnej a živočíšnej produkcii za nepriaznivých podmienok skladovania (Edwards et al., 

2002). Mykotoxíny Fusarium sa primárne nachádzajú v obilných zrnách, kde prevládajúcimi 

mykotoxínmi sú trichotecény, moniliformín, fumonizíny a zearalenón. Mnoho toxigénnych 

druhov Fusarium sa spája aj s infikovanými skladovanými slepačími vajciami. Aj s 

odbornými znalosťami je však makro a mikroskopická identifikácia obzvlášť diverzifikovaná 

v rode Fusarium (D'Mello et al., 1999) . 

      S rozvojom molekulárnych techník sa naskytla možnosť efektívnejšej identifikácie tohto 

rod mikromycét vo vzorkách potravín (Kurtzman et al., 2011). Jednou z týchto metód 

nezávislých od kultivácie je Polymerázová reťazová reakcia (PCR), ktorá môže rýchlo odhaliť 

špecifické sekvencie mikromycét v potravinových vzorkách (Fredricks et al., 2005). PCR sa 

široko používa na identifikáciu rodov a druhov mikromycét. Na krížovú kontrolu 

morfologických vlastností sú potrebné špeciálne priméry a postupy sekvenovania (Geiser et 

al., 2004). Častejšie špecifické cieľové sekvencie umožňujú určiť vlastnosti kmeňa, ktoré 

môžu byť užitočné pre jeho charakterizáciu (Rusell et al., 2006). Stanovenie rodov ako aj  

druhov možno navyše použiť ako nástroj na identifikáciu potenciálnych toxinogenných rizík 

spojených s prítomnosťou druhov schopných produkovať toxické zlúčeniny. PCR je preto 

nevyhnutná pre preventívne prístupy v oblasti bezpečnosti potravín. Avšak, konečná citlivosť 

akéhokoľvek PCR testu na detekciu fungálnych patogénov závisí od účinnej lýzy buniek 

mikromycét a purifikácie DNA, ktorá neobsahuje PCR inhibítory. Mikromycéty, vrátane rodu 

Fusarium spp., majú bunkové steny, ktoré bránia lýze a dostatočnému izolovaniu nukleových 

kyselín. Len málo štúdií sa zameralo na kritickú fázu pre-izolácie a extrakcie DNA pri 

spracovaní potravinových vzoriek. Okrem toho vysoko citlivé a špecifické metódy na báze 

nukleových kyselín pre detekciu mikromycét vyžadujú použitie takých extrakčných činidiel 

DNA, ktoré neobsahujú kontaminujúce fungálne nukleové kyseliny (Pallez et al., 2014).  

 

MATERIÁL A METÓDY 

     Mikromycéty boli izolované z 15 kusov slepačích vajec podľa pokynov STN ISO 21527. 

Následným makroskopickým a mikroskopickým vyšetrením sa potvrdili charakteristické 

morfologické znaky pre rod Fusarium spp. Z izolátov, prvotne identifikovaných ako 

Fusarium spp., sa izolovala DNA. 
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     Pre-izolácia a vlastná izolácia DNA: Pre-izolácia bola vykonávaná v mikroskúmavkách, 

dvomi rôznymi postupmi:  

1. Pridaním Proteinázy K (Macherey-Nagel, Germany) a inkubáciou 30 min pri teplote 37 °C. 

A pôsobením tekutého dusíka 5 min a následným zahriatím na 95 °C/ 5 minút, opakovane 3 

krát. 

2. Pridaním Proteinázy K (Macherey-Nagel, Germany), zirkónových guličiek (priemer 1 mm) 

do vzoriek a inkubáciou 30 min pri teplote 37 °C. Následne boli vzorky podrobené pôsobeniu 

ultrazvukových vĺn o sile 50 HZ po dobu 10 minút.  

     Vlastná izolácia: Vykonala sa pomocou E.Z.N.A.® Fungal DNA Mini Kit (Omega Bio-

Tek, USA). Takto získaná DNA bola podrobená meraniu čistoty a koncentrácie na Nanodrope 

(Thermo Fisher Scientific, USA). 

     Identifikácia Fusarium spp. pomocou PCR: Izoláty mikromycét boli identifikované 

PCR metódou podľa Abd-Elsalam et al., 2003 za použitia FIREpol® Master Mix (Ecoli 

s.r.o., Slovakia). Ako pozitívna kontrola pre PCR bol použitý referenčný kmeň Fusarium 

oxysporum CCM F-485. Amplifikovaný PCR produkt (550 bp) v množstve 5 µl bol 

analyzovaný v 2,5 % agarózovom géli v TBE (Tris-borát-EDTA) tlmivom roztoku. Do 

agarózových gélov sa kvôli vizualizácii DNA pridávala Gel
TM

 Red (Biotium Inc., USA). 

Jednotlivé produkty boli vizualizované pomocou readeru Mini Bis Pro® (DNR Bio-Imaging 

Systems Ltd., Izrael). Získané PCR produkty boli podrobené sekvenovaniu (GATC Biotech 

AG, Nemecko) a následne jednotlivé sekvencie porovnané so sekvenciami v databáze NCBI 

GenBank. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

     Kultivačným mikrobiologickým vyšetrením škrupiny slepačích vajec sa získalo spolu 12 

izolátov mikromycét. Makroskopickým a mikroskopickým vyšetrením mikromycét sa izoláty 

zaradili do rodu Fusarium spp.  

     Následne sa izoláty podrobili extrakcii DNA podľa dvoch rôznych postupov. Meraním 

koncentrácie a čistoty vyizolovanej DNA sa ako najefektívnejšie preukázala izolácia s pre-

izoláciou, ktorá zahŕňala mechanické pôsobenie (zirkónové guličky, ultrazvuk) a pôsobenie 

proteinázy K na bunky mikromycét. Všetky DNA templáty vykazovali pri tomto postupe 

najvyššiu koncentráciu DNA vo vzorke v rozmedzí 60 ng/µl – 100 ng/µl. Na najefektívnejšiu 

pre-izoláciu pomocou kombinácie chemického a mechanického pôsobenia, poukazuje aj 

čistota DNA, ktorá sa pohybovala v rozmedzí 1,8 – 2,1. Druhý  postup, pri ktorom sa 

využívalo pôsobenie tekutého dusíka a proteinázy K, sa javil ako nepostačujúci pre izolovanie 

DNA s buniek Fusarium spp. Vyizolvaná DNA bola v nízkych koncentráciach (> 9,0 ng/µl) a 

hodnoty čistoty DNA sa pohybovali pod 1,600. 

     Namerané hodnoty koncentrácie a čistota nám potvrdili, za najefektívnejšiu pre-izoláciu 

kombináciu mechanického a chemického pôsobenia na bunku Fusarium spp. Tieto tvrdenia 

potvrdzuje aj štúdia Pallez et al., 2014, ktorí DNA z mikromycét Fusarium spp. vyizolovali 

kombináciou mechanického pôsobenia (mikrovlné žiarenie) a chemického pôsobenia 

(DNeasy plant Mini Kit extraction; Qiagen, Hilden, Germany). 

   Následne sa vykonala identifikácia jednotlivých izolátov pomocou robustnej PCR (Obr. 1) 

na základe, ktorej sa určil rod Fusarium (20 izolátov). Naše výsledky korelujú so štúdiou 

Neamatallah et al., 2010, v ktorej  poukázali, že 38 % skúmaných vajec bolo 

kontaminovaných potencionálne toxinogénnymi mikromycétami, z toho 1 % tvorili 

mikromycéty z rodu Fusarium spp. 
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Obrázok 1: Detekcia špecifickej sekvencie Fusarium spp. v 5.8S podjednotke rDNA (550 bp) 

u izolátov zo slepačích vajec. 

       

ZÁVER 

     Aktuálne rutinné metódy pre detekciu a identifikáciu mikromycét vyžadujúcu 

morfologickú a fyziologickú charakterizáciu, ktorá je pomerne zdĺhavá. Výsledky našej práce 

poukazujú na možnosť ako efektívnejšie a rýchlejšie identifikovať Fusarium spp. izolovaných 

zo slepačích vajec.  
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DETEKCIA CELKOVÝCH AFLATOXÍNOV V ARAŠIDOCH 

RÝCHLOU SKRÍNINGOVOU METÓDOU  

DETECTION OF TOTAL AFLATOXINS IN PEANUTS BY RAPID 

SCREENING METHOD  
 

Pavol Roba, Pavlina Jevinová, Ivana Regecová, Peter Popelka, Soňa Demjanová 

 

     Contents of aflatoxins were detected in 7 samples of roasted and salted peanuts bought in 

retail and wholesale. They come from various producers or distributors in Slovakia or others 

countries of European Union. During determination of aflatoxins in peanuts we had followed 

instructions made by manufacturer of Reveal Q+ kit for aflatoxins. Total content of aflatoxins 

were determined by AccuScan PRO apparatus made by Neogen (USA).  Content of detected 

aflatoxins in peanuts was in range from 1,7 to 2,6 µg/kg. No sample exceeded the limit made 

by Commission regulation (EU) no. 165/2010. Correlation between price and concentration of 

alfatoxins was not proved. The cheapest sample was comparable with the most expensive one.  

Keywords: peaunuts, aflatoxíns, safety, food 

 

ÚVOD 

     Podzemnica olejná (Arachys hypogaea), nazývaná aj arašid, patrí do čeľade bôbovité 

(Fabaceae). Plodom je struk čiže sa jedná sa o strukovinu. Vo voľnej prírode nerastie, jedine 

umelo. Pestuje sa v tropických a subtropických krajinách. Po opelení kvetov sa stopka, nesúca 

na konci oplodnený semenník zavrtáva 3 až 6 cm hlboko do pôdy, kde sa vyvinie struk 

obsahujúci 1 až 7 semien obalených fialovo-červeným oplodím. Plody tejto rastliny sú 

obľúbené a radia sa k suchým škrupinovým plodom. Obsahujú vitamíny B, C, E, A, pozitívne 

vplývajú na nervovú sústavu, podporujú krvotvorbu, pôsobia pri chorobách srdca, krvného 

obehu a látkovej premeny. Arašidy môžu pomôcť pri kožných ochoreniach. Majú pozitívne 

účinky proti zubnému kazu. Z plodov sa vyrába aj arašidový olej široko používaný 

v potravinárstve, vo farmaceutickom priemysle a používa sa aj pri výrobe výbušnín. Ich 

nevýhodu je však to, že až 2 % svetovej populácie trpí potravinovou alergiou na arašidy 

a výrobky z nich, preto majú výrobcovia potravín povinnosť uviesť ich na obale a zdôrazniť 

prostredníctvom sadzby (štýl, farba písma, farba pozadia), ktorá ich jasne odlíši od ostaných 

zložiek v potravine (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011).  

Ďalšou nevýhodou arašidov je aj fakt, že sú pomerne často kontaminované  mikroskopickými 

vláknitými hubami, ktoré produkujú aflatoxíny. Aflatoxíny sú najčastejšie produkované 

druhmi Aspergillus flavus, A. parasiticus,  A. nominus a A. pseudotamar. Aflatoxíny sú 

zatriedené do viacerých typov a subtypov. Najvýznamnejšie sú aflatoxíny B1, B2, G1, G2. 

Majú karcinogénny, teratogénny, mutagénny a imunotoxický účinok. Tieto toxické účinky 

vznikajú po dlhodobej konzumácii nízkych koncentrácií aflatoxínov (Laciaková a kol., 2011). 

Spomedzi aflatoxínov je aflatoxín B1 najtoxickejší pre cicavce. Má hepatotoxický, 

teratogenický a mutagénny účinok. Spôsobuje neinfekčný toxický zápal pečene, krvácaniny, 

opuch, imunosupresiu a nádory pečene (Speijers a Speijers, 2004). Medzinárodná agentúra 

pre výskum rakoviny (IARC, 1993) zaradila aflatoxín B1 do skupiny 1 – karcinogén. 

Maximálne množstvá aflatoxínov v potravinách sú limitované Nariadením Komisie (EÚ) 

č.1881/2006 a v znení neskorších predpisov. Pre arašidy a spracované výrobky z nich určené 

na priamu spotrebu je maximálna hodnota aflatoxínov 4,0 µg/kg (Nariadenie Komisie (EÚ) 

č.165/2010).  

 

MATERIÁL A METODIKA 

   Obsah aflatoxínov bol detegovaný v 7 vzorkách  pražených a solených arašidov zakúpených 

v obchodnej sieti malopredajcov alebo veľkých obchodných reťazcov. Pochádzali od rôznych 
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výrobcov resp. dodávateľov pochádzajúcich zo Slovenska a z iných krajín Európskej únie. 

Podľa informácií na obale pôvod podzemnice olejnej bol v krajinách mimo EÚ. Všetky 

výrobky boli v lehote minimálnej trvanlivosti a líšili sa iba v použitom rastlinnom oleji 

a v množstve soli. Podľa informácií na obale výrobca vo vzorke E deklaroval prítomnosť 

palmového oleja, vo vzorke A zmes palmového a slnečnicového oleja a vo zvyšných 5 

vzorkách slnečnicový olej. Obsah soli sa pohybovala v rozmedzí od 0,8 g až po 1,3 g na 100 g 

výrobku.   

Pri stanovení aflatoxínov vo vzorkách arašidov sme postupovali podľa pokynov výrobcu 

kitov Reveal Q+ pre aflatoxín a obsah aflatoxínov bol stanovený prístrojom AccuScan PRO 

od výrobcu Neogen (USA). Samotná analýza je založená na princípe kompetitívneho 

imunologického testu. Ak je mykotoxín prítomný, zachytí sa do komplexu zlato-protilátka. 

Tento komplex je unášaný na membránu so zónou, kde sa vychytávajú nenaviazané 

mykotoxíny. Vytvoria sa línie komplexu zlato-protilátky-mykotoxín a nenaviazaných 

mykotoxínov, ktoré algoritmus v prístroji konvertuje do kvantitatívneho až 

semikvantitatívneho výsledku a zobrazí sa na displeji v jednotkách ppb (µg.kg
-1

) alebo ppm 

(µg.kg
-1

). 

Vzorky arašidov sme zhomogenizovali na veľkosť zrnka instantnej kávy. Z takto upravených 

vzoriek sme do titračnej banky navážili 10 g, pridali 50 ml 65 % etanolu a nechali vytrepávať 

3 minúty. Následne sa vzorky prefiltrovali. Z filtrátu sa odobralo 100 µl, ktoré sme zmiešali 

s 500 µl riediaceho roztoku. Zo zmesi filtrát/roztok sa opäť odobralo 100 µl do malej vialky, 

do ktorej sa vložil testovací prúžok. Po 6 minútach bol testovací prúžok plne nasiaknutý 

a vložili sme ho do readra AccuScan®PRO, ktorý zmeral koncentráciu aflatoxínov. Celkový 

čas stanovenia t.j. príprava vzorky na meranie, čas potrebný na naviazanie aflatoxínu na 

imunologický komplex a samotné meranie, neprekročil 15 minút.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky jednotlivých analýz sú uvedené v  Tabuľke č.1. 
 

Tabuľka 1 Hodnoty celkových aflatoxínov v testovaných vzorkách arašidoch 

Vzorka Koncentrácia celkových aflatoxínov  

ppb (µg.kg
-1

) 

A 2,2 

B 2,3 

C 2,3 

D 2,6 

E 1,9 

F 1,7 

G 2,0 

 

Ako vyplýva z výsledkov uvedených v Tabuľke č. 1 obsah celkových aflatoxínov 

v jednotlivých vzorkách sa pohyboval od 1,7 až po 2,6 µg.kg
-1

. Maximálny obsah celkových 

aflatoxínov v arašidoch  v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č.165/2010 nesmie prekročiť 

hodnotu 4,0 µg/kg. Na základe výsledkov uvedených v Tabuľke č.1 môžeme konštatovať, že 

ani v jednej z testovaných vzoriek nebol prekročený celkový obsah aflatoxínov nad stanovený 

limit. Najvyššia koncentrácia aflatoxínov bola stanovená vo vzorke D 2,6 ppb (µg.kg
-1

) a 

najnižšia  1,7 ppb (µg.kg
-1

) vo vzorke F. V niektorých krajinách je povolený vyšší obsah 

aflatoxínov v týchto výrobkoch. Napríklad v USA  a v Brazílii podľa ich národnej legislatívy 

je limit 20 ppb (µg.kg
-1

) (Resolução No. 7, 2011). Z uvedeného vyplýva, že v porovnaní 

s USA a Brazíliou máme nižšie maximálne hodnoty pre celkových obsah aflatoxínov.  
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Výsledky tejto štúdie, taktiež nepotvrdili ani koreláciu medzi cenou a koncentráciou 

aflatoxínov. Najdrahšia vzorka G neobsahovala najnižšiu koncentráciu aflatoxínov a naopak 

najlacnejšia vzorka C najvyššiu koncentráciu.  

 

ZÁVER 

     Na základe výsledkov tejto štúdie sme dospeli k záveru, že žiadna vzorka arašidov nemala 

prekročené maximálne hodnoty obsahu celkových aflatoxínov a arašidy môžeme zaradiť 

medzi potraviny na slovenskom trhu, ktoré sú bezpečné z pohľadu výskytu aflatoxínov. Ďalej 

môžeme konštatovať, že prístroj, ktorý bol použitý na analýzy je jednoduchý, rýchly a 

nevyžaduje zložité postupy na úpravu vzorky.  
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DLHODOBÉ ZMENY V EPIDEMIOLÓGII BACILÁRNEJ 

DYZENTÉRIE NA SLOVENSKU   

LONG TERM CHANGES IN EPIDEMIOLOGY OF BACILLARY 

DYSENTERY IN SLOVAKIA  
 

Lucia Zeleňáková, Simona Kunová, Ľubomír Lopašovsk, Jana Žiarovská 
 

Abstract: The aim of the study was to describe the long term changes in epidemiology of 

bacillary dysentery in Slovakia during the period 2001 – 2016. These epidemiological aspects 

were analysed and evaluated: total prevalence, age and gender distribution, geographical 

location and seasonality of infectious disease, factors of transmission, preventive and 

repressive measures. In Slovakia, bacillary dysentery (A03) belongs to the diseases with the 

morbidity similar to the viral hepatitis A. For the period 2001 - 2016 were reported 15 008 

cases in human. The five-year Slovakia-trend (2012 - 2016) showed a statistically significant 

increase of bacillary dysentery. Disease was usually transmitted in the risk group of people 

(children, gypsies, unemployed) by the faecal-oral route, either through person-to-person 

contact or ingestion of contaminated food or water. Strategies programs should include the 

following components: encourage hand washing, education of all residents to actively avoid 

faecal contamination of food and water, encourage mother to breast feed infants, promote the 

use of oral rehydration therapy to offset the effects of acute diarrhoea. 

Key words: bacillary dysentery, antroponosis, personal hygiene, epidemiology, EPIS 
 

PREHĽAD LITERATÚRY 

Bacilárna dyzentéria, resp. šigelóza je infekčné ochorenie spôsobené rôznymi druhmi 

rodu Shigella. Každý rok sa vyskytne približne 164,7 miliónov prípadov a 1,1 milióna úmrtí 

po celom svete, pričom 99 % z nich je v rozvojových krajinách (80 % v Ázii) (Sharma et al., 

2017; Nyiogi, 2007). S rastom medzinárodného cestovného ruchu je panoráma 

gastrointestinálnych infekcií v západných krajinách do značnej miery ovplyvnená 

importovanými infekciami prostredníctvom cestovateľov (Steffen et al., 2003). 

Šigely sú nepohyblivé baktérie patriace do čeľade Enterobacteriacae. Majú tvar 

paličky, netvoria spóry, produkujú bunkové toxíny a sú veľmi citlivé na vysušenie 

i dezinfekčné prostriedky. Kmene rastú medzi 7 – 46 °C s optimom 37 °C (Lawley et al., 

2012; Kutter et al., 2010; Bhumia, 2008).  

 Na základe povrchového O antigénu i metabolických a fermentačných vlastností možno 

rod Shigella  rozčleniť do štyroch druhov (Bazovská et al., 2007; Phalipon et al., 2008; 

Anderson et al., 2016): 

 Shigella dysenteriae: 12 sérotypov, výskyt u nás je výnimočný, vždy je importovaná  

 Shigella flexneri: 13 sérotypov, vyvoláva do 40 % hlásených prípadov dyzentérie 

 Shigella boydi: 18 sérotypov, u nás je pomerne zriedkavá, väčšinou importovaná  

 Shigella sonnei: 1 sérotyp, u nás je najčastejšia – 50 % hlásených prípadov dyzentérie         

    

S. sonnei a S. flexneri boli izolované z rajčinovej šťavy (pH 3,9 – 4,1) a z jablkovej 

šťavy (pH 3,3 – 3,4) po pár dňoch skladovania pri izbovej teplote. Zníženie teploty zvyšuje 

mieru prežitia baktérie v prostrediach s nízkym pH a vysokým podielom soli (okolo 6 %). 

Tolerancia S. flexneri voči soli môže znamenať, že  dokážu prežiť dlhý čas v slaných 

potravinách, ako sú zelenina nakladaná v octe, kaviár, nakladané slede, solené šunky 

a niektoré druhy syrov (Kutter et al., 2010).  

Infekcia sa šíri fekálno-orálnou cestou, najčastejšie však priamym kontaktom s chorým 

človekom alebo bacilonosičom, ale i kontaminovanou potravou, vodou alebo predmetmi. 
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Pasívne ju môžu preniesť aj muchy. Chorý človek vylučuje stolicou 10
6
 až 10

8 
 baktérií na 

gram stolice (Bazovská et al., 2007). Dyzentéria je typická choroba „špinavých rúk“, pričom 

len 10 zárodkov stačí, aby vyvolali ochorenie (Bhattacharya a Sur, 2008). 

Potraviny v čerstvom stave (šaláty a obložené chlebíčky) patria medzi najrizikovejšie 

komodity, zvlášť ak s nimi manipulujú infikovaní pracovníci (Lawley et al., 2012). Kutter et 

al. (2010) uvádza aj ďalšie možnosti kontaminácie, napr. pri zelenine zozbieranej z poľa, 

ktorá bola zavlažovaná odpadovou vodu alebo priamo kontaminovaná terénnymi 

pracovníkmi.  

Shigella môže infikovať rovnako ľudí s dobrou imunitou, ako aj jedincov so zníženou 

imunitou. Inkubačná doba trvá 1 až 4 dni, s priemerom do 3 dní (Sepherd et al., 2016; 

Lawley et al., 2012; Chompook, 2011). Všetky druhy šigel spôsobujú akútne krvavé hnačky 

s priamym postihnutím epitelu hrubého čreva. Medzi ďalšie príznaky patrí: horúčka, zimnica, 

bolesti brucha, pokles kožného turgoru, suché sliznice, tenezmy a celková slabosť. Šigely sú 

však veľmi citlivé na prostredie a rýchlo hynú, hlavne po vysušení alebo vystavení priamemu 

slnečnému žiareniu (Nyiogi, 2007; Taylor, 2015). 

Pôvodcovia po štyroch týždňoch spontánne zo stolice zmiznú alebo sa nadlho usadia v 

hrubom čreve a spôsobujú tzv. dlhodobé bacilonosičstvo (Wyllie et al., 2011). 

Šigelóza sa diagnostikuje odobratím dostatočného množstva stolice (3 až 5 ml) do 

vhodnej sterilnej nádobky. Vzhľadom na citlivosť baktérie na vyschnutie je nutné ju doručiť 

do laboratória v čo najkratšom čase. Výter z rekta treba odobrať do transportného média 

(Amiesovo transportné médium s aktívnym uhlím) a doručiť do bakteriologického laboratória 

v deň odberu (Haley et al., 2010).  

Väčšina ochorení sa lieči v domácom prostredí. V akútnej fáze ochorenia je potrebná 

diéta s doplnením tekutín (Kosek et al., 2010). Všetky prípady s krvavou hnačkou by mali 

byť čo najrýchlejšie ošetrené antibiotikami, ktoré sa považujú za najúčinnejší spôsob liečby 

(Doyle a Buchanan, 2013).  Ťažké prípady a ostatní pacienti so zvýšeným rizikom úmrtia by 

mal byť izolovaní v nemocnici alebo v špecializovanej liečebni. Pacienti liečení v domácom 

prostredí by mali dostať jasné pokyny týkajúce dezinfekcie odevov a osobných predmetov v 

ich bezprostrednom okolí. Dôležité znaky zlepšenia sú: pokles telesnej teploty, menej krvi v 

stolici, menej časté riedke stolice a zlepšenie chuti do jedla (Warren et al., 2006). Pred 

prepustením z nemocnice sa pacient vyšetrí na nosičstvo. Dyzentéria podlieha hláseniu 

(Wareing et al., 2010). 
 

Kľúčové zásady eliminácie bacilárnej dyzentérie v spoločnosti (Bazovská et al., 2007): 

 dôkladné umývanie rúk po návšteve toalety a pred prípravou jedla (umyté ruky by sa 

nemali utierať do vlhkého uteráka),  

 nejesť surové potraviny, okrem nepoškodeného ovocia a zeleniny hneď po ošúpaní, 

 dostatočná tepelná úprava jedál, 

 dôkladne umyť a usušiť kuchynské náradie a príbor po použití, 

 zabrániť krížovej kontaminácii vareného jedla s neuvareným, či čistého príboru so 

špinavým, 

 ochraňovať potraviny pred hmyzom (sieťkami).  

Cieľom práce bolo hlbšie analyzovať dlhodobé zmeny v epidemiológii bacilárnej 

dyzentérie prenášanej alimentárnou cestou na Slovensku za ostatných 20 rokov. 
 

METODIKA PRÁCE 
      V zmysle stanoveného cieľa sme sa špecificky zamerali na epidemiologickú analýzu 

hlásených prípadov bacilárnej dyzentérie v Slovenskej republike v rokoch 1997 – 2016 vo vzťahu 

k vybraným znakom: vekové skupiny obyvateľstva, pohlavie, povolanie, kolektív, sezónnosť, 
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chorobnosť, výskyt podľa krajov, výskyt podľa okresov, krajina importu, opatrenia 

v ohniskách a surveillance. 

      Podklady k spracovaniu požadovaných údajov sme získali z nasledovných informačných 

zdrojov: 

 Vedecká a odborná literatúra dostupná v tlačenej, ako aj elektronickej forme z 

bibliografickej databázy Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre. 

 Epidemiologický informačný systém (EPIS) na Slovensku. 
 

Distribúciu dát v datasete sme overovali pomocou testov Shapiro-Wilk a Anderson-

Darling. Dáta nenasledovali parametrické rozdelenie, čo bolo vidieť aj na histograme. Preto 

sme na testovanie hypotéz medzi jednotlivými skupinami použili Kruskal-Wallisov test s 

viacpárovým porovnaním podľa Steel-Dwass-Critchlow-Flignera. Keďže dáta boli pomerne 

robustné neudávali sme exaktné p-value, ale asymptotické s klasickou hladinou významnosti 

0,05. Skúšané boli aj metódy dataminingu, ale dáta nemali vzájomnú závislosť, a preto sa na 

ne nedala uplatniť logická regresia. 

 

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

Trend výskytu bacilárnej dyzentérie za posledných 20 rokov 

 Podľa údajov dostupných na portáli Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu 

ochorení bolo potvrdených 6125 prípadov v celej EÚ za rok 2014. Priemerná chorobnosť bola 

1,4 na 100 000 obyvateľov. Pričom výskyt má klesajúci trend za posledných 5 rokov v rámci 

Európskej únie. Na Slovensku bolo v rokoch 1997 – 2016 hlásených 15 088 prípadov. Nebolo 

hlásené žiadne úmrtie. 

 
Graf 1  Trend výskytu bacilárnej dyzentérie na Slovensku za ostatných 20 rokov 

Trend výskytu bacilárnej dyzentérie na Slovensku má klesajúci charakter. V roku 1997 

bolo evidovaných 1590 prípadov, v ďalších rokoch bol zaznamenaný mierny pokles, pričom 

až v roku 2000 bolo evidovaných najviac ochorení (2897). Ďalšie roky priniesli postupné 

znižovanie hlásených prípadov dyzentérie, neznamená to však, že ju možno podceňovať. Ide 

totiž o typickú chorobu špinavých rúk, ktorá má svoje ohnisko najmä v lokalitách s nízkym 

hygienickým štandardom.   

Ochorenie spôsobujú viaceré typy mikroorganizmov, medzi ktoré patria Shigella 

dysenteriae, S. flexneri, S. boydii a S. sonnei (Lawley et al., 2012).  

Najviac prípadov na Slovensku bolo zapríčinených S. sonnei až 59 %, čo predstavuje 

9125 ochorení. Výrazný podiel mala aj S. flexneri s počtom 5562 prípadov (36 %). Ostatné 

šigely sa na výskyte dyzentérie podieľali minimálne. S. boydii spôsobila 2 % prípadov. S. 
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dyzenteriae len 1 %. Z celkového počtu hlásených ochorení, u 2 % neboli špecifikovaní 

pôvodcovia. 

 

 
Graf 2  Percentuálny podiel druhov rodu Shigella na výskyte bacilárnej dyzentérie za 20 

rokov 

 

Výskyt bacilárnej dyzentérie na Slovensku podľa veku a pohlavia  

       Bacilárna dyzentéria sa najviac vyskytovala u detí vo vekovej kategórii 1 – 4 roky        

(4174 ochorení), ktoré tvorili 30 % zo všetkých skupín. V období 20 rokov bol najvyšší 

ochorenia zaznamenaný u detí od 0 do 9 rokov. Najmenej ochorení sa vyskytlo vo veku 55 – 

64 rokov (290 prípadov), čo činí 2 %.  

  

 
Graf 3  Percentuálny podiel vekových kategórii na výskyte bacilárnej dyzentérie za 20 rokov 

 

Z hľadiska pohlavia bol zaznamenaný približne rovnaký počet hlásených ochorení na 

bacilárnu dyzentériu. U žien to bolo 7708 prípadov, u mužov o niečo menej (7679 prípadov). 

V rámci hlbšej analýzy sme nezistili štatisticky preukazný vplyv oboch pohlaví na výskyt 

šigelózy u ľudí na Slovensku (P>0,05).  U žien bol najvyšší výskyt vo veku 1 – 4 roky (1952 

prípadov). A najmenej vo vekovej skupine 55 – 64 s počtom 161 ochorení. Muži mali 

najvyšší podiel tiež v skupine 1 – 4 ročných (2125 prípadov). Potvrdila sa aj veková skupina 

s najmenšou početnosťou u 55 – 64 ročných (118 ochorení).  
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Netypicky môže prebiehať toto ochorenie u detí, u ktorých môže vyvolať spočiatku 

vysokú horúčku s kŕčmi, celkovú únavu a až neskôr prídu typické hnačky. Rovnako u starých 

ľudí môže ochorenie prebiehať ťažko s nebezpečnými systémovými poruchami (Chompook, 

2011). Závažná hypoproteinémia a Kwashiorkor syndróm sa vyskytujú u dojčiat a malých 

detí, ktoré sú problémom najmä v rozvojových krajinách. Hlavne u detí do 5 rokov, ktoré sú 

podvýživené, spôsobujú opakujúcu sa infekciu a oneskorený vývin (Sepherd et al., 2016). 

Pri oslabenom imunitnom systéme sa objavuje ťažký priebeh so stratou vedomia, 

meningitídou, vysokou horúčkou až smrťou. V niektorých prípadoch môžu nastať vážne 

komplikácie, ako metabolické poruchy, sepsa, rektálny prolaps, toxický megakolón a črevné 

perforácie (Phalipon et al., 2008). Každé dieťa s krvavou hnačkou a ťažkou podvýživou musí 

byť okamžite umiestnené do nemocnice. Pacientom by mala byť zabezpečená rehydratácia 

organizmu a diétny režim, ktorý nezaťažuje črevný trakt (Sillankorva et al., 2012). 

 

Výskyt bacilárnej dyzentérie na Slovensku podľa kolektívu 

        Šigelóza bola vo väčšine prípadov potvrdená mimo kolektív so 66 %, čo predstavuje 

11 286 prípadov. V rámci kolektívov sa vyskytlo najviac ochorení na základných školách          

(20 %). Najmenej hlásených prípadov bolo v liečebni pre deti, rekreačnom zariadení pre 

dospelých a armádnych zariadeniach, v každom po 11 prípadov.   

 
Graf 3  Percentuálny výskyt bacilárnej dyzentérie podľa kolektívu 

 

Najčastejším faktorom prenosu bacilárnej dyzentérie bol kontakt s chorým, nasledovali 

kontaminované predmety, kontaminovaná voda a z potravín najmä ovocie, syry, zmiešaná 

strava, mliečne a mäsové výrobky.  

Ukázalo sa, že k vypuknutiu ochorenia prispieva rastúca globalizácia dodávok potravín, 

centralizácia výroby potravín, spracovania a distribúcie i zvýšená konzumácia čerstvého 

ovocia a zeleniny z exotických krajín (Sepherd et al., 2016). 

V laboratórnych podmienkach sa S. flexneri dokáže množiť na povrchu uhoriek až         

24 hodín pri teplote 25 °C – 37 °C a prežije 72 hodín pri 5 °C. S. flexneri sa extrémne dobre 

množí aj v sterilizovanom mlieku, varenej ryži, šošovicovej polievke a pečenej hovädzine 
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a rybách. Neprekážajú jej ani teploty okolo 5 °C, kde prežíva 3 dni. Taktiež bolo 

zaznamenané prežitie S. sonnei v zemiakovom šaláte a surovej mletej hovädzine pri nízkych 

teplotách po dobu 28 dní (Zhang et al., 2010). 

Ako uvádza Haley et al. (2010), príjem kontaminovanej vody je známy spôsob prenosu 

šigelózy. S. dysenteriae, na rozdiel od ostatných druhov šigel, neprežije vo vode viac ako 2 až 

3 dni. S. flexneri (6 – 47 dní) a S. sonnei (35 – 39 dní), čo je neporovnateľne dlhší čas.  

Viaceré surové alebo nedovarené potraviny sú spájané s vypuknutím šigelózy. Faktormi 

prenosu môžu byť kapusta, petržlen, fazuľová omáčka, studené chlebíčky, zemiakové šaláty, 

tofu, vajcový šalát, hamburger, paradajky a ustrice. Uvedené potraviny a pokrmy sú podávané 

v reštauráciách, táboroch, na piknikoch, školách, v lietadlách, internátoch, či vojenských 

jedálňach.   

Dlhodobý prenos a epidémie bakteriálnej dyzentérie sa vyskytujú v prostrediach, kde 

zhromažďovanie ľudí a slabá hygiena zapríčiňujú priamy prenos fekálno-orálnou cestou. Sú 

to napríklad škôlky, nápravné inštitúcie a väzenia, zariadenia pre psychiatrických pacientov, 

domovy dôchodcov alebo masový presun a zhromažďovanie v čase vojny alebo 

vnútropolitických problémov (Bhattacharya a Sur, 2008). 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR zistili, že za výskytom viacerých 

sporadických ochorení, ale i lokálnych epidémií boli katastrofálne sociálno-hygienické 

podmienky, ktoré súviseli s nízkou úrovňou bývania a stravovania, ale najmä s nízkou 

vzdelanostnou úrovňou. Medzi najčastejšie druhy opatrení, ktoré boli uskutočňované 

v ohniskách nákazy patrili: dezinfekcia, vyhľadávanie podozrivých z nákazy a ochorenia, 

zákaz výkonu epidemiologicky závažných činností, preškolenie osôb pracujúcich 

s potravinami, technické opatrenia, zdravotná výchova, informovanie zainteresovaných, 

sprísnenie hygienicko-epidemiologického režimu, likvidácia odpadu, laboratórne vyšetrenie 

faktoru prenosu, zákaz činnosti potravinárskej prevádzky a likvidácia faktoru prenosu.  

Štátna veterinárna a potravinová správa SR považuje Shigellu za významný patogén, 

pričom podľa prílohy č. 35 výnosu MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva 

hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na 

obaly na ich balenie, nie je povolená prítomnosť baktérie Shigella v potravinách určených na 

priamu ľudskú spotrebu. 
 

Výskyt bacilárnej dyzentérie na Slovensku podľa krajov 

Z hľadiska geografickej distribúcie, bacilárna dyzentéria postihla za uplynulých 20 

rokov všetky kraje Slovenska (obr. 1), pričom najvyšší výskyt bol zaznamenaný v okresoch 

Prešovského (37,12 %) a Košického kraja.  Tri okresy Prešovského kraja (Svidník, 

Kežmarok, Sabinov) podieľali na celkovom výskyte 67 %. 

Aj v ostatných okresoch išlo zväčša o lokálne epidémie v rizikových skupinách 

obyvateľstva žijúcich v domácnostiach s nízkym hygienickým štandardom. Regionálnymi 

úradmi verejného zdravotníctva boli nariadené prísne protiepidemické opatrenia v 

domácnostiach, ZŠ a MŠ, taktiež v potravinárskych prevádzkach, na obecných úradoch a 

iných inštitúciách, kde sa zdržiava veľa ľudí 
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Obr. 1   Percentuálny výskyt bacilárnej dyzentérie podľa krajov 

 

 Tab. 1  Štatistické spracovanie bacilárnej dyzentérie – kraje 
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Nitriansky  d c d - b b a d 

Prešovský  c a d b - a a b 

Trenčiansky  a d a b a - b d 
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Žilinský  d d b d b d a - 
a
(P<0.001), 

b
(P<0.01), 

c
(P<0.05),

d
(P>0.05) 

  

 

 

Výskyt bacilárnej dyzentérie na Slovensku podľa sezónnosti a krajiny importu 

Z hľadiska sezonality prevládal počet hlásených prípadov ochorení v letnom období          

(43 %) a to v mesiacoch júl až september, pričom vrchol bol zaznamenaný v auguste. Zimné 

obdobie prinieslo výraznejšie zníženie počtu ochorení, avšak od jari sa situácia opäť zmenila 

a bol zistený zvýšený výskyt dyzentérie.   

 V rámci sezónnosti bol štatisticky preukázaný rozdiel (P<0.05) medzi mesiacom 

december a september. Ostatné mesiace nemali štatisticky preukazný vplyv na výskyt 

bacilárnej dyzentérie. 

3,14% 9,50% 

14,11% 
23,46% 

37,12% 

10,07% 

0,56% 
2,04% 
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Graf 4  Výskyt bacilárnej dyzentérie podľa sezónnosti 

 

ECDC (2015) uvádza, že rod Shigella je dobre prispôsobený nízkym teplotám, k 

prenosu môže dôjsť aj v najchladnejších mesiacoch roka.  
 

Za ostatných 20 rokov bolo na Slovensko z rôznych krajín importovaných 224 ochorení 

na bacilárnu dyzentériu. Sérotypovo bol výskyt nasledovný: 

- S. dyzenteriae – 3 prípady (Mexiko, Gruzínsko, Moldavsko) 

- S. boydii – 3 prípady (Bulharsko, Somálsko, nešpecifikovaná oblasť) 

- Shigella iná – 3 prípady (Nemecko, ostatné nešpecifikované)    

- S. flexneri – 31 prípadov  

- S. sonnei – 184 prípadov 
 

U S. flexneri, najviac prípadov pochádzalo z Egypta a Indie (obidve spôsobili 4 

ochorenia). Z Turecka boli importované 3 prípady. Z krajín, ako Albánsko, Cyprus, 

Indonézia, Keňa, Jordánsko a Rakúsko, bol hlásený 1 prípad šigelózy.  Pokiaľ ide o druh, S. 

sonnei – 184 prípadov, z toho 82 nemalo uvedenú krajinu pôvodu. Tunisko bolo na prvej 

priečke s 27 ochoreniami. Druhou najčastejšou krajinou bol Egypt (22 prípadov). V roku 

1997 sa vyskytlo najviac importovaných ochorení (46 prípadov).  

Viac ako 80 prípadov dyzentérie bolo diagnostikovaných medzi utečencami v krajinách 

Európskej únie v období medzi júlom a novembrom v roku 2015. Medzi tieto krajiny patrí 

Rakúsko, Grécko, Nemecko, Holandsko, Fínsko a Švédsko. Výskyt medzi utečencami nie je 

neočakávaný, pretože choroba je endemická v krajinách odkiaľ pochádzajú (ECDC, 2015).  

Ako konštatuje Doyle a Buchanan (2013), prípady šigelózy sú zrejme ovplyvnené 

ročným obdobím v určitých krajinách. V suchých krajinách, ako je Egypt, dosahuje miera 

prenosu vrchol v horúcom období sucha. A to hlavne kvôli príjmu kontaminovanej vody 

a zníženej osobnej hygiene v čase nedostatku vody. Naopak v Číne a Thajsku je najvyššia 

miera počas obdobia dažďov. Toto odráža asociáciu šigelózy s nehygienickými podmienkami 

spôsobujúcimi fekálny prenos. V rozvinutých krajinách dosahuje miera výskytu ochorenia 

vrchol najčastejšie počas teplých mesiacov, kedy prevláda konzumácia čerstvého ovocia 

a zeleniny, či pobyt v rekreačných zariadeniach.  

Prevencia pred výskytom bacilárnej dyzentérie je založená hlavne na postupoch 

zabraňujúcim interhumánnemu prenosu. Medzi základné prvky patrí dôkladné dodržiavanie 

osobnej hygieny a časté umývanie rúk mydlom pod tečúcou vodou, najmä pred jedlom a po 

každom použití toalety. Ďalej je to zabezpečenie zdravotne bezpečnej pitnej vody a bezpečné 

odstraňovanie fekálií. V žiadnom prípade sa nesmie konzumovať voda z neznámych zdrojov.  
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ZÁVER 

 Kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny sú nevyhnutnou súčasťou nášho života pri 

správnom fyzickom vývoji a dobrom zdravotnom stave. Táto potreba môže byť zabezpečená 

len pri kontrolovaní potravín v celom potravinovom reťazci a dodržiavaní hygienických 

zásad. K šíreniu alimentárnych ochorení dochádza niekedy veľmi ľahko a to hlavne, keď 

zdrojom je samotný človek. Príkladom sú antroponózy, pri ktorých sa uplatňuje fekálno-

orálny spôsob prenosu. Pôvodca týchto infekcií môže pochádzať aj z kontaminovanej 

potraviny alebo vody, s ktorými prišla chorá osoba do styku. Medzi tieto ochorenia 

zaraďujeme aj vírusovú hepatitídu typu A a bacilárnu dyzentériu. Obidve zapríčiňujú výskyt 

po celom svete a to najmä v rozvojových krajinách. Nedostatočné zásoby pitnej vody a s tým 

súvisiaca slabá osobná hygiena prispievajú k ich šíreniu. Výskyt súvisí aj s nevyhovujúcimi 

sociálno-ekonomickými podmienkami pre život. Tieto oblasti sú mnohokrát preľudnené a je 

veľmi náročné ich monitorovať, preto je počet prípadov odhadovaný a môže byť 

niekoľkonásobne vyšší. 

Výskyt bacilárnej dyzentérie má na Slovensku klesajúcu tendenciu. V rokoch 1997 – 

2016 bolo hlásených 15 088 prípadov. Deti vo veku 1 – 4 roky patria medzi najrizikovejšie 

skupiny obyvateľstva. Pokiaľ ide o kolektívy, základné školy a komunity združujúce ľudí 

s nízkym vzdelaním a žijúce v katastrofálnych podmienkach, sú dlhodobo zaraďované medzi 

časté ohniská nákazy. Šigelóza vypukla najviac v roku 2000. Potom sa počet prípadov 

znižoval až do roku 2016 o viac ako 90 %, čo je veľmi pozitívne. Bacilárna dyzentéria je 

typická choroba „špinavých rúk“ a vyskytuje sa v oveľa väčšej miere v krajinách s vyššou 

hustotou zaľudnenia a horšími životnými podmienkami. Zatiaľ neexistuje vakcína, ktorá by 

zabránila jej vzniku, no WHO na jej vývoji intenzívne pracuje. Prevencia by mala byť 

najdôležitejším ochranným prvkom. Spočíva v dostatočnej osobnej hygiene, konzumácii 

zdravotne bezpečných potravín a pitnej vody a vyhýbaní sa fekálnej kontaminácii 

infikovaným ľuďom. 

Epidemiologický informačný systém EPIS zaznamenáva všetky prípady a ďalej 

podlieha hláseniu Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu ochorení. Aj napriek snahe 

zdravotníctva nie je možné zachytiť všetky prípady. Čiže reálny výskyt chorôb môže byť 

vyšší. WHO vynakladá veľké úsilie na zhromažďovanie dát, výskum, liečbu a prevenciu. 
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SEKCIA 3: Chemická bezpečnosť potravín 
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VÝSKYT DUSIČNANOV V ZELENINE A V OVOCÍ V ROKOCH 2013 -

2017 

OCCURRENCE OF NITRATES IN VEGETABLES AND FRUITS IN  

THE YEARS 2013-2017 
 

Ivana Bartalosová, Lucia Martinkovičová  

 

Abstract: Nitrates are commonly found in water, soil, plants and food, Nitrate itself is 

relatively non-toxic, but it can be metabolized to nitrite in the body. Nitrites may cause 

adverse health impact. The amount of nitrates in vegetables varies among the species, the 

edible portion, growing season, intensity of light, temperature,  storage and processing. 

Maximum levels for nitrates in certain  vegetables are regulated in Commission Regulation 

(EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 and also our national legislation  by  The Ministry 

of Agriculture of the Slovak Republic and the Ministry of Health of the Slovak Republic No 

18558/2006-SL of 11. september 2006. The presented data point to the presence of nitrates  in 

vegetables and fruits, taking into account the country of origin of the sample. Collected data 

are obtained from results of monitoring diagnostic activities of VFI in Bratislava  in the years 

2013-2017. 

Keywords: nitrates, vegetables, fruit,  

 

ÚVOD 

     Dusičnany sa bežne vyskytujú v prírode, hlavne v pôdach, vodách, rastlinách  

a potravinách. Za hlavný zdroj príjmu dusičnanov pre človeka je považovaná zelenina. Obsah 

dusičnanov v jednotlivých plodinách kolíše v širokom rozmedzí v závislosti od klimatických 

a pôdnych podmienok počas rastu. Hodnoty dusičnanov ovplyvňuje najmä intenzita hnojenia, 

osvetlenie a množstvo zrážok. Z hľadiska spotrebiteľa je prítomnosť dusičnanov nežiadúca, aj 

keď dusičnany samotné nie sú v bežných koncentráciách pre dospelého človeka nebezpečné. 

Ich potenciálna toxicita spočíva v možnej redukcii na dusitany. Dusitany oxidujú Fe
2+

 

v hemoglobíne na Fe
3+

 za vzniku methemoglobínu, ktorý nie je schopný prenášať plyny 

v dýchacom cykle. 

 

CIEĽ PRÁCE 

     Cieľom práce bolo sledovanie výskytu dusičnanov v zelenine a v ovocí v rámci nasávacej 

oblasti VPÚ v Bratislave v sledovanom období rokov 2013-2017. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

     Dusičnany sa z potravín vyextrahujú horúcou deionizovanou vodou a interferujúce látky sa 

odstránia čírením Carrezovými roztokmi.  Získaný filtrát sa nariedi, prefiltruje  cez 

membránový filter a nastrekuje sa na chromatografickú kolónu. Obsah dusičnanov sa 

stanovuje metódou vysokoúčinnej iónovýmeny (IC) s vodivostnou detekciou. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

     Kontrola dusičnanov v potravinách sa vykonáva v zmysle platnej európskej a národnej 

legislatívy. V rámci harmonizovanej európskej legislatívy sú v Nariadení 1881/2006 

stanovené maximálne limity pre dusičnany v čerstvom alebo mrazenom špenáte, čerstvom 

šaláte, vrátane ľadového šalátu a v rukole. Vo Výnose MP SR a MZ SR z 11. septembra 2006 

č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kontaminanty v potravinách, v 

znení neskorších doplnkov a zmien, sú stanovené národné limity najvyšších prípustných 
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množstiev pre dusičnany v hlúbovej a koreňovej zelenine, rýchlenej mrkve, zemiakoch 

(okrem skorých) a v červenej repe. 

Štatisticky sa porovnávali nálezy dusičnanov v rôznych komoditách, pričom sa zohľadnila aj 

krajina pôvodu vzorky. V analyzovaných vzorkách sa získané nálezy pohybovali pre 

jednotlivé komodity v nasledovnom rozmedzí: špenát (0,0 - 3056,9) mg.kg
-1

, šalát (250,6 – 

4309,4) mg.kg
-1

, rukola (3907,2 – 6513,0) mg.kg
-1

, mrkva (0,0 – 1557,2) mg.kg
-1

, petržlen 

(12,0 – 1340,8) mg.kg
-1

, kapusta (34,3 – 1194,3) mg.kg
-1

, zemiaky (0,0 – 455,1) mg.kg
-1

, 

reďkovka (1485,0-1521,7) mg.kg
-1

, červená repa (165,8 – 4166,4) mg.kg
-1

, ovocie (0,0 – 87,2) 

mg.kg
-1

  a  ostatná zelenina (0,0 – 962,6) mg.kg
-1

. 

 

ZÁVER 

     Získané výsledky obsahu dusičnanov z nasávacej oblasti VPÚ v Bratislave poukazujú na  

široký rozptyl obsahu dusičnanov v zelenine vo všetkých sledovaných komoditách. Najviac 

vzoriek,  ktoré presiahli najvyššie prípustné množstvo dusičnanov sa vyskytovalo v komodite 

petržlen v roku 2013. V ďalších rokoch počet nadlimitných hodnôt dusičnanov klesal. Nálezy, 

ktoré presiahli najvyššie prípustné množstvo dusičnanov sa vyskytli aj v komoditách: mrkva, 

kapusta, červená repa a kel. 
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TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF BEE HONEY AS A TOOL OF 

ENVIRONMENT CONTAMINATION ASSESSMENT 
 

Adam Roman, Yekaterina Zonova, Paweł Migdał, Ewa Popiela-Pleban 

 

Abstract: The aim of this research was to study the accumulation of selected toxic elements 

(copper, lead and cadmium) in natural bee honey collected in two areas with different 

anthropogenic activity. Contents of the toxic elements were determined using atomic 

absorption spectroscopy method. Our results indicate that concentration of selected elements 

in samples of honey from the industrial region was higher in comparison to the samples from 

ecological region, although only in the case of cadmium the difference was statistically 

confirmed. Further, a significant positive correlation between the content of lead and 

cadmium in the samples from both areas was noted. 

Key words: bee honey, bioindicator, copper, lead, cadmium.  

 

INTRODUCTION 

Monitoring the presence of toxic trace elements in biological materials is an extremely 

important. Deficiency and excess of these elements result in serious consequences for plants, 

animals and products of animal origin, including bee honey (Jasiński 2003; Szkoda et al. 

2012; Durkalec et al. 2015; Rosada and Przewocka 2016; Zonova et al. 2016). 

 

MATERIAL AND METHODS 

Samples multifloral honey were collected from June to July 2015 at the two areas of 

Lower Silesia (Poland) with different anthropogenic activity: the ecological area which covers 

the largest Landscape Park "Dolina Baryczy" in Poland, protected within the framework of 

“Natura 2000” program and the industrial area belonging to the Legnica-Głogów Copper 

District. A total of 28 bee honey samples were collected, half of samples were from the 

ecological area and the other half from the industrial region. The investigated samples were 

homogenized and mineralized in closed teflon vessels, to eliminate the loss of elements, using 

microwave oven (Multiwave 3000, Anton Paar, Austria). The content of copper, lead and 

cadmium was determined by atomic absorption spectroscopy. All statistics were performed 

using Statistica™10.0 PL software (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). 

 

RESULTS AND CONCLUSIONS 

Average Cu, Pb and Cd concentrations in samples collected in ecological area were 

0.277, 0.320, 0.034 mg kg
−1

, respectively. The content of examined elements in the samples 

of honey collected in the Legnica-Głogów Copper District was higher (Cu - 0.469, Pb - 0.345 

and Cd - 0.040) in comparison with the samples from National Park “Dolina Baryczy”, 

although only in the case of cadmium the difference was statistically confirmed  (p ≤ 0.05). 

Very similar results were also observed by Roman et al. (2011) and Borawska et al. (2012). 

However, Sitarz-Palczak et al. (2015) found that the quantities of Cu and Pb in honey were 

considerably higher than those obtained in the present study. Additionally, there were 

significant positive correlations between the content of lead and cadmium in honey samples 

collected from the ecological (r=0.563) and the industrial (r=0.807) areas. Thus, our results 

indicate that the interaction between the content lead and cadmium in relation to the bee 

honey samples had a synergistic character. 

It can clearly be stated that the level of toxic metals in honey depends on the 

toxicological state of environment from which the raw material for honey was taken. To 

summarize, we can confirm that not only a honeybee (Porrini et al. 2014; Zarić et al.  2017) 
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but also a honey (Roman 1997; Stankovska et al. 2008; Sager 2017) is a good bioindicator of 

environment contamination. 

 
REFERENCES 

Borawska M. H., Socha K., Soroczyńska J., Winiarska I. M., Pełszyńska A. 2012. Ocena zawartości kadmu i 

ołowiu w naturalnych miodach pszczelich z regionu Podlasia. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 45(3): 

775-779. 

Durkalec M., Szkoda J., Kołacz R., Opaliński S., Nawrocka A., Żmudzki J. 2015. Bioaccumulation of lead, 

cadmium and mercury in roe deer and wild boars from areas with different levels of toxic metal pollution. 

International Journal of Environmental Research, 9(1): 205-212. 

Jasiński A. 2003. Mat. Konferencja Naukowa Środowisko a zdrowie dzieci, Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia 

Miedziowego, Legnica. 

Porrini C., Caprio E., Tesoriero D., Di Prisco G. 2014. Using honey bee as bioindicator of chemicals in 

Campanian agroecosystems (South Italy). Bulletin of Insectology, 67(1): 137-146. 

Roman A. 1997. Pszczoły i produkty pszczele jako bioindykatory skażenia środowiska w rejonie oddziaływania 

przemysłu miedziowego [LGOM] i cementowo-wapienniczego [Opole]. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej 

we Wrocławiu. Zootechnika, 43: 175-196. 

Roman A., Madras-Majewska B., Popiela-Pleban E.  2011. Comparative study of selected toxic elements in 

propolis and honey. Journal of Apicultural Science, 55(2): 97-106. 

Rosada J., Przewocka M. 2016.  Zawartość miedzi, ołowiu i kadmu w glebach i roślinach uprawianych w 

pobliżu Huty Miedzi „Głogów”. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska. Uniwersytet Zielonogórski, 163(43): 

107-118. 

Sager M. 2017. The Honey as a Bioindicator of the Environment. Ecological Chemistry and Engineering 

S, 24(4): 583-594. 

Sitarz-Palczak E., Kalembkiewicz J., Galas D. 2015. Evaluation of the Content of Selected Heavy Metals in 

Samples of Polish Honeys. Journal of Ecological Engineering, 16(3): 130-138. 

Stankovska E., Stafilov T., Šajn R.  2008. Monitoring of trace elements in honey from the Republic of 

Macedonia by atomic absorption spectrometry. Environmental monitoring and assessment, 142(1-3): 117-126. 

Szkoda J., Durkalec M., Kołacz R., Opaliński S., Żmudzki J.  2012. Content of cadmium, lead and mercury in 

the tissues of game animals. Medycyna Weterynaryjna, 68(11): 689-692. 

Zarić N. M., Ilijević K., Stanisavljević L., Gržetić I.  2017. Use of honeybees (Apis mellifera L.) as bioindicators 

for assessment and source appointment of metal pollution. Environmental Science and Pollution 

Research, 24(33): 25828-25838. 

Zonova Y., Roman A., Kowalska-Góralska M., Opaliński S.  2016. The impact of the copper industry on the 

level and transfer of selected elements in the melliferous plant species. Przemysł Chemiczny, 95(6): 1243-1246. 

 

Contact address: D.Sc. Adam Roman Assoc. prof., Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, 

The Faculty of Biology and Animal Science, Chełmońskiego str. 38C, 50-630, Wroclaw; e-mail: 

adam.roman@upwr.edu.pl 

M.Sc. Yekaterina Zonova, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, The Faculty of Biology and 

Animal Science, Chełmońskiego str. 38C, 50-630, Wroclaw; e-mail: yekaterina.zonova@upwr.edu.pl 

M.Sc. Paweł Migdał, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, The Faculty of Biology and 

Animal Science, Chełmońskiego str. 38C, 50-630, Wroclaw; e-mail: pawel.migdal @upwr.edu.pl 

PhD Ewa Popiela-Pleban, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, The Faculty of Biology and 

Animal Science, Chełmońskiego str. 38C, 50-630, Wroclaw; e-mail: ewa.popiela-pleban@upwr.edu.pl 



 69 

THE CONCENTRATION OF SELECTED ELEMENTS IN THE 

NATURAL BEE HONEY FROM AREAS OF THE POLAND AND 

KAZAKHSTAN WITH DIFFERENT ANTHROPOGENIC 

ACTIVITY 
 

Yekaterina Zonova, Adam Roman, Paweł Migdał, Ewa Popiela-Pleban 

 

Abstarct: The aim of this research was to study the accumulation of selected elements 

(copper, iron, lead, cadmium, nickel and manganese) in the natural bee honey collected 

in areas of the Poland and Kazakhstan with different anthropogenic activity. A total of 

40 bee honey samples were collected, half of them were from Poland, the others were 

from Kazakhstan. Contents of the toxic elements were determined using atomic 

absorption spectroscopy method. Our results indicate that content of selected elements 

in the honey samples from Kazakhstan were Cd<Pb<Cu<Mn<Ni<Fe and 

Cd<Pb<Cu<Ni<Fe<Mn in ecological and industrial areas, respectively. Their 

concentrations in honey from both areas of the Poland were Cd<Pb<Cu<Ni<Mn<Fe. 

Further, significant positive correlations in the content of iron in samples between two 

areas of the Kazakhstan was noted. 

Key words: bee honey, cadmium, copper, iron, lead, manganese, nickel, ecological area, 

industrial area, Poland, Kazakhstan. 

 

INTRODUCTION 

Honey is a very popular natural food not only because of its nutritional value but 

also because of its healing properties, including bacteriostatic and bactericidal, 

stimulating the immune system and metabolism, detoxifying and regenerating (Luty 

2010). Honey intended for human consumption must have certain requirements in terms 

of maximum content of selected metals. Acceptable amount of the toxic elements in 

natural honey is set out in the Polish Standard PN-88/A-77626 (1988) and in The 

sanitary and epidemiological rules and regulations “Hygienic Requirements for Safety 

and Nutrition Value of Food Products. Sanitary Rules and Regulations (SanPin) 

2.3.2.1078-01” (2002) in Kazakhstan. 

Due to increasing anthropogenic activity, it is very important to monitor the 

concentration of toxic elements in bee products (Chary et al. 2008; Roman et al. 2011; 

Lambert et al. 2012). Therefore, while bioaccumulation and migration of toxic elements 

within the food chain occurs, metal contamination is a serious problem because of 

potential toxicity of polluted food products (Kabata-Pendias and Pendias 1999). 

 

MATERIAL AND METHODS 

The material of the study   the multifloral honey was  collected from June to July 

2016 in the areas of Poland and Kazakhstan with different anthropogenic activity. One 

of the most ecological regions in Poland is the largest Landscape Park "Dolina 

Baryczy", protected within the framework of “Natura 2000” program and the industrial 

area belonging to the Legnica-Głogów Copper District. The ecological area in 

Kazakhstan is represented by The Burabay National Park located in the Burabay District 

in Akmola Region and the industrial area the territory of the city of Oskemen, one of the 

most polluted cities in Kazakhstan. The collected honey samples were homogenized and 

mineralized in closed teflon vessels, to eliminate the loss of elements, using microwave 

oven (Multiwave 3000, Anton Paar, Austria). The content of copper, iron, lead, 



 70 

cadmium, nickel, and manganese was determined by atomic absorption spectroscopy 

(AAS). All statistics were performed using Statistica™10.0 PL software (StatSoft Inc., 

Tulsa, OK, USA). 

 

RESULTS AND CONCLUSIONS 

In samples from Poland the concentration of examined elements (Cd, Cu, Ni, 

Pb, Mn, and Fe) in the bee honey collected in the Legnica-Głogów Copper District was 

higher (except the manganese and nickel) comparing to the samples from National Park 

"Dolina Baryczy" although only in the case of cadmium the difference was statistically 

confirmed. In the samples from Kazakhstan the results were different, because the 

concentration Cu, Fe, Ni, and Pb in the honey collected in the ecological area was 

higher, but only in the case of manganese the differences were significant (table 1). A 

very similar level of copper was found by Roman (1997) in honey samples from the 

region of the Legnica-Głogów Copper District. In turn, slightly lower copper 

concentration in honey was obtained by Forte et al. (2001), Roman et al. (2011) and 

Sager (2017).  

 

Table 1. The concentration of selected elements in the natural bee honey samples, 

mg.kg
-1

 dry mass 

E
le

m
en

t 

Average ± SD 

(min – max) 

Kazakhstan Poland 

Ecological area 

(N=10) 

Industrial area 

(N=10) 

Ecological area 

(N=10) 

Industrial area 

(N=10) 

Cu 1,172 ± 0,330 

(0,736 – 1,704) 

1,149 ± 0,303 

(0,816 – 1,709) 

0,286 ± 0,404 

(0,075 – 1,422) 

0,422 ± 0,356 

(0,077 – 1,020) 

Mn 1,669 ± 1,547* 

(0,480 – 5,661) 

3,627 ± 1,795* 

(2,313 – 7,025) 

2,035 ± 1,435 

(0,396 – 4,219) 

1,621 ± 1,176 

(0,276 – 3,769) 

Fe 3,404 ± 1,472 

(1,142 – 5,877) 

2,950 ± 1,205 

(1,142 – 4,484) 

2,628 ± 2,191 

(1,074 – 7,018) 

2,631 ± 1,293 

(0,440 – 4,526) 

Ni 2,146 ± 0,618 

(0,845 – 2,976) 

1,974 ± 0,586 

(1,184 – 2,722) 

1,550 ± 0,341 

(0,990 – 2,016) 

1,427 ± 0,428 

(0,756 – 2,080) 

Cd 0,036 ± 0,012 

(0,023 – 0,054) 

0,044 ± 0,013 

(0,025 – 0,071) 

0,026 ± 0,003* 

(0,022 – 0,031) 

0,031 ± 0,005* 

(0,024 – 0,040) 

Pb 0,352 ± 0,099 

(0,208 – 0,554) 

0,311 ± 0,094 

(0,191 – 0,484) 

0,261 ± 0,040 

(0,215 – 0,350) 

0,272 ± 0,031 

(0,214 – 0,313) 

* - statistically significant differences in the content of each element between both areas 

(p < 0,05). 

 

There was significant positive correlations (r=0.793) in the content of iron in 

honey samples between two areas in Kazakhstan. Additionally, there was significant 

positive correlation in the honey samples from Kazakhstan between the content of Cu 

and Mn (r=0.681), Cu and Fe (r=0.655), Cu and Ni (r=0.761), and Fe and Ni (r=0.655) 

in the honey from industrial area, and between the content of Cu and Ni (r=0.685) in the 

bee honey from ecological area. In the samples from an ecological area of Poland found 

significant positive correlation between the concentration of Cu and Fe (r=0.704), Fe 

and Ni (r=0.689). 
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The content of copper, cadmium and lead in all tested honey samples was within 

the limits of the standards specified in the Polish Standard PN-88/A-77626 (1988) for 

samples collected in Poland, and in The sanitary and epidemiological rules and 

regulations “Hygienic Requirements for Safety and Nutrition Value of Food Products. 

Sanitary Rules and Regulations (SanPin) 2.3.2.1078-01” (2002) for samples collected in 

Kazakhstan. 

Thus, our results indicate that the interaction between the content of copper and 

nickel, and iron and nickel in relation to the samples had a synergistic character. 

Additionally, interactions in the content of cadmium between both areas with different 

anthropogenic activity in Poland were found. It was stated that a content of toxic 

elements in bee honey strongly depends on a level of concentration of cadmium in 

environment from which investigated bee product originated. 
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SEKCIA 4: Výživa a bezpečnosť potravín 
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KORELAČNÉ VZŤAHY MEDZI FYZIKÁLNYMI UKAZOVATEĽMI 

ŠKRUPINY KONZUMNÝCH VAJEC 

CORRELATION RELATIONS BETWEEN PHYSICAL INDICATORS OF 

TABLE EGG SHELL 

 

Mária Angelovičová, Pavol Frič, Marek Šnirc, Marek Angelovič 

 

Abstract: The purpose of this study was to investigate the relations between the physical 

indicators of the table egg shell. The same number of the eggs was obtained from two 

different breeds, different types of laying hens and age. Based on the evaluated results of 

selected physical indicators of the table egg shell was state that there is a trivial or moderate 

linear correlation between them. A statistically confirmed P<0.05 moderate positive linear 

dependence was found between the egg strength and the shell thickness and trivial negative 

linear dependence between the egg strength and the shell strength. The correlation relation 

was not statistically confirmed P>0.05 between the egg weight and the egg strength, between 

the egg weight and the shell strength was trivial, positive and between the egg weight and the 

shell thickness, as well as the shell thickness and the shell strength trivial negative. 

Keywords: shell, table egg, physical indicator, correlation 

  

ÚVOD 

Konzumné vajce je hlavný produkt produkčných sliepok. Produkčné sliepky chované 

v súčasnosti sú vyšľachtené na vysokú produkciu. Konzumné vajce je zložené z bielka (58 

%), žĺtka (31 %) a vaječnej škrupiny (11 %). Tým, že spotrebiteľ je konzumentom hlavne 

obsahu vajca a škrupina je jeho prirodzeným obalom, dôraz je kladený na celkové jeho 

vlastnosti, celistvosť  škrupiny, veľkosť a tvar  ale aj jeho zložky (Gnanadesigan et al., 2014). 

V nadväznosti na uvedené ukazovatele bolo konštatované, že hmotnosť vajca môže byť 

použitá pre odhad kvalitatívnych ukazovateľov žĺtka, bielka a škrupiny, pretože sa potvrdili 

vysoké a významné korelácie medzi hmotnosťou vajca a týmito ukazovateľmi  (Narushin et 

al., 2001). 

V súčasnom období sa pohľad na vaječný cholesterol zmenil. Vo vajci prevažujú 

živiny a látky, pre ktoré  sú vysoko cenené. Pre vajce je typická vysoká kvalita bielkovín, 

ktoré sú štandardom pri hodnotení kvality bielkovín iných potravín  (Sun, 2009). V 

potravinárskom priemysle sa vajcia používajú na prípravu jedál, potravinových polotovarov, 

dezertov, atď. Vajcia sa vyznačujú aj terapeutickými a diagnostickými účinkami  (Hardy et 

al., 1995).  

Podiel vajec s  poškodenou škrupinou je aj v súčasnom období z  celkových 

vyprodukovaných vajec na farmách chovu produkčných sliepok pomerne vysoký 

a predstavuje ekonomické straty pre farmára.  

V nadväznosti na uvedené cieľom našej práce bolo riešenie škrupiny konzumných 

vajec a  hľadanie vzťahov medzi fyzikálnymi ukazovateľmi škrupiny vajca  pre odporúčanie 

na jej zlepšenie. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Objekt skúmania 

Naším objektom skúmania boli vybrané fyzikálne ukazovatele konzumných vajec 

a ich škrupiny. Vajcia sme získali z dvoch rozličných zdrojov, a to z domáceho chovu 

produkčných sliepok (n = 30 ks) a z farmového klietkového chovu (n = 30 ks).   
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Charakterizácia chovov 

Domáci chov produkčných sliepok bol riešený v  priestoroch skonštruovaného kurníka 

na hlbokej podstielke so slamou a vybaveného bidlom a  hniezdom. Kurník je vybavený 

vonkajším výbehom. Výbeh je zariadený napájadlom a  kŕmidlom. Na kŕmenie sa používala 

kŕmna zmes HYD-10. Sliepky v domácom chove boli hybridy Dominant  vo veku 53 

týždňov. Farmový chov produkčných sliepok bol realizovaný v  hale s klietkovou 

technológiou na farme Veľký Krtíš (hala VK 2) vybavenej automatizovaným systémom 

chovného zariadenia pre kŕmenie, napájanie, výmenu vzduchu, teplotný  a svetelný režim. 

Nosnice sú umiestnené v obohatených klietkach vybavených plochou pre voľný pohyb, 

bidlom, hniezdom oddeleným od priestoru pre voľný pohyb pásikovým závesom ako 

ochranou pred znečistením vajec trusom vyhrabávaným sliepkami a obrúsovadlom na pazúry. 

Súčasťou klietky je kŕmidlo a kvapkové – niplové napájadlá. Vetracie zariadenie je stropové. 

Kŕmna zmes HYD-10 je  na farmu zabezpečovaná z vlastnej výrobne kŕmnych zmesí, odkiaľ 

ide potrubným špirálovým dopravníkom do sila (dočasného uskladnenia kŕmnej zmesi) a zo 

sila priamo do haly.  Krmivo je v sypkej štruktúry negranulované a sliepky vo farmovom 

chove  boli hybridy Lohman  Brown classic vo veku 49 týždňov. 

 

Sledované ukazovatele a spôsob ich sledovania 

- hmotnosť vajca (g) - vážením na automatických váhach KERN PCB, 

- pevnosť vajca (g) a škrupiny (g) – meraním na laboratórnom prístroji textúrometer TA.XT. 

plus Texture Analyser,  

- hrúbka škrupiny – meranie na tupom konci vajca, na ostrom konci vajca a  na troch častiach 

v ekvatoriálnej rovine vajca pomocou odchýlkomera  DIAL INDICATOR. 

 

Štatistické vyhodnotenie výsledkov 

Výsledky v experimentálnej časti práce sú uvedené ako priemerná hodnota – 

aritmetický priemer ( ),  smerodajná odchýlka (s), variačný koeficient (vk, %), ktoré 

vyjadrujú odchýlky od priemeru a ddif – stredná diferenciácia, ktorá vyjadruje priemer 

rozdielov porovnávaného ukazovateľa. 

Vzťah medzi hmotnosťou vajca, pevnosťou vajca, hrúbkou škrupiny a pevnosťou škrupiny 

sme zisťovali pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu (rxy). Výsledky korelačného 

koeficientu sú podložené štatistickou preukaznosťou na hladine významnosti α = 0,05.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Korelačný vzťah medzi hmotnosťou vajca, pevnosťou vajca, hrúbkou škrupiny 

a pevnosťou škrupiny 

Vyhodnotením vzťahu medzi hmotnosťou vajca a pevnosťou vajca, medzi 

hmotnosťou vajca a pevnosťou škrupiny bol zistený iba slabý, resp. triviálny lineárny 

pozitívny vzťah, ktorý nebol štatisticky potvrdený (P>0,05), resp. medzi hmotnosťou vajca 

a hrúbkou škrupiny iba slabý lineárny negatívny vzťah tiež štatisticky nepotvrdený (P>0,05). 

 

Tabuľka 1: Korelačný vzťah medzi hmotnosťou vajec, pevnosťou vajec, hrúbkou škrupiny 

a pevnosťou škrupiny vajec získaných z domáceho a farmového klietkového chovu 
Ukazovateľ n Pevnosť vajca, g Hrúbka škrupiny, 

(priemerná), mm 
Pevnosť škrupiny, g 

Hmotnosť vajca, g 60 0,23
– -015

– 0,10
– 

Pevnosť vajca, g 60  0,32
+ -0,28

+ 

Hrúbka škrupiny 

(priemerná), mm 
60   -0,17

– 

n – počet prípadov, číselná hodnota  – výsledok korelačného koeficientu,  
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–
: označenie pri číselnom výsledku v hornom indexe znamená štatisticky nepreukazný rozdiel 

medzi dvoma premennými (P>0,05), 
+
: označenie pri číselnom výsledku v hornom indexe znamená štatisticky preukazný rozdiel 

medzi dvoma premennými (P<0,05) 

 

Medzi pevnosťou vajca a hrúbkou škrupiny bol zaznamenaný stredný lineárny 

pozitívny vzťah štatisticky preukazný (P<0,05) a medzi pevnosťou vajca a pevnosťou 

škrupiny slabý lineárny negatívny vzťah štatisticky preukazný (P<0,05). 

Medzi hrúbkou škrupiny a pevnosťou škrupiny bol zistený iba slabý lineárny 

negatívny vzťah štatisticky nepotvrdený (P>0,05). 

Z grafického znázornenia vzťahov medzi hmotnosťou vajca, pevnosťou vajca, 

hrúbkou škrupiny a pevnosťou škrupiny za podmienok, ako sme uviedli realizáciu 

experimentálnych meraní fyzikálnych ukazovateľov vajca v metodike práce vyplýva, že                 

pri zvyšovaní hmotnosti vajca takmer úmerne klesá pevnosť škrupiny ale mierne sa zvyšuje 

hrúbka škrupiny a pevnosť vajca. Sharp a Silyn-Roberts už v roku 1984 publikovali článok, 

v ktorom konštatovali, že kryštály uhličitanu vápenatého (CaCO3)                 vo vnútri 

škrupiny ukazujú prednostnú orientáciu osou kolmo smerom ku povrchu škrupiny v jej 

povrchovej časti. Veľkosť, tvar a orientácia kryštálov uhličitanu vápenatého sú zodpovedné 

za unikátnu ultraštruktúru a špecifické mechanické vlastnosti škrupiny. Nedávne dôkazy 

výskumu naznačujú, že existuje silný genetický základ pre veľkosť kryštálu uhličitanu 

vápenatého a  jeho orientáciu v škrupine v súvislosti s nadväznosťou na plemená, z ktorých 

boli vytvorené finálne znáškové typy (Dunn et al., 2012). 

 

 
 

Obrázok 1: Grafické znázornenie vzťahu medzi hmotnosťou vajca, pevnosťou vajca, hrúbkou 

škrupiny a pevnosťou škrupiny spolu vajec z domáceho a farmového klietkového chovu 

 

Z týchto poznatkov vyplýva stanovisko, ktoré môže byť v budúcnosti akceptované pri 

tvorbe programov vo vzťahu k zvyšovaniu kvality škrupiny. Výsledky, ktoré sme 

zaznamenali pri sledovaní vzťahu medzi hmotnosťou vajca, pevnosti vajca, hrúbky škrupiny 
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a pevnosti škrupiny sa vzťahujú na hybridy sliepok Dominant a  Lohman Brown classic 

produkujúce konzumné vajcia a vyznačujúce sa znášaním vajec s hnedou škrupinou. Novšia 

štúdia Zhang et al. (2005) potvrdila závery o vysokej dedičnosti farby škrupiny skôr 

publikovaných prác  (Francesch et al., 1997). Hnedá farba škrupiny pozitívne koreluje s 

niektorými vlastnosťami škrupiny, ako je pevnosť (Sekeroglu a Duman, 2011). Podľa 

Ishikawa et al. (2010) hnedý pigment prejavuje baktericídne účinky proti niektorým 

grampozitívnym baktériám. Pre potvrdenie tohto stanoviska je potrebný ďalší výskum. 

 

ZÁVER 

Na základe vyhodnotených výsledkov vybraných fyzikálnych ukazovateľov škrupiny 

konzumných vajec môžeme konštatovať, že medzi nimi existuje slabá alebo stredná lineárna 

korelačná závislosť. Štatisticky potvrdená stredná pozitívna lineárna závislosť bola zistená 

medzi pevnosťou vajca a hrúbkou škrupiny a slabá negatívna lineárna závislosť  medzi 

pevnosťou vajca a pevnosťou škrupiny. Korelačný vzťah, ktorý nebol  štatisticky potvrdený, 

sme zistili  medzi hmotnosťou vajca a pevnosťou vajca, medzi hmotnosťou vajca a pevnosťou 

škrupiny bol slabý, pozitívny  a medzi hmotnosťou vajca a hrúbkou škrupiny ako aj medzi 

hrúbkou škrupiny a pevnosťou škrupiny slabý negatívny. Uvedené fyzikálne ukazovatele 

škrupiny konzumných vajec súvisia s inými ukazovateľmi, ako napr. obsah určitých živín 

prijímaných krmivom, ich využívaním a zabudovávaním do škrupiny, ako je to uvedené 

v literárnych poznatkoch. Škrupina tvorí prirodzený obal jedlého vaječného obsahu, preto jej 

kvalita sa musí riešiť komplexne v  súvislosti so všetkými ukazovateľmi , ktoré vplývajú na 

jej kvalitu. 

 
LITERATÚRA 

DUNN, I. C., RODRÍGUEZ-NAVARRO, A. B., McDADE, K., SCHMUTZ, M., PREISENGER, R., 

WADDINGTON, D., WILSON, P. W., BAIN, M. M. 2012.  Genetic variation in eggshell crystal size and 

orientation is large and these traits are correlated with shell thickness and are associated with eggshell matrix 

protein markers. In Animal Genetics, vol. 43, pp. 410-418. 

FRANCESCH, A., ESTANY, J., ALFONSO, L., IGLESIAS, M. 1997. Genetic parameters for egg number, 

egg weight, and eggshell colour in three Catalan poultry breeds. In Poultry Science, vol. 76, pp. 1627-1631. 

GNANADESIGAN, M., ISABELLA, S., SARITHA, P., RAMKUMAR, L., MANIVANNAN, N., 

RAVISHANKAR, R. 2014. Quality evaluation of egg composition and productivity of layers in EM (Effective 

Microorganism) treatments: A field report. In Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences, vol. 1, no 3-4, 

pp. 161-166.  

HARDY, C. T., YOUNG, S. A., WEBSTER, R. G., NAEVE, C. W., OWENS, R. J.1995.  Egg fluids and cells 

of the chorioallantoic membrane of embryonated chicken eggs can select different variants of influenza A 

(H3N2) viruses. In Virology, vol.  211, pp. 302-305. 

ISHIKAWA, S. I., SUZUKI, K., FUKUDA, E., ARIHARA, K., YAMAMOTO, Y., MUKAI, T., ITOH, M. 

2010. Photodynamic antimicrobial activity of avian eggshell pigments. In FEBS Letters, vol. 584, pp. 770-77. 

NARUSHIN, V. G., YAKUPOGLU, C., DVORSKA, J. 2001. Morphological composition of quail eggs. In IX. 

European symposium on the quality of eggs and egg products. Kusadasi, Turkey, pp. 387-392. 

SEKEROGLU, A., DUMAN, M. 2011. Effect of eggshell colour of broiler parent stocks on hatching results, 

chickens performance, carcass characteristics, internal organ weights and some stress indicators. In Kafkas 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 17, pp. 837-842. 

SHARP, R. M., SILYN-ROBERTS, H. 1984. Development of preferred orientation in the eggshell of the 

domestic fowl. In Biophysical Journal, vol. 46, pp. 175-179. 

SUN, D. W. 2009. Infrared spectroscopy for food quality analysis and control. New York : Academic Press is 

an imprint of Elsevier. 427 p. ISBN 978-0-12-374136-3. 

ZHANG, L. C.,  Z. H. NING, Z. H., XU, G. Y., Z. C. HOU, Z. C., YANG, N. 2005. Heritabilities and genetic 

and phenotypic correlations of egg quality traits in brown-egg dwarf layers. In Poultry Science, vol. 84, pp. 

1209-1213. 

 

Kontaktná adresa: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP, SPU, 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: maria.angelovicova@uniag.sk 

 

 



 77 

NEPRESNOSTI PRI VÝPOČTE ENERGETICKEJ HODNOTY 

POTRAVÍN 

INACCURACY IN ENERGY CALCULATION OF FOOD 
 

Lenka Bartošová, Anna Giertlová 

 

Abstract: Regulation (EU) No 1169/2011 defines which nutrients are necessary to provide on 

the food label and which conversion factors use for the calculation of energy, however 

Regulation does not answer all questions relating to nutrition declaration. Some of the issues 

are e.g. rounding the nutrition values before or after the energy calculation, influence of 

dietary fibre on carbohydrate value and energy value. 

Keywords: dietary fibre, rounding values, energy value 

 

ÚVOD 

     Už takmer rok je v platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1169/2011 o 

poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktoré ukladá povinnosť potravinárskym 

výrobcom uvádzať, okrem iného, aj údaje o výživovej hodnote potravín [1]. Tieto údaje je 

možné získať analýzou potraviny, výpočtom zo známych alebo skutočných priemerných 

hodnôt použitých zložiek alebo prevzatím údajov z relevantných zdrojov (napr. národné 

potravinové databázy). Obsah jednotlivých živín v potravinách však kolíše (napr. klimatické 

podmienky, vplyv skladovania či spracovania a pod.). Jednoducho povedané – v praxi nie je 

možné docieliť, aby údaje na etikete boli v presnej zhode s aktuálnym zložením potraviny, 

avšak nemali by sa odchyľovať od hodnôt uvedených na označení do takej miery, aby bol 

spotrebiteľ uvedený do omylu. Európska komisia v decembri 2012 vydala dokument s cieľom 

poskytnúť kontrolným orgánom a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov v členských 

štátoch usmernenie o prípustných odchýlkach na účely označovania výživových hodnôt. V 

tomto dokumente sa uvádzajú aj pravidlá zaokrúhľovania pre označenie výživovej hodnoty 

potravín [2]. Prax s odstupom času ukazuje, že označovanie výživových hodnôt potravín je 

podstatne komplikovanejšia problematika, než sa na prvý pohľad zdalo. Nariadenie č. 

1169/2011 síce definuje, ktoré živiny je potrebné uviesť na etiketu a aké koeficienty použiť na 

výpočet energetickej hodnoty, neodpovedá však na všetky otázky, ktoré sa vynárajú v 

súvislosti s uvádzaním výživových hodnôt. Napríklad, či sa majú na výpočet energetickej 

hodnoty použiť zaokrúhlené alebo nezokrúhlené hodnoty alebo do akej miery skresľuje 

hodnotu sacharidov a energetickú hodnotu obsah vlákniny. 

 

METODIKA 

     Cieľom našej práce bolo zistiť, aké odchýlky môžu vznikať pri výpočte energetickej 

hodnoty v dôsledku zaokrúhľovania hodnôt živín a aký vplyv má vláknina na energetickú 

hodnotu potravín. Na simuláciu sme použili údaje z Online potravinovej databázy 

spravovanej Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom – Výskumným 

ústavom potravinárskym, ktorá je dostupná na www.pbd-online.sk.  

1. Zaokrúhľovanie hodnôt pred výpočtom a po výpočte energetickej hodnoty 

potraviny 

Mnohí výrobcovia v súlade s pravidlami zaokrúhľovania pre označenie výživovej hodnoty do 

výpočtu energetickej hodnoty zahrnú zaokrúhlené hodnoty živín, čím však vznikajú 

nepresnosti. Z hodnôt bielkovín, tukov, sacharidov a vlákniny bola vypočítaná energetická 

hodnota 13 potravín (tabuľka 1). V prvom prípade (1) sa energetická hodnota vypočítala z 

nezaokrúhlených hodnôt jednotlivých živín vynásobením príslušnými konverznými faktormi, 

v druhom prípade (2) boli vo výpočte použité zaokrúhlené hodnoty. 

2. Výpočet energetickej hodnoty s vlákninou a bez vlákniny 

http://www.pbd-online.sk/
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Obsah sacharidov v potravinách môže byť vyjadrený viacerými spôsobmi: ako sacharidy 

celkové, ktoré zahŕňajú aj obsah vlákniny alebo ako sacharidy využiteľné, od ktorých sa 

obsah vlákniny odpočítava. Obsah sacharidov v potravinách sa vo väčšine prípadov získava 

dopočtom podľa vzorca: [100 – bielkoviny – tuky – popol – vláknina – voda] alebo súčtom 

obsahu jednotlivých zložiek sacharidov stanovených analyticky. Od roku 2008 Európska únia 

stanovila, že potravinová vláknina má byť zahrnutá do výpočtu celkovej energetickej hodnoty 

potravín a jej príspevok predstavuje približne 8 kJ/g. Podľa Nariadenia 1169/2011 sa na účely 

výživového označovania potravín sa uvádza hodnota sacharidov využiteľných [1]. Údaj o 

obsahu vlákniny však podľa tohto nariadenia patrí medzi nepovinné údaje a z toho dôvodu  

mnohí výrobcovia potravín jej hodnotu nestanovujú. Tak vzniká hlavne u potravín s vyšším 

obsahom vlákniny problém, pretože ak je obsah sacharidov stanovený dopočtom, na etiketách 

výrobkov sa potom chybne uvádza obsah sacharidov celkových. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

1. Zaokrúhľovanie hodnôt pred výpočtom a po výpočte energetickej hodnoty potraviny  

Ako je uvedené v tabuľke 1, chyby spôsobené zaokrúhľovaním hodnôt jednotlivých živín 

pred výpočtom energetickej hodnoty sa prejavia u potravín s obsahom živín vyšším ako 

10 g/100 g potraviny (hodnoty nižšie ako 10 sa zaokrúhľujú na najbližšie desatinné miesto).  

 

Tabuľka 1 Porovnanie výpočtu energetickej hodnoty so zaokrúhľovaním a bez 

zaokrúhľovania 

Potravina P
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J
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Hrozienka 
(1) 

(2) 

0,6 

0,6 

61,6 

62 

9,7 

9,7 

2,7 

2,7 

1193 

1200 
-7 

Zelené olivy v náleve 
(1) 

(2) 

12,7 

13 

1,7 

1,7 

2,4 

2,4 

1,4 

1,4 

542 

553 
-11 

Mandle 
(1) 

(2) 

53,4 

53 

18,6 

19 

11,9 

12 

20,4 

20 

2734 

2720 
14 

Šošovica 
(1) 

(2) 

1,2 

1,2 

50,6 

51 

11,4 

11 

23,8 

24 

1400 

1407 
-7 

Ovsené vločky 
(1) 

(2) 

6,9 

6,9 

60,9 

61 

7,2 

7,2 

13,1 

13 

1571 

1571 
0 

Buchty pečené s makom 
(1) 

(2) 

18,7 

19 

47,8 

48 

4 

4 

8,7 

8,7 

1684 

1699 
-15 

Maslo 
(1) 

(2) 

82,6 

93 

0,5 

0,5 

0 

0 

0,7 

0,7 

3077 

3091 
-15 

Bryndza 
(1) 

(2) 

22,7 

23 

2,3 

2,3 

0 

0 

18,7 

19 

1197 

1213 
-16 

Tvaroh plnotučný 
(1) 

(2) 

12,2 

12 

3,3 

3,3 

0 

0 

11,5 

12 

703 

704 
-1 

Čabajská klobása 
(1) 

(2) 

48,8 

49 

1,6 

1,6 

0,6 

0,6 

21,5 

22 

2203 

2219 
-16 

Horkomliečna čokoláda 
(1) 

(2) 

32,2 

32 

54,9 

55 

0 

0 

9,4 

9,4 

2285 

2279 
6 

Bôčiková nátierka 
(1) 

(2) 

36,9 

37 

0,1 

0,1 

0 

0 

11,4 

11 

1561 

1558 
3 

Údená makrela 
(1) 

(2) 

10,8 

11 

0,07 

0,07 

0 

0 

14,2 

14 

1561 

1558 
-4 
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Obsah tuku v mandliach je 53,4 g.100 g
-1

. Podľa pravidiel zaokrúhľovania [2] sa uvedie 

hodnota 53 g. V tomto prípade je teda rozdiel v hodnote tuku 0,4 g, čomu zodpovedá rozdiel 

až takmer 15 kJ. Ak je na výrobku uvedené, že obsahuje 53 g tuku, v skutočnosti to môže 

predstavovať hodnotu v intervale od 52,5 g až do 53,4 g, čomu zodpovedá maximálny rozdiel 

18,5 kJ (0,5 x 37 kJ). U sacharidov aj bielkovín tento rozdiel predstavuje maximálne 8,5 kJ 

(0,5 x 17 kJ) a pre vlákninu 4 kJ (0,5 x 8 kJ). Energetická hodnota sa podľa správnej praxe má 

počítať z nezaokrúhlených hodnôt, pretože práve v dôsledku zaokrúhľovania pred výpočtom 

energetickej hodnoty vznikajú v niektorých prípadoch značné rozdiely.  

 

2. Výpočet energetickej hodnoty s vlákninou a bez vlákniny 

V Tabuľke 2 je uvedené porovnanie energetickej hodnoty s príspevkom a bez príspevku 

energetickej hodnoty z vlákniny. Za účelom porovnania rozdielov boli vybraté potraviny z 

viacerých potravinových skupín. V prvom prípade (Energetická hodnota 1) bola energetická 

hodnota vypočítaná z obsahu bielkovín, tukov, využiteľných sacharidov a vlákniny. V 

druhom prípade (Energetická hodnota 2) bola energetická hodnota vypočítaná z obsahu 

bielkovín, tukov a celkových sacharidov a v treťom prípade (Energetická hodnota 3) bola 

energetická hodnota vypočítaná z obsahu bielkovín, tukov a využiteľných sacharidov, pričom 

v druhom a treťom prípade energetická hodnota vlákniny nebola započítaná. Najväčšie 

rozdiely pozorujeme u orechov a strukovín, čo je spôsobené vysokým obsahom vlákniny 

a sacharidov v daných komoditách. Rozdiel v energetickej hodnote vypočítanej prvým 

a druhým, resp. tretím spôsobom sa pohybuje v intervale okolo 100 kJ, u ľanových semien je 

tento rozdiel dokonca viac ako 250 kJ. Podobné rozdiely pozorujeme aj u iných výrobkov 

z tejto skupiny. U ovocia a zeleniny predstavuje rozdiel energetickej hodnoty pri zanedbaní 

energetickej hodnoty vlákniny približne 20 až 30 kJ/100 g, rozdiel však narastá u tých druhov, 

ktoré majú nižší obsah vody (napríklad u hrášku je tento rozdiel až 40 kJ). Najvyšší rozdiel 

pozorujeme u sušených produktov (pre hrozienka je to takmer 90 kJ). Pre obilniny a obilné 

produkty je rozdiel energetickej hodnoty v prípade zanedbania príspevku energetickej 

hodnoty vlákniny je menší ako 100 kJ. U mäsa, hydiny, rýb, mlieka a mliečnych výrobkov ( 

ak neobsahujú cereálnu, ovocnú alebo orechovú zložku) je obsah vlákniny nulový a teda 

nemá vplyv na energetickú hodnotu. Najväčšie rozdiely boli pozorované u orechov, strukovín, 

obilnín a ich produktov a tiež u ovocia a zeleniny. 

  

Tabuľka 2: Porovnanie výpočtu energetickej hodnoty s príspevkom a bez príspevku 

energetickej hodnoty vlákniny 
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Jablká 0,4 0,4 13 9,9 3,1 215 243 28 190 -25 

Banány 1,2 0,2 21,8 19,8 2 380 398 18 364 -16 

Slivky 0,7 0,2 14,7 12,5 2,2 249 269 20 232 -18 

Hrušky 0,4 0,3 13,4 10,1 3,3 216 246 30 190 -26 

Hrozienka 2,7 0,6 71,3 61,6 9,7 1193 1280 87 1115 -78 

Hrášok 6,4 0,4 12,9 5,5 7,4 276 343 67 217 -59 

Mrkva 1 0,2 7,3 3,5 3,8 114 149 34 84 -30 

Kaleráb 1,9 0,1 5,4 2,7 2,7 104 128 24 82 -22 

Červená repa 1,6 0,1 9,5 7 2,5 170 192 23 150 -20 
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Kukurica 3,4 1,6 18,8 14,1 4,7 394 437 42 357 -38 

Ľanové semená 22,4 37,1 32,3 4,4 27,9 2052 2303 251 1828 -223 

Makové semená 20,4 43,8 24,2 8,9 15,3 2241 2379 138 2119 -122 

Mandle 20,4 53,4 18,6 6,7 11,9 2532 2639 107 2437 -95 

Šošovica 23,8 1,2 62 50,6 11,4 1400 1503 103 1309 -91 

Ovsené vločky 13,1 6,9 68,1 60,9 7,2 1571 1636 65 1513 -58 

Grahamový rožok 9,8 4,8 58,6 52,4 6,2 1285 1340 56 1235 -50 

Biely rožok 9,8 3,7 57,5 53 4,5 1241 1281 41 1205 -36 

Ražný chlieb 

celozrnný 7,3 1,1 48,7 39,2 9,5 907 993 86 831 -76 

Pšeničný chlieb 8,3 1,6 50,8 46,5 4,3 1025 1064 39 991 -34 

Buchty pečené s 

lekvárom  7,5 16,4 62,3 60,8 1,5 1780 1793 14 1768 -12 

 

ZÁVER 

Aby boli výživové údaje uvedené na obaloch potravín korektne a predstavovali prínos pre 

spotrebiteľa, je dôležité, aby ich výrobcovia potravín uvádzali správne a aby sa 

minimalizovali chyby pri výpočte energetickej hodnoty a následne označovaní výživovej 

hodnoty. V prípade výpočtu energetickej hodnoty potravinárskych výrobkov je potrebné 

zvážiť viaceré faktory, ktoré môžu ovplyvniť správnosť výpočtu. Zaokrúhľovanie hodnôt 

jednotlivých živín pred výpočtom energetickej hodnoty, či zanedbanie príspevku vlákniny 

k celkovej energetickej hodnote potraviny môže spôsobiť značné odchýlky. 
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CONSUMPTION OF FRUIT AND VEGETABLES IN COMPARISON TO WHO 

RECOMMENDATIONS 

 

Adam Florkiewicz,
 
Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Paulina Kołodziejczyk 

 
The basis of well-balanced diet should be vegetables and fruit. Low intake of this kind 

of products could promote many health problems, including obesity, cardiovascular diseases 

and even cancers. According to World Health Organization, the recommended a minimum of 

400g of fruit and vegetables per day (excluding potatoes and other starchy tubers).   

On the basis of Central Office of Statistics data, the consumption of vegetables and 

fruit in the last decade was slightly higher than recommended value. In 2007-2009 years, the 

vegetable consumption was on the level of 115-116 kg/person/year (315-317 g per person 

daily). Since 2010, the decrease in vegetable consumption have been observed. Nowadays, it 

remains at 290 g/person/a day. In turn, the fruit consumption in Poland varied between years 

2007-2016. As the example, it was 51 kg per person daily in 2007 year, only 42 kg in 2011, 

and 54 kg in 2016. When comparing these data with the information of Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, it is to emphasize that average Pole consume markedly 

less fruit than average European (e.g. 55% less in 2013 year). Simultaneously, significant 

differences in vegetable consumption were not observed. The opposite tendency was observed 

when comparing the consumption of vegetable in Poland with world data. It should be 

mentioned that fruit consumption was also lower in studied period (Poland: ca. 50 

kg/person/year; world: ca 74 kg/person/year, on average). 

Taking into consideration the significance of fruit and vegetable for human health, 

further educational actions are needed to increase the consumption of this kind of products. 
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Technology, University of Agriculture in Krakow, 122 Balicka St., 30-149 Krakow, Poland 
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Department of  Nutrition Technology 

and Consumption, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow, 122 Balicka St., 30-149 
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AKTUÁLNY STAV A VÍZIA BUDOVANIA POTRAVINOVÝCH 

DATABÁZ V KRAJINÁCH EURÓPY A STREDNEJ ÁZIE 

ACTUAL STATUS AND VISION OF BUILDING FOOD 

COMPOSITION DATABASES IN EUROPE AND CENTRAL ASIA 
 

Anna Giertlová, Lenka Bartošová 

 

Abstract: Food composition data are essential source of information about nutrition value of 

food and shall be available in each country. Food composition data are necessary to sustain 

and maintain health of people and individuals taking into account basic nutrition needs and 

also specific nutrition needs in case of nutrition disorders. In 10 countries of Europe and 

Central Asia specifically in Belarus, Bulgaria, Croatia, Hungary, Kazakhstan, Russia, 

Moldova, Russia, Slovakia, Turkey and Ukraine was investigated actual status of food 

composition data and availability of new analytical food composition data. In the past, 8 of 

10 countries published some food composition data, however most of them are not actual 

and not traceable. Currently only 2 of 10 countries are running national programme for 

actualisation of food composition data. In 2016-2017 was realized FAO/INFOODS project 

focused on collection and compilation of analytical food composition data in Europe and 

Central Asia. This project has significantly contributed to building food composition 

database especially in countries, where food composition data are missing. Questionable is 

sustainability of such activities in the countries in the future without external financial and 

technical support.  

Keywords: building food composition database, food composition data collection, Europe 

and Central Asia 

 

ÚVOD 

     V roku 2016-2017 sa zapojilo do projektu Collection and compilation of analytical food 

composition data in Europe and Central Asia financovaného z FAO 10 krajín z Európy 

a Strednej Ázie. Situácia v oblasti potravinových databáz je iná v každej krajine zapojenej 

do projektu FAO, ale v základnom princípe môžeme rozdeliť tieto krajiny na dve skupiny. 

Prvou skupinou sú krajiny ako Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina a Kazachstan, ktoré nemajú 

oficiálne národné potravinové databázy. Tieto krajiny využívajú zahraničné databázy 

potravín aj pre národné účely. Druhou skupinou krajín zapojených do projektu sú Bulharsko, 

Chorvátsko, Maďarsko, Rusko, Slovensko a Turecko, ktoré síce oficiálne databázy potravín 

majú, avšak údaje v týchto databázach sú limitujúce alebo nie sú vystopovateľné (neznámy 

pôvod údajov) alebo sú tieto databázy neaktualizované. Vo všeobecnosti môžeme povedať, 

že vo väčšine uvedených krajín absentujú aktivity v oblasti zberu relevantných analytických 

údajov a budovanie národnej potravinovej databázy. 

 

CIEĽ PRÁCE 

     Zhodnotiť aktuálny stav potravinových databáz v jednotlivých krajinách Európy 

a Strednej Ázie a zmapovať dostupnosť nových analytických údajov o zložení potravín 

v daných krajinách.  

 

METODIKA 

     Stav potravinových databáz a dostupnosť nových analytických údajov o zložení potravín 

v krajinách Európy a Strednej Ázie sa zisťoval prostredníctvom podrobného dotazníka, 

ktorý bol zameraný na tieto oblasti:  
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- Dostupnosť potravinových tabuliek a/alebo databázy zloženia potravín s indikáciou 

rozsahu údajov a roku vydania; 

- Existencia národného programu/projektu na zber dát v danej krajine; 

- Odborníci, vzdelanie a školenia v oblasti potravinových databáz; 

- Realizácia analýz s indikáciou spektra potravín a analyzovaných nutrientov; 

- Pôvod/zdroj údajov o zložení potravín z ktorých čerpajú údaje, z ktorých by bolo 

možné systematicky zbierať údaje a tak vytvárať databázu zloženia potravín. 

 

VÝSLEDKY 

     Z analýzy a vyhodnotenia dotazníkov zozbieraných z krajín zapojených do projektu 

FAO/INFOODS (Bielorusko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Kazachstan, Rusko, 

Slovensko, Turecko a Ukrajina), vyplýva, že 8 z 10 krajín má publikované aspoň nejaké 

potravinové tabuľky. Popritom 2 krajiny (Bielorusko a Kazachstan) z 8 krajín 

majú publikovaný len obmedzený počet potravín. Len 2 krajiny (Moldavsko a Ukrajina) 

z 10 krajín nemajú publikované žiadne potravinové tabuľky ani národné databázy zloženia 

potravín. Online databáza zloženia potravín je dostupná na internete len v 3 z 10 krajín, a to 

na Slovensku, v Rusku a v Turecku. Ani Chorvátsko, či Maďarsko, ktoré sú súčasťou EÚ, 

nemajú zatiaľ dostupné údaje online, len v tlačenej alebo knižnej podobe.   

     Z údajov zistených od partnerov projektu sme zistili, že len 2 z 10 krajín majú 

v súčasnosti prebiehajúci národný program zameraný na aktualizáciu potravinovej databázy 

v danej krajine. Konkrétne v Maďarsku aktualizujú a dopĺňajú údaje najmä o zloženie 

potravinárskych výrobkov na základe spolupráce s výrobcami. Potravinárske výrobky sú 

analyzované v akreditovaných laboratóriách. V Turecku je ďalší rozvoj databázy založený 

na analytických výsledkoch, ktoré sú získavané priamo v laboratóriu danej organizácie, čo je 

takpovediac pre budovanie databázy ideálny stav.  

    Z dotazníkov vyplýva, že polovica reprezentantov z krajín zapojených do projektu malo 

príležitosť sa zúčastniť špecializovaného medzinárodného školenia v oblasti tvorby 

a využívania potravinových databáz v praxi, tzv. International Postgraduate Course on the 

Production and Use of Food Composition Data in Nutrition. Faktom je, že účasť na tomto 

medzinárodnom 2-týždňovom kurze vo väčšine prípadov bola s finančnou podporou 

Slovenska v rámci medzirezortnej úlohy Odborná a technická pomoc rozvojovým krajín 

v oblasti potravinových databáz. V rámci projektu FAO, 14 reprezentantov z 10 krajín 

zapojených do projektu absolvovalo e-learning s názvom FAO/INFOODS e-Learning 

Course on Food Composition Data dostupný na http://www.fao.org/ 

infoods/infoods/training/en/ a 4-dňový Worshop on food compostion data collection and 

checking, ktorý sa uskutočnil v apríli 2016 v Bratislave. 

     6 z 10 organizácii zapojených do projektu realizuje aspoň nejaké analýzy nutrietnov 

v rámci svojej činnosti, pričom rozsah analýzy nutrientov je veľmi variabilný v jednotlivých 

organizáciách a tiež závislý od potravinovej komodity. Niektoré organizácie uviedli, že majú 

prístup k analytickým údajom o zložení potravín prostredníctvom prepojenia na kontrolné 

orgány alebo protokoly súkromných analytických laboratórií. Takmer všetky krajiny uviedli, 

že majú prístup k výsledkom výskumu z univerzít alebo k vedeckým článkom 

publikovaných najmä v journáloch, prípadne k údajom od potravinárskych výrobcov.  

     V rámci projektu FAO/INFOODS sa v roku  2016 v 10 krajinách Európy a Strednej Ázie 

kompilovali analytické údaje o zložení lokálnych potravín z daných krajín. Dokopy 

výsledný dataset obsahoval viac ako 1 200 potravinových položiek z 10 krajín, t.j. viac ako 

100 potravinových položiek z každej krajiny. Dataset mal dobré pokrytie údajov o 

základných nutrientoch (bielkoviny, tuky, sacharidy) a slabšie pokrytie údajov o obsahu 

minerálnych látok, vitamínov, či profil mastných kyselín a aminokyselín. Dataset 

analytických údajov zložení potravín môže byť základom na vytvorenie regionálnych 

http://www.fao.org/%20infoods/infoods/training/en/
http://www.fao.org/%20infoods/infoods/training/en/
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potravinových tabuliek alebo môže slúžiť na aktualizáciu existujúcich národných 

potravinových databáz. 

 

ZÁVER 

     V 8 z 10 krajín zapojených do projektu v súčasnosti neexistuje národný program na 

rozvoj databáz alebo zber údajov o zložení potravín, čo negatívne vplýva na ďalší rozvoj 

potravinových databáz v jednotlivých krajinách. Faktom je, že na aktualizáciu databáz 

v daných krajinách je ťažké získať príspevok od štátu. Projekt FAO/INFOODS zameraný na 

zber a kompiláciu analytických dát v Európe a Strednej Ázii význame prispel k začatiu 

rozvoja potravinových databáz najmä v krajinách, kde tieto údaje chýbajú. Pre krajiny ako 

Ukrajina, Moldavsko, Kazachstan, či Bielorusko to bola praktická skúsenosť, ako možno 

podobné aktivity v danej krajine realizovať. V tomto smere sú mnohé, najmä rozvojové 

krajiny odkázané na pomoc FAO/INFOODS, a to jednak na finančnú pomoc ako aj na 

odbornú pomoc.  Budovanie kapacít a iniciovanie zberu dát sa pre rozvojové krajiny už 

niekoľko rokov realizuje v rámci medzirezortnej úlohy Odborná a technická pomoc 

rozvojovým krajín v oblasti potravinových databáz. Permanentnú aktualizáciu 

potravinových databáz majú problém zabezpečiť aj rozvinuté krajiny ako Chorvátsko, či 

Slovensko. Otázkou do budúcnosti však ostáva udržateľnosť týchto aktivít bez finančnej 

pomoci zvonka.  

 
Kontaktná adresa: Ing. Anna Giertlová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav 
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POROVNÁNÍ INTERVENČNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY V ČESKÉ 

REPUBLICE 

COMPARISON OF INTERVENTION PROGRAMMES FOR SCHOOLS 

IN THE CZECH REPUBLIC 
 

Lenka Kouřimská, Monika Sabolová, Věra Procházková 

 

Abstract: Intervention programmes are one of the ways how to educate children and 

adolescent in rational nutrition and healthy lifestyle and to improve their dietary habits. They 

can be an important tool in prevention of health problems related with nutrition such as 

childhood obesity or development of osteoporosis. The purpose of this work was to evaluate 

effectiveness of rational nutrition and healthy lifestyle intervention programmes for children 

and adolescents up to age of 18. The effectiveness of six selected intervention programmes 

was evaluated by questionnaire survey at schools which have been participating in these 

programmes. Questionnaires were completed in online form by children of age from 6 to 19. 

The number of respondents ranged from 19 to 159. The obtained data were evaluated by using 

the score ranged between one and minus one depending on the effectiveness of the 

programme (to what extent the programme has met its goals). The obtained results indicated 

that the effectiveness of the intervention programmes was very different. The programme 

“Health to schools” with score 0.83 was the most effective programme. 

Keywords: intervention programme; children; nutrition; health. 

 

INTRODUCTION 
Good nutrition and dietary behaviour are important to achieve full growth potential, 

appropriate weight and body composition during childhood and adolescence. Children require 

sufficient energy, essential nutrients (proteins, lipids and carbohydrates), vitamins, minerals 

and water for growth as well as maintenance of body functions (Machová et al., 2015). 

Nutrition is very important to promote health and well-being and to reduce the risk of health 

complications in adulthood (Lobstein et al., 2004; Blanchette, 2005). 

One of the most serious nutritional problems is the rising prevalence of childhood 

obesity. In Europe, 20% of children and adolescent suffer from overweight or obesity 

(Lobstein et al., 2004) and similar situation is in the Czech Republic, where 20% of children 

aged 6-12 and 11% of children aged 13-17 are overweight or obese (Pasucha et al., 2011). 

The insufficient consumption of milk and milk products is also problematic, especially with 

regard to the bone and tooth health and prevention of osteoporosis in adulthood. In addition, 

studies have showed that low dietary calcium intake can stimulate lipogenesis and inhibit 

lipolysis at the same time, which can lead to accumulation of body fat and may contribute to 

childhood obesity (Black et al., 2002). Another problem is that in the most countries, children 

eat less fruit and vegetables than the recommended value, which increases the risk of cancer 

and cardiovascular disease (Blanchette, 2005). 

Since nutrition-related diseases are serious problem, there is a wide range of nutritional 

intervention programmes, which may improve nutritional habits or may be aimed to the 

prevention of specific diseases related to nutrition (Coulston et al., 2013). Intervention 

programmes have great importance especially in the childhood when eating habits are created. 

School plays an important role in creation eating habits and many of intervention programmes 

are carry out at schools (Fialová, 2008). If the intervention programmes are properly designed 

and applied in practise, they can support good eating habits, physical activity and reduce time 

spent on passive activities (Wechsler et al., 2004). Therefore the aim of this work was to 

evaluate the short-term effectiveness of school intervention programmes in the Czech 

Republic. 
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Scientific hypothesis 

Intervention programmes are effective tool for encouraging young people to eat healthy 

food and thus prevent childhood obesity. 

 

MATERIAL AND METHODOLOGY 
The effectiveness of six selected intervention programmes (“Health to schools”, “Fruits 

and vegetables to schools”, “Milk to schools”, “Health school canteen”, “The school full of 

health” and “Really healthy school”) was evaluated by questionnaire survey at schools which 

have been participating in these programmes. Questionnaires were prepared according to the 

goals of intervention programmes (different questionnaire for each programme) and included 

from 6 to 11 questions. Questionnaires were created by web application Google Forms 

(docs.google.com/forms) and completed online by children of age from 6 to 19. The number 

of respondents ranged from 19 to 159 (Table 1). 

 

Table 1: Number of respondents for each programme 

Intervention programme Number of respondents 

Health to schools 25 

Fruit and vegetables to schools 159 

Healthy school canteen 124 

Milk to schools 73 

The school full of health 19 

Really healthy school 115 

 

Statistical analysis 

For all questions, the frequency and percentage of individual responses were calculated by 

the above mentioned software. 

The obtained data were evaluated by using the score ranged between one and minus one 

depending on what extent the programme has met its goals. The score was calculated 

according to the following rules: 

- the answers to the questions were counted (one positive answer = 1 point, one neutral 

answer = 0 point, one negative answer = -1 point; positive answer doesn´t mean automatically 

answer “yes”, for example in case of question “Have you ever thrown fruits or vegetables into 

the wastebasket?” positive answer is “no” 

- score of question = (number of positive answers – number of negative answers) / number 

of respondents 

- overall questionnaire score = sum of score of all questions / number of questions. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
The numbers of positive and negative responses from individual programmes are shown 

in the Tables 2 to 7. The number of respondents, their age and sex representation were 

different, as different schools are involved in individual intervention programmes. 
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Table 2: Intervention programme Milk to schools (73 respondents, 7-16 years, 55% female, 

45% male) 

Question + - 

Do you know your school is involved in the programme? 60 13 

Do you consume the dairy products you get under the project? 38 22 

Do you like the products you receive under the project? 29 0 

Do you eat more dairy products during the participation of your school in the 

programme? 

13 5 

Would you like to join the programme next year? 39 21 

Do you eat healthier thanks to the programme? 31 16 

Do you read the composition of the products before their consumption? 16 44 

+ number of positive answers, - number of negative answers 

 

Table 3: Intervention programme Fruit and vegetables to schools (159 respondents, 10-14 

years, 48% female, 52% male) 

Question + - 

Do you know your school is involved in the programme? 144 15 

Do you consume the fruit and vegetables you get under the project? 78 4 

Have you ever thrown this fruit/vegetables? 107 33 

Do you like the products you receive under the project? 58 1 

Do you eat more fruit/vegetables during the participation of your school in the 

programme? 

46 11 

Would you like to join the programme next year? 120 20 

Do you eat healthier thanks to the programme? 104 11 

+ number of positive answers, - number of negative answers 

 

Table 4: Intervention programme Really healthy school (115 respondents, 10-19 years, 67% 

female, 33% male) 

Question + - 

Do you know your school is involved in the programme? 80 35 

Have you attended a farm excursion within the project? 13 67 

Do you learn about healthy eating at school? 42 73 

Does your school organize farm markets or similar events focused on healthy 

diet? 

21 59 

Did you attend the cooking course within the project? 8 72 

Do you grow your own fruit and vegetables in the school garden? 39 76 

Do you like the meal in your school canteen? 50 65 

Do you like the programme? 56 24 

Do you eat healthier thanks to the programme? 35 27 

+ number of positive answers, - number of negative answers 

 



 

88 

 

Table 5: Intervention programme The school full of health (19 respondents, 10-16 years, 63% 

female, 37% male) 

Question + - 

Do you know your school is involved in the programme? 9 10 

Do you get more vegetables in your school canteen during the participation of 

your school in the programme? 

1 5 

Do you get any presents within the programme? 2 7 

Do you eat more vegetables at home during the participation of your school in 

the programme? 

0 1 

Do you eat healthier thanks to the programme? 6 3 

Would you like to join the programme next year? 7 2 

+ number of positive answers, - number of negative answers 

 

Table 6: Intervention programme Healthy school canteen (124 respondents, 6-25 years, 52% 

female, 48% male) 

Question + - 

Do you know your school is involved in the programme? 103 21 

Do you like the meal in your school canteen? 11 11 

Do you eat healthier thanks to the programme? 53 16 

Would you like to join the programme next year? 79 13 

+ number of positive answers, - number of negative answers 

 

Table 7: Intervention programme Health to schools (25 respondents, 10-11 years, 56% 

female, 44% male) 

Question + - 

Do you know your school is involved in the programme? 20 5 

Do you eat healthier thanks to the programme? 20 0 

Would you like to join the programme next year? 19 1 

+ number of positive answers, - number of negative answers 

 

Effectiveness of school intervention programmes evaluated by the score is shown in 

Table 8. According to this score programme Health to schools was the most effective 

intervention programme. Although the number of respondents was taken into account when 

the score was calculated, the question is, to which extent it could influence the results of the 

survey. Our results have showed, that more than 50% of children have learned that they 

should eat in a healthier way due to intervention programme. However, it is necessary to take 

into account that children assessed subjectively their diet. 

 

Table 8: Score of intervention programmes 

Intervention programme Score 

Health to schools 0.83 

Fruit and vegetables to schools 0.56 

Healthy school canteen 0.45 

Milk to schools 0.27 

The school full of health -0.05 

Really healthy school -0.20 
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Some studies from France, Japan and Canada (Drapeau et al. 2016; Moffat and Trasher, 

2016) showed that school intervention programmes were effective in the long term. On the 

other hand, another studies (Parker and Fox, 2001; Vašíčková, 2013) found that intervention 

programmes may not be effective in the long term. However, based on the results of this 

study, the effectiveness of intervention programmes at the tested schools was variable and 

some programmes may not be effective even in the short term. Schools were involved in the 

intervention programme at time when questionnaire survey was carried out at schools. It was 

found that two out of six intervention programmes were not much ineffective. 

Our results and the results of other studies (Taylor et al., 2013) have showed that the 

impact of school intervention programmes to children at schools is not the same. Our results 

also indicate that encourage of consumption for example fruits and vegetables by parents can 

be an important factor for the success of intervention programmes, which is in line with 

results of another study (Pearson et al., 2008). 

 

CONCLUSION 

The effectiveness of intervention programmes at the tested schools was variable. Four out 

of six intervention programmes had small impact to children. The most effective school 

intervention programmes were Health to schools, followed by the programme “Fruits and 

vegetables to schools”. Majority of children has learned from intervention programmes that 

they should eat healthier and they followed this recommendation. Even though one-third of 

the programmes were less effective, it could be generally stated that majority intervention 

programmes are the effective tool to encourage young people to eat healthy food. 

Participation of parents to intervention programmes could probably increase the effectiveness 

of these programmes. 
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ANALÝZA SPOTREBITEĽSKÝCH PREFERENCIÍ A TRENDOV 

V KONZUMÁCII NÁPOJOV 

ANALYSIS OF CONSUMERS' PREFERENCES AND TRENDS               

IN BEVERAGE CONSUMPTION  
 

Dagmar Kozelová, Ján Durec, Martina Fikselová, Zuzana Čmiková  

 
Abstract: As the market offer of drinks is wide, consumer preferences in beverage 

consumption was examined in this work. The work was divided in two parts. The first part 

focused on statistical processing of data in EU and Slovakia regarding consumer preferences 

during the period from 2011 till 2016. In the second part, survey was performed in February 

2015 using a questionnaire. Two hundred respondents were involved. Statistical significance 

has been tested by -test criterion as well as p values. Based on the association evaluation  

can be concluded that age has a strong influence on the type of drink consumed. Younger 

respondents prefer sweetened drinks, older respondents prefer drinking water and mineral 

water.  Consumption of non-alcoholic beverages by Slovak consumers is similar to that of EU 

consumers. The exception is only in the category of juices and nectars, where the decreasing 

tendency of EU consumers has been recorded, while on the territory of the Slovak Republic 

their consumption is growing. 

Key words: consumers, beverages, preferences, -test of Independence 

 
ÚVOD 

V poslednom období zaznamenávame výraznejšie zmeny v spotrebiteľskom správaní 

na trhu potravín. Spotrebitelia sa viac zaujímajú o zdravý životný štýl a s tým spojený aj 

príjem stravy a nápojov. So zvyšujúcim sa výskytom nadváhy a obezity ako aj civilizačných 

ochorení spotrebitelia začínajú preferovať nápoje s nižším obsahom kalórií. Mendelová et al. 

(2016) a Vietoris et al. (2014) uvádzajú, že tekutiny, ktoré obsahujú prospešné biologicky 

aktívne látky ako džúsy, šťavy a nektáre naše telo vyživujú, posilňujú. Podľa Kovácsa (2008) 

sa treba sladeným nápojom vyhýbať alebo ich konzumovať iba výnimočne. Patria sem rôzne 

ochutené, sladené a kolové nápoje. Ochutené a sladené nápoje často „vytláčajú“ cennejšie 

zložky stravy a v niektorých prípadoch môže nadmerný príjem ochucovaných, sladených 

nápojov zapríčiniť dokonca kvalitatívne hladovanie zo zníženého príjmu plnohodnotnej 

potravy, napr. bielkovín a mikronutrientov z mlieka. Smäd uhasí nápoj s maximálnym 

obsahom cukru do 2,5 %, ale nápoje s vyšším obsahom cukru pocit smädu neriešia ale naopak 

vyvolávajú. Konkrétne zmeny v spotrebiteľskom správaní ako aj faktory, ktoré ich 

ovplyvňujú, analyzovali viacerí autori ako je napr. Horská et al. (2012).  

Výrobcovia nealkoholických nápojov už v roku 2007 zaviedli schému dobrovoľného 

označovania „GDA“ (Guideline daily amount) tzv. odporúčaného denného množstva. Schéma 

označovania výživových údajov (energia, tuky, nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, 

bielkoviny a soľ) spoločne s percentuálnym podielom z referenčného príjmu sa s menšími 

úpravami stala súčasťou Nariadenia (ES) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o 

potravinách spotrebiteľom. Schému spotrebiteľ nájde na etikete nápojov väčšinou vo forme 

tabuľky, kde sa popri povinných údajoch, uvádza napr. množstvo vitamínov a minerálnych 

látok obsiahnutých v danom nápoji a percentuálny podiel, ktorým sa daná živina podieľa na 

odporúčanom dennom referenčnom príjme. Na základe tejto informácie sa spotrebiteľ dozvie 

do akej miery výrobok zabezpečuje jeho dennú potrebu nutričných látok a slúži tiež ako 

nástroj na zabezpečenie zodpovedného výberu potravín v záujme dodržiavania zásad 

zdravého životného štýlu (Informácie pre spotrebiteľov, 2018). 
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Celková spotreba nealkoholických nápojov na Slovensku v roku 2015 vzrástla v 

porovnaní s rokom 2014 o 12 %. Pri prepočítaní na jedného obyvateľa tak ide o 140 litrov 

rozličných druhov nápojov. Podľa výkonnej riaditeľky Asociácie nealkoholických nápojov a 

minerálnych vôd na Slovensku Lucie Morvai najviac Slováci konzumovali minerálne a 

pramenité vody (Morvai, 2015). 

Cieľom práce bolo analyzovať spotrebu nápojov v EÚ a v SR, naznačiť trendy 

konzumácie ako aj zistiť, ktoré nápoje slovenskí spotrebitelia pijú najčastejšie.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

Skúmali sme spotrebiteľské preferencie a trendy k jednotlivým kategóriám nápojov 

v rámci EÚ a na Slovensku. Údaje sme čerpali z Asociácie výrobcov nealkoholických 

nápojov a minerálnych vôd na Slovensku – AVNM. Modely trendových funkcií boli overené 

pomocou metódy najmenších štvorcov - t.j. cez regresiu. 

Ďalej sme technikou dotazníka získali údaje od 200 respondentov. Dotazník bol 

organizátormi prieskumu priamo odovzdávaný osloveným respondentom vo viacerých 

mestách  západného Slovenska. Prieskum sa uskutočnil v mesiaci február 2015. Dotazník 

pozostával z viacerých otázok a 3 klasifikačných otázok (vek, pohlavie, ekonomická aktivita 

respondentov). Údaje sme vyhodnotili vybranými metódami deskriptívnej štatistiky. Meranie 

závislostí pomocou kvalitatívnych znakov sme využili na overenie existencie závislostí medzi 

vlastnými a klasifikačnými otázkami pomocou χ 2 testu štvorcovej kontingencie. Štatistickú 

preukaznosť vzťahov sme posudzovali na základe významnosti testovacej charakteristiky    

(p-hodnoty). Tesnosť závislosti bola overovaná pomocou Cramerovho koeficientu 

kontingencie (Matejková et al., 2017).  Do prieskumu sa zapojilo 47 % žien a 54 % mužov. 

Z hľadiska vekovej štruktúry súbor pozostával z mladých ľudí od 14 do 19 rokov v zastúpení 

18 %, veková kategória od 20 do 25 rokov v 18 % podiele, za nimi nasledovala veková 

kategória od 26 do 35 rokov v 19 % podiele, veková kategória od 36 do 45 rokov v 15 % 

podiele, veková kategória od 46 do 55 rokov v 19 % podiele, a respondenti vo veku 56 a viac 

boli zastúpení v 13 % podiele. Štruktúra respondentov podľa ich ekonomickej aktivity bola 

nasledovná: 35 % študenti, 30 % zamestnaní, 23 % nezamestnaní a 13 % dôchodcovia.  

V príspevku sme vyhodnocovali 1 otázku: 

Vyznačte 3 nápoje, ktoré pijete najčastejšie, pričom 1 – najviac rozhodujúci až 3 najmenej 

rozhodujúci faktor. 

a) sladené nápoje       b) minerálne vody  c) pitnú vodu  d) čaje    

e) džúsy   f) kávu   g) pivo 

Pri organizovaní výskumu sme vychádzali z nasledovnej nulovej hypotézy:  

H1: Predpokladáme, že mladší respondenti pijú viac sladených nápojov ako starší 

respondenti. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
   Analýzou údajov o spotrebe nápojov v SR a v rámci celej EÚ (v litroch na osobu a rok) (Obr. 1) za 

roky 2011 až 2016 sme zaznamenali nasledovné trendy. Modely trendových funkcií boli overené pomocou 

metódy najmenších štvorcov. 

- nealkoholické nápoje v rámci celej EÚ - klesajúca tendencia, model lineárny,  

R
2
 = 0,814616, y = -0,8514 x + 99,013 

- nealkoholické nápoje v SR - rastúca tendencia, model kvadratický,  

R
2 

= 0,954827, y = 1,5339 x
2
 – 12,072 x +118,37 

- balená voda v EÚ - rastúca tendencia, model lineárny, R
2
 = 0,672321,  

y = 1,5486 x + 99,88 

- sirupy v SR - klesajúca tendencia, model lineárny, R
2
 =0,694028,  

y = -0,9743 x + 26,96 

- sirupy  v EÚ - klesajúca tendencia, model lineárny, R
2
 =0,851256,  
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y = -0,22 x + 17,32 

- šťavy a nektáre v SR - rastúca tendencia, model kvadratický, R
2
 = 0,901529, 

y = 0,1393 x
2
 – 0,8064 x + 7,76 

- spotreba štiav a nektárov v SR v roku 2016 činila 7,8 litra na osobu, kým 

priemerná spotreba v rámci celej EÚ predstavovala 18,5 litra na osobu.  

- spotreba štiav a nektárov v EÚ má klesajúcu tendenciu, model kvadratický,  

R
2
 = 0,993067, y = 0,0768 x

2
 – 1,1546 x + 22,71  

- R
2
 - koeficient determinácie  

- V niektorých prípadoch sa javí ako vhodná funkcia parabola, ale pri overovaní jej 

parametrov, nie vždy je regresný koeficient pri x
2
 významný, t.j. v takom prípade 

treba ostať pri lineárnej funkcii. 

 

 
 

Obr. 1 Spotreba nápojov v litroch na osobu a rok v rokoch 2011 až 2016 

Zdroj: Nealko v číslach (2017), vlastné spracovanie 

Legenda:  

BV SR - balené vody SR, BV EÚ – balené vody EÚ, NEA SR – nealkoholické nápoje SR, 

NEA EÚ – nealkoholické nápoje EÚ, SIR SR – sirupy SR, SIR EÚ - sirupy EÚ, ŠaN SR – 

šťavy a nektáre SR, ŠaN EÚ – šťavy a nektáre EÚ. 

Nealkoholické nápoje – sýtené nápoje, nesýtené nápoje (s obsahom ovocného podielu            

< 25 %), ľadové čaje, ľadové kávy, športové, energetické, ochutené vody. 

Šťavy a nektáre – 100 % ovocné a zeleninové šťavy, nektáre s ovocným podielom 25 - 99 %. 

 

Dotazníkovým prieskumom sme zisťovali preferencie spotrebiteľov nápojov.  Na obr. 

2 je znázornené grafické znázornenie výsledkov, ktoré naznačujú aké nápoje respondenti 

preferujú (mali možnosť vyznačiť 3 najobľúbenejšie nápoje). Najviac respondenti preferujú 

pitnú vodu (43 % respondentov), druhým najčastejšie preferovaným nápojom je minerálna 

voda (35 % respondentov) a tretím najčastejšie konzumovaným nápojom je káva (28 % 

respondentov). Džúsy a nektáre zaraďujú naši respondenti do svojho pitného režimu pre ich 

benefity na zdravie na druhú až tretiu pozíciu a pijú ich v menšom množstve ako minerálne 

a pramenité vody. Morvai (2018) uvádza, že celková spotreba minerálnej a pramenitej vody 

vrátane ochutenej v r. 2016 činila 365 mil. litrov, čo na obyvateľa pripadá  93 litrov.  

Skúmali sme preferencie spotrebiteľov podľa druhov nápojov (Obr. 3). Predpokladali 

sme, že mladší respondenti pijú viac sladených nápojov ako starší respondenti (hypotéza 1).  

V tomto prípade sa nulová hypotéza zamieta, p = 0,0089 < 0,01, prijímame alternatívu H1. 
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Hodnotením asociácií sme zistili, že vek má vysoko preukazný vplyv na druh 

konzumovaného nápoja. Mladší respondenti vo veku 14 až 19 rokov uprednostňujú sladené 

nápoje (Obr. 3). 

 

 
 

Obr. 2 Preferencia nápojov respondentmi 

Prameň: vlastný prieskum a spracovanie 

 

 
 

Obr. 3 Preferencia nápojov respondentmi (faktor 1) vo vzťahu k veku 

Prameň: vlastný prieskum a spracovanie 

 

  

Zdravie spotrebiteľov podmieňujú viaceré faktory akými sú životný štýl, spôsob 

stravovania, pestrosť stravy ako aj príjem dostatočného množstva tekutín. K uvedeným 

faktom dodávame a spotrebiteľom odporúčame nápojový lístok vhodne doplniť o džúsy 

a nektáre a tiež konzumovať viac ovocia a zeleniny. Jedlička, Ailer (2015) uvádzajú, že 
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dodržiavaním správneho pitného režimu zabezpečeného kvalitnou pitnou vodou alebo nízko 

mineralizovanými pramenitými vodami je možné uskutočňovať očistu organizmu.  

 

ZÁVER 

Analýzou trendov konzumácie nápojov v rokoch 2011 až 2016 sme zaznamenali v SR 

tieto výraznejšie zmeny - pokles konzumácie sirupov a nárast konzumácie štiav a nektárov. 

V ostatných kategóriách nápojov slovenskí spotrebitelia sa správajú obdobne ako  

spotrebitelia EÚ s výnimkou konzumácie štiav a nektárov, ktorá v EÚ má klesajúcu 

tendenciu, kým na území SR ich spotreba narastá. V našom prieskume sme analyzovali 

preferencie spotrebiteľov pri pití nápojov v piatich vekových kategóriách. Zistili sme, že vek 

má vysoko preukazný vplyv na druh konzumovaného nápoja. Mladší respondenti vo veku    

14 až 19 rokov uprednostňujú sladené nápoje. Ostatní respondenti hlavne vyššie vekové 

kategórie preferujú najviac pitnú vodu, ďalej minerálnu vodu a následne kávu.  
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POROVNANIE VHODNOSTI POUŽITIA VARENÝCH VAJEC V NÁLEVE 

A PASTERIZOVANEJ VAJEČNEJ HMOTY PRI VÝROBE VAJCOVÉHO ŠALÁTU 

S MAJONÉZOU 

COMPARISON OF THE SUITABILITY OF HARD BOILED EGGS IN BRINE AND 

PASTEURIZED EGG MASS USE FOR THE PRODUCTION OF MAYONNAISE EGG 

SALAD 
 

Martina Ševelová, Jozef Golian 

 

Abstract: In this research, samples of egg salad made from hard boiled eggs in brine and 

pasteurized egg mass were compared. Samples of products used for research came from the 

production plant of Ryba Žilina, Ltd. The samples were finished packed salads, which are 

normally shipped to retail chains. The analytical, microbial and sensory parameters of the 

products were evaluated. pH were determined using the TitroLine TL 6000/7000, automatic 

titrator. Microbiological analysis of the samples was performed using 3M ™ Petrifilm ™ 

petrifilms. The sensory assessor was the author of the article based on a valid certificate of 

competence for sensory assessment of food and agricultural products, no. 12/2016, issued on 

22 February 2016 by the State Veterinary and Food Institute in Bratislava. 24 samples were 

analyzed. 

Key words: eggs, mayonnaise salad, analysis, comparison, pasteurized egg mass, hard boiled 

eggs in brine 

 

ÚVOD 

Celosvetová produkcia vajec sa v posledných desaťročiach zvýšila, v roku 2009 

presiahla 64 miliónov ton [URL 1]. Dôležitým faktorom, ktorý by v blízkej budúcnosti mohol 

zvýšiť spotrebu vajec, je skutočnosť, že typické faktory moderného života, ako je časté 

cestovanie, zaneprázdnenosť, málo času na varenie a jedenie doma, zohrávajú dôležitú úlohu 

pri zvyšovaní spotreby predvarených a spracovaných potravín (Brewer et al., 2008). Keďže 

vajcia sú bežnými prísadami používanými v potravinárskom priemysle na zahustenie, tvorbu 

gélov, penivosť, zafarbenie a arómu, očakáva sa, že celosvetová spotreba vajec obsiahnutých 

v potravinárskych výrobkoch sa v nasledujúcich rokoch zvýši (Rossi et al., 2010). 

Napriek uvedeným výhodám je  konzumácia vajec tradične spojená s nepriaznivými 

faktormi pre ľudské zdravie a výživu.  

Okrem rizík súvisiacich s výživou môže konzumácia vajec predstavovať aj riziko pre 

spotrebiteľov vyplývajúce z iných faktorov, ako je ich mikrobiologický stav. Salmonella - 

sérovary Enteritidis a Typhimurium, sú zodpovedné za väčšinu chorôb prenášaných 

potravinami spojených so spotrebou vajec a vaječných produktov v Európe (Rakonjac et al., 

2014). Vajcia sa používajú pri výrobe mnohých pokrmov. Medzi najznámejšie patria 

majonézy a majonézové omáčky. Majonéza je definovaná ako studená omáčka zložená z 

oleja, vody, octu a ochucovadiel. Emulgátorom je vaječný žĺtok. Na tvorbe emulzie sa najviac 

podieľajú fosfolipidy, ktoré sú v komplexe s proteínmi v žĺtku. Stabilita emulzie je 

ovplyvnená typom použitého výrobníka a hodnotou pH (Simeonovová et al., 1999).  Medzi 

vaječné výrobky sa zaraďujú aj varené, lúpané, konzervované vajcia, ktoré  sa vyrábajú 

uvarením, olúpaním a naložením do konzervačného nálevu. Dobu životnosti majú približne 1 

mesiac a sú používané predovšetkým ako polotovar v lahôdkarskom priemysle  (URL 2). 

Tepelne ošetrené výrobky z vajec sú z mikrobiologického hľadiska bezpečnejšie, lacnejšie, 

ľahšie skladovateľné a kvôli tepelnému ošetreniu sú v niektorých prípadoch menej alergénne 

ako čerstvé vajcia. Výrobky z vajec získané technologickými metódami sú preto veľmi 

zaujímavou možnosťou pre výrobcov potravín (Miranda et al, 2015). 
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MATERIÁL A METÓDY 

 V práci boli porovnávané štandardné výrobky, vyrábané podľa schválených receptúr 

z varených vajec v náleve so vzorkami výrobkov, ktoré boli vyrobené rovnakým 

technologickým postupom, kde ako náhrada varených vajec v náleve bol použitý 

pasterizovaný vaječný bielok a pasterizovaný vaječný žĺtok, v pomere 70:30. 

 Stanovenie pH použitím pH elektródy automatického titrátora TitroLine TL 

6000/7000 

Princíp metódy: Z hodnoty pH sa určuje koncentrácia oxóniových iónov H3O + 

(katiónov H+ ), hydroxylových iónov OH, a tým kyslosť a zásaditosť prostredia. 

Sklená elektróda je tvorená sklenou bankou naplnenou štandardným roztokom 

(obyčajne roztok HCl s koncentráciou 0,1 mol/l), do ktorého je ponorená referenčná 

elektróda, väčšinou argento-chloridová (je to vnútorná elektróda). Výhodou merania 

pH sklenou elektródou je pomerne široká oblasť pH (1 - 10), v ktorej možno merať. 

Okrem toho sa veľmi rýchlo ustaľuje rovnováha napätia. Meranie neruší prítomnosť 

plynných (O2, CO2 a i.), ani oxidačno-redukčných látok. 

 Mikrobiologický rozbor vzoriek použitím petrifilmov 3M
TM 

Petrifilm
TM

 

Princíp metódy: Petrifilmy sú doštičky potiahnuté kultivačným médiom vo forme 

gélu. Inokulujú sa 1 ml nariedeného roztoku vzorky  a inkubujú sa v termostate. 

Výhodou je, že petrifilmová doštička má na sebe zakreslené mriežku, ktorá vizuálne 

rozdeľuje petrifilm na štvorčeky o veľkosti 1 x 1 cm, čo uľahčuje počítanie kolónií po 

inkubácii. Ďalšou výhodou je, že gélová vrstva petrifilmu obsahuje špeciálne 

indikátory, ktoré sfarbujú vyrastené kolónie pre ich lepšiu viditeľnosť.   

Senzorické hodnotenie prebiehalo v laboratórnych podmienkach, za splnenia všetkých 

požiadaviek na prostredie hodnotiteľskej miestnosti.  

 Cieľom senzorickej analýzy je získanie potrebných informácii od spotrebiteľov o 

zmyslových atribútoch výrobku, hlavne čo sa týka jeho vzhľadu, chuti, vône a konzistencie 

(Pokorný, 1993). 

 

VÝSLEDKY  A DISKUSIA 

V tabuľke 1 a 2 sú uvedené mikrobiologické parametre vajcového šalátu a nátierok 

začiatku doby spotreby, počas doby spotreby a na konci doby spotreby vzoriek výrobkov. 

Označenie vzoriek:  

Vajíčková nátierka PRETO Vzorka č.1 

Vajíčková nátierka TESCO Vzorka č.2 

Vajíčkový šalát PRETO Vzorka č.3 

 

Tab. 1 Parametre vajcového šalátu a nátierok vyrobených z varených vajec v náleve 

 Na začiatku doby spotreby Počas doby spotreby Na konci doby spotreby 

Hodnotené 

parametre 

Vzorka  

1 

Vzorka  

.2 

Vzorka  

3 

Vzorka  

1 

Vzorka  

2 

Vzorka  

3 

Vzorka  

1 

Vzorka  

2 

Vzorka  

3 

pH 4,64 4,95 4,33 4, 68 4,88 4, 41 4,72 5,03 4,49 

Koliformné 

baktérie 

(KTJ/g) 

70 30 10 20 50 10 60 80 20 

E. coli 

(KTJ/g) 

N N N N N N N N N 

Kvasinky 

(KTJ/g) 

100 60 80 110 130 90 80 150 60 

Plesne 

(KTJ/g) 

10 10 N 20 10 20 30 30 20 
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Tab. 2 Parametre vajcového šalátu a nátierok vyrobených z pasterizovanej vaječnej 

hmoty 

 Na začiatku doby spotreby Počas doby spotreby Na konci doby spotreby 

Hodnotené 

parametre 

Vzorka  

1 

Vzorka  

2 

Vzorka  

3 

Vzorka  

1 

Vzorka  

2 

Vzorka  

3 

Vzorka  

1 

Vzorka  

2 

Vzorka  

3 

pH 4,88 5,01 4,61 4,68 4,92 4, 53 4,74 4,89 4,57 

Koliformné 

baktérie 

(KTJ/g) 

60 10 30 10 30 20 30 10 N 

E. coli 

(KTJ/g) 

N N N N N N N N N 

Kvasinky 

(KTJ/g) 

110 60 100 30 50 130 90 120 110 

Plesne 

(KTJ/g) 

N 10 N N 10 N N N N 

 

Senzorické hodnotenie: Vzorky šalátov a nátierok vyrobených z varených vajec v náleve 

boli štandardné, bez cudzej chuti a vône, primerane sfarbené do svetložltej farby, 

konzistenčne vyhovujúce.      

Vzorky šalátov a nátierok vyrobených z pasterizovanej vaječnej hmoty, boli chuťovo 

vyhovujúce, vôňa bola menej výrazná v porovnaní so vzorkami vyrobenými z varených vajec, 

bez cudzích zápachov. Vzorky vyrobené z kombinácie pasterizovaného vaječného bielka 

(70%) a pasterizovaného vaječného žĺtka (30%) boli farebne nevyhovujúce, mali 

neprirodzene bielu farbu, nakoľko po obalení komponentov majonézou zanikla farba žĺtka.  

 

Porovnaním mikrobiologických výsledkov vzoriek všetkých troch výrobkov na 

začiatku doby spotreby sme zistili, že výsledky analýz pre vzorky a štandardne vyrábané 

výrobky boli porovnateľné vo všetkých hodnotených parametroch. 

Skúmaním výsledkov rozborov počas doby spotreby sa ukázalo, že 2 vzorky z 3, 

vyrobené z pasterizovanej vaječnej hmoty boli negatívne na prítomnosť plesní, pričom u 

štandardne vyrábaných výrobkov boli plesne detegované vo všetkých troch výrobkoch. 

Hodnotením vzoriek a štandardných výrobkov na konci doby spotreby bolo zistené, že 

všetky vzorky, pri výrobe ktorých bola použitá pasterizovaná vaječná hmota boli negatívne na 

prítomnosť plesní, pričom vo všetkých troch vzorkách štandardných výrobkov bola 

prítomnosť plesní potvrdená. 

V ostatných hodnotených mikrobiologických parametroch na začiatku doby spotreby, 

počas doby spotreby a na konci doby spotreby boli  vzorky a štandardne vyrábané výrobky 

porovnateľné.  

Analytickým hodnotením bolo zistené, že nátierky mali pH vyššie ako 4,5 už na 

začiatku doby spotreby, čo je alarmujúce.  

Nakoľko pomer pasterizovaného vaječného bielka a žĺtka spôsobil nevyhovujúcu 

farbu vzoriek výrobkov, bolo by vhodné zvýšiť podiel žĺtka, čo by však pri zavedení do praxe 

spôsobilo nárast ceny.  

Konzistenčne boli porovnávané vzorky výrobkov vyrobených z pasterizovanej 

vaječnej hmoty hustejšie, čo bolo pravdepodobne spôsobené tým, že varené vajcia sa pred 

spracovaním zbavujú nálevu a oplachujú studenou pitnou vodou, a pred spracovaním neboli 

dostatočne odtečené. 
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ZÁVER 

Cieľom práce bolo zvýšiť bezpečnosť a zjednodušiť technologický postup výroby 

lahôdkarských výrobkov vyrobených z vajec, nakoľko kontaminácia vajíčok a vaječných 

škrupín salmonelou bola identifikovaná ako problém verejného zdravia na celom svete. 

Zmena v spotrebiteľských preferenciách ovplyvnila odvetvie výroby vajec a produktov z nich, 

a pasterizácia bola identifikovaná ako jediná účinná metóda na kontrolu salmonely a je 

nevyhnutná pre ochranu spotrebiteľov. Preto bola ako náhrada varených vajec v náleve vo 

výrobkoch testovaná pasterizovaná vaječná hmota. Rozbory ukázali, že z hľadiska 

mikrobiologickej bezpečnosti by pasterizovaná vaječná hmota mohla byť vhodným 

substitútom varených vajec v náleve. Použitím pasterizovanej vaječnej hmoty sa zlepšila aj 

konzistencia šalátu. Pri porovnaní výrobkov a vzoriek na konci doby spotreby, šalát vyrobený 

z varených vajec v náleve bol výrazne redší ako šalát vyrobený z pasterizovanej vaječnej 

hmoty. U nátierok nebola pozorovaná výrazná zmena v konzistecii. Navýšenie podielu 

pasterizovaného vaječného žĺtka by malo za následok zvýšenie výrobných nákladov 

výrobkov.   
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FUNCTIONAL FOOD IN THE OPINION OF ADULT CONSUMERS 
 

Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Greta Trepa 

 

The increase in consumer knowledge of the relationship between health, nutrition and 

other factors of lifestyle is one of the main reasons for the development of the functional food 

market. Nowadays, not only sensory properties and the price of product,  but also its health-

promoting action are important. Food that could be used in the prevention of such diseases as 

obesity, osteoporosis, cardiovascular problems etc. is strongly needed. 

The aim of the study was to evaluate the opinions and expectations of consumers in 

the field of functional food. A survey was conducted among 104 adult respondents, aged 25-

45. 

Most consumers, independently on gender, knew the definition of functional food. 

However, statistical analysis showed here significant differences between age groups 

(younger respondents more frequently chose the correct answer).  About 20% respondents 

aged 40-45 equated functional food with convenient food. It is also to emphasize that ca. 40% 

women were not sure about potential negative impact of functional food on their organism. 

Meanwhile the same number of men were convinced that this kind of products is not harmful. 

In the opinion of 40% consumers, especially women and people aged 25-29 stated that 

functional food products are needed on the market. Among the most desirable functional 

food, low-cholesterol, low-fat as well as low-calorie and low-sugar products were the most 

often indicated. Both, women and men expected functional cereal and dairy products, as well 

as beverages.  

The care for health was the main motive for choosing this kind of products by more 

that 50% respondents.  This reason was indicated most often by women, respondents aged 40-

45 and urban citizens.  

Among the ways on how to increase consumer interest in the area of health-promoting 

food, respondents stated that educational and informational campaigns are strongly 

recommended.  
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KNOWLEDGE AND EXPECTATIONS OF STUDENTS CONCERNING 

ON FUNCTIONAL FOOD IN DEPENDENCE ON FIELD OF STUDY 
 

Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Iwona Cieślik, Małgorzata Świder 

 

Nowadays, consumers expect positive (health-promoting) effect of food product, 

while the price, sensory value and other attributes are less important. For that reason, the 

development of the concept of functional food and - in turn - its market is observed. The EC 

Concerted Action on Functional Food Science in Europe (FUFOSE) proposed a working 

definition of functional food: "a food that beneficially affects one or more target functions in 

the body beyond adequate nutritional effects in a way that is relevant to either an improved 

state of health and well-being and/or reduction of risk of disease. It is consumed as part of a 

normal food pattern. It is not a pill, a capsule or any form of dietary supplement". The market 

of functional products is growing fast, especially in USA, Japan and also in Europe. Poland is 

one of the countries with increasing number of the consumers of functional food, too.  

Many factors, including consumer attitudes, their lifestyle, nutritional fashion etc. 

influence a development of functional food market. Understanding of consumer expectations 

seems to be crucial for the success of this kind of products on the market. This is why, the aim 

of the survey study was to evaluate knowledge and expectations of consumers - Cracovian 

students (food and nutrition field/other fields) in the area of functional food. 

It was shown that significantly more students of food and nutrition field knew the 

definition of functional food. The same group of respondents expected especially dairy and 

cereal products (such as pasta and flakes) on the marked of functional food.  Meanwhile, the 

other students are interested mainly in functional bakery and beverages. Respondents stated 

that the care for health was their main motive for choosing this kind of products. It was 

declared by more women than men, as well as students of food and nutrition field. It is to 

emphasize that most respondents studying the fields different than food and nutrition were not 

sure about potential effects of this kind products on the condition of the organism.   

Informative actions in media, educational campaigns as well as functional food degustations 

are - in the opinion of respondents - the best ways to enhance the interest of consumers.   
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SEKCIA 5: Bezpečnosť a kontrola mlieka a mliečnych výrobkov 
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KVALITA KOZIEHO MLIEKA OD PRVOVÝROBCU 

THE QUALITY  OF GOAT´S MILK FROM A PRIMARY PRODUCER 
 

Margita Čanigová, Jana Uhrinčaťová, Zuzana Remeňová,  Viera Ducková, Miroslav 

Kročko  

 

Abstract: The aim of the work was to evaluate the quality of goats´milk from a private 

vendor. In evaluating the chemical composition of goats´milk 50 % of samples did not meet 

the requirement for minimum fat content and non-fat mater content. These samples were 

proved to to be adultered by water from 4.75 to 8.80 %. The addition of water among other 

things, caused the decline of titratable acidity, density and rise of the freezing point of milk. 

In terms of microbiological quality of milk, only one sample exceeded the allowed number of 

total plate count. 

Keywords: goats´milk, chemical composition, microbiological quality 

 

ÚVOD 

Za posledné roky významne stúpa záujem o chov kôz a produkciu kozieho mlieka na 

celom svete (Skapetas a Bampidis, 2016). Najväčšími producentmi kozieho mlieka vo svete 

sú India, Bangladéš, Pakistan a Sudán (FAO, 2016). Na Slovensku sa v roku 2016 

zaznamenal zvýšený medziročný nárast v chove kôz ako aj zvýšenie produkcie kozieho 

mlieka (o 18 %) oproti predchádzajúcemu roku (Gálik, 2016). Spotreba kozieho mlieka 

a mliečnych výrobkov na Slovensku je však stále nízka, i keď záujem verejnosti o tieto 

výrobky stúpa.  

 Kozie mlieko má množstvo blahodarných účinkov pre udržanie zdravia 

a fyziologických funkcií vo výžive detí a starších osôb (Lai et al., 2016). Je ľahko stráviteľné 

a má nižšiu alergenicitu v porovnaní s kravským mliekom. Vykazuje veľkú variabilitu 

biochemických zložiek, technologických vlastností a dobrú bakteriologickú kvalitu (Hassan et 

al., 2014). Kozie mlieko však môže byť prenášačom vírusov a patogénnych 

mikroorganizmov. 

Pri hodnotení základného zloženia kozieho mlieka je možné konštatovať, že sa podobá 

kravskému mlieku. V porovnaní s kravským mlieko má nižší obsah sušiny a laktózy. Z tohto 

dôvodu je kozie mlieko vhodnejšie pre ľudí trpiacich intoleranciou na laktózu. Obsahuje až 

o 25 % viac vitamínu B6 a o 47 % viac vitamínu A ako kravské mlieko (Getaneh et al., 2016). 

V kazeínových micelách kozieho mlieka sa nachádza väčšie množstvo vápnika a fosforu (Fox 

et al., 2017). Tukové guľôčky sú v kozom mlieku menšie a preto je kozie mlieko ľahšie 

stráviteľné. Tuk v kozom mlieku obsahuje vyššie množstvo mastných kyselín s krátkymi 

a stredne dlhými reťazcami ako aj voľných mastných kyselín (Getaneh et al., 2016).  Za bielu 

farbu kozieho mlieka zodpovedá obmedzená schopnosť kôz absorbovať β-karotén 

a vylučovať ho do mlieka (Šnirc et al., 2015).  

Cieľom práce bolo zistiť mikrobiologickú kvalitu a zloženie kozieho mlieka od 

drobnochovateľa v Nitrianskom okrese. Získané výsledky porovnať s platnou legislatívou. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Kozie mlieko sa zakupovalo dvakrát mesačne počas laktačného štádia v mesiacoch 

apríl až september 2016. Drobnochovateľ choval 8 kôz krížencov plemien Biela koza 

krátkosrstá x koza LaMancha. 

Základné zloženie mlieka a vybrané fyzikálno-chemické vlastnosti sa stanovili 

pomocou prístroja Lactoscan (Milkotronic, Bulharsko). Stanovené boli tieto zložky: obsah 

tuku (g.100g
-1

), obsah bielkovín (g.100g
-1

), obsah laktózy  (g.100g
-1

), obsah beztukovej 

sušiny (BTS) (g.100g
-1

) a prídavok vody (V) (%). Z fyzikálno-chemických vlastností sa 
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stanovila teplota tuhnutia (TT) (°C), merná hmotnosť (ρ) (kg.m
-3

). Titračná kyslosť mlieka 

(TK) v °SH sa stanovila metódou podľa Soxhlet-Henkela (Cvak et al., 1992). 

Vo vzorkách kozieho mlieka sa stanovili koliformné baktérie (KOL) podľa STN ISO 

4832 (2009), celkové počty mikroorganizmov (CPM) podľa STN ISO 4833 (2004) 

a psychrotrofné mikroorganizmy (PS) (Havlová et al., 1993).  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výslednú kvalitu kozieho mlieka ovplyvňuje prítomnosť mikroorganizmov v mlieku. 

Celkový počet mikroorganizmov (CPM) vyjadruje celkovú mikrobiologickú kvalitu mlieka, 

zatiaľ čo prítomnosť koliformných baktérií (KOL) je indikátorom fekálneho znečistenia 

surového mlieka ako aj hygieny jeho získavania. Sledovanie počtu psychrotrofných 

mikroorganizmov (PS) v mlieku je zaujímavé najmä z hľadiska ich schopnosti produkovať 

enzýmy, ktoré rozkladajú tuk a bielkoviny, čo môže spôsobovať zmenu senzorických 

vlastností mlieka a mliečnych výrobkov. Počty psychrotrofných baktérií indikujú tiež hygienu 

chladiacich zariadení. 

 V tabuľke 1 sú uvedené výsledky stanovenia počtu sledovaných skupín 

mikroorganizmov. 

  

Tab. 1: Vybrané ukazovatele mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka v KTJ.ml 
-1 

Mesiac CPM PS KOL 

apríl 5,9 x 10
4
 1,2 x 10

5
 < 1,0 x 10

1
 

máj 2,0 x 10
4
 2,6 x 10

4
 7,1 x 10

3
 

jún 6,5 x 10
4
 1,3 x 10

5
 3,5 x 10

1
 

júl 1,2 x 10
5
 1,3 x 10

5
 3,0 x 10

1
 

august 4,6 x 10
4
 3,5 x 10

4
 < 1,0 x 10

1
 

september > 5,0 x 10
5
 > 3,0 x 10

6
 > 3,0 x 10

6
 

 

 Platná norma STN 57 0520 (1995) uvádza požiadavku na celkový počet 

mikroorganizmov v kozom mlieku 5 x 10
5
 KTJ.ml

-1
. Z našich výsledkov vyplýva, že jedine 

mlieko odobraté v mesiaci september túto požiadavku nespĺňalo. Počty koliformných baktérií, 

až na odbery v máji a septembri, boli nízke. K vyššiemu počtu psychrotrofných 

mikroorganizmov mohlo prispieť pozvoľné ochladzovanie mlieka u drobnochovateľa. 

Hygiene vemena kôz bola očividne venovaná pozornosť, avšak vyššie počty psychrotrofných 

mikroorganizmov môžu poukazovať na nedostatky v hygiene nádob, do ktorých bolo mlieko 

dojené, a v ktorých sa skladovalo.  

 V tabuľke 2 sú uvedené výsledky stanovenia vybraných zložiek kozieho mlieka. Ako 

vyplýva z tabuľky mlieko odobrané v prvých troch mesiacoch spĺňalo požiadavky kvality na 

minimálny obsah tuku –  3 hmot. % (STN 57 0520, 1995).  Výrazný pokles obsahu tuku 

v ďalších mesiacoch súvisel s dokázaným falšovaním mlieka prídavkom vody. Prídavok vody 

sa prejavil aj na obsahu ostatných sledovaných zložiek. Všetky vzorky mlieka však spĺňali 

požiadavku STN 57 0520 (1995) na obsah bielkovín, keďže obsahovali viac ako 3 hmot. % 

bielkovín. Výsledky naznačujú, že z pohľadu tvorby bielkovín mali kozy dostatočný prísun 

dusíkatých látok a energie. Počas prvých troch mesiacov mlieko spĺňalo požiadavky STN 57 

0520 (1995) na minimálny obsah BTS  –  8,3 hmot. %, avšak mlieko v následných odberoch 

malo BTS pod 8,0  hmot. %. 
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Tab. 2: Obsah vybraných zložiek analyzovaného kozieho mlieka 

Mesiac Tuk 

(g.100g
-1

) 

Bielkoviny 

(g.100g
-1

) 

Laktóza 

(g.100g
-1

) 

BTS 

(g.100g
-1

) 

V 

(%) 

apríl 3,4
 

3,26 4,50 8,3 0,00 

máj 3,0 3,27 4,53 8,4 0,00 

jún 3,3 3,26 4,52 8,35 0,00 

júl 2,2 3,13 4,29 7,9  5,71 

august 1,8 3,05 4,18 7,75 8,80 

september 2,6 3,14 4,32 8,0 4,75 

 

V tabuľke 3 sú uvedené výsledky sledovaných fyzikálno-chemických vlastností 

kozieho mlieka. 

 

Tab. 3: Fyzikálno-chemické vlastnosti analyzovaného kozieho mlieka  

Mesiac TT 

(°C) 

Ρ 

(kg.m
-3

) 

TK 

(°SH) 

apríl -0,521 1030,5 6,7 

máj -0,523 1031,1 7,9 

jún -0,525 1030,7 6,1 

júl -0,489 1030,0 5,7 

august -0,473 1029,6 5,5 

september -0,495 1029,9 6,3 

 

 Kozie mlieko má v dôsledku vyššieho obsahu minerálnych látok nižšiu teplotu 

tuhnutia ako kravské mlieko. Stanovenie teploty tuhnutia je využívané najmä na detekciu 

falšovania mlieka vodou (Janštová et al., 2007). Čím viac je mlieko zriedené, tým je teplota 

tuhnutia bližšie k nule (Zagorska a Ciprovica, 2013). Vo vzorkách s prídavkom vody sa zistil 

aj pokles mernej hmotnosti mlieka. Všetky vzorky však spĺňali požiadavku na minimálnu 

mernú hmotnosť 1028,0 kg.m
-3

 udávanú v STN 57 0520 (1995). Táto norma stanovuje pre 

titračnú kyslosť kozieho mlieka hodnoty v rozpätí  5  – 8 °SH. Všetky vzorky kozieho mlieka 

spĺňali požiadavku na hodnotu titračnej kyslosti. Vo vzorkách s pridanou vodou došlo 

evidentne aj k poklesu titračnej kyslosti. 

 

ZÁVER 

Zo získaných výsledkov je zrejmé, že je potrebné, aby aj súkromní predajcovia 

kozieho mlieka boli sledovaní príslušnými kontrolnými orgánmi, čím by sa predišlo 

predávaniu menej kvalitného mlieka, alebo dokonca mlieka falšovaného. Z pohľadu kontroly 

mikrobiologickej kvality by sa zabránilo možnému prenosu patogénnych mikroorganizmov a 

vírusov kozím mliekom. 
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HODNOTENIE JOGURTOV S PRÍDAVKOM MLIEČNYCH 

BIELKOVÍN 

EVALUATION OF YOGHURTS WITH ADDITION OF MILK 

PROTEINS 
 

Viera Ducková, Tamara Krolevets, Miroslav Kročko, Margita Čanigová, Zuzana Remeňová 

 

Abstract: The aim of this work was to produce yoghurts with protein content (5 %, 7.5 % and 

10%) with addition of whey protein concentrates (WPC 1 and 2) and casein (CAS).  

Fermentation time of yoghurts with addition of WPC 1was the shortest and ranged from 4 to 

5.25 hours, the longest was for yoghurts with CAS from 5.0 to 5.75 hours. A higher water 

holding capacity had yoghurts with CAS in comparison with WPC 1 and WPC 2.  The 

yoghurts with WPC had lower firmness values and had character of drink yoghurts. The 

highest firmness values and solid character had yoghurts with CAS and with content of 

protein 10%. In terms of the water holding capacity and texture, yoghurts with protein content 

10% and addition of CAS, with solid character were the best for production. The yoghurts 

with lower content of CAS or with WPC can be also recommended for production as drink 

yoghurts. 

Key words: yoghurt, milk proteins, casein, whey protein concentrate. 

 

ÚVOD 

Jogurt je jedným z najpopulárnejších fermentovaných mliečnych výrobkov kvôli 

svojej nutričnej hodnote a zdraviu prospešným funkciám (Han et al., 2015). Je dobrým 

zdrojom bielkovín, ktoré sú uznávané ako makronutrient s najvyššou sýtiacou schopnosťou 

(Benelam, 2009). Na základe toho je jogurt často zaraďovaný medzi produkty so sýtiacim 

účinkom, pričom je ale nízko energetickou a zároveň zdravou potravinou, ktorá je dobre 

senzoricky akceptovateľná konzumentmi (Hetherington et. al., 2013).  

Pri výrobe jogurtov z kravského mlieka je potrebné zvýšiť obsah sušiny. Na 

obohatenie mlieka pred fermentáciou sa môže používať sušené mlieko. Avšak súčasné 

moderné membránové technológie dokážu z mlieka alebo srvátky separovať širokú škálu 

mliečnych proteínov. Bežne dostupné sú už napr. koncentráty srvátkových bielkovín, izoláty 

srvátkových bielkovín, kazeín, kazeináty a pod., ktoré môžu poskytovať efektívnu alternatívu 

k sušenému mlieku (Sodini et al., 2005) a ich prídavkom do jogurtov sa vytvárajú na trhu 

nové produkty obohatené o bielkoviny s novými funkčnými vlastnosťami (Morell et al., 

2015). 

Pri vývoji nových produktov na báze jogurtov môže mať prídavok nových zložiek 

vplyv na energetickú hodnotu, chutnosť, textúru a mnoho ďalších faktorov (Varela - Fiszman, 

2013). 

Cieľom práce bolo vyrobiť nové fermentované výrobky na báze jogurtov, so 

zvýšeným obsahom mliečnych bielkovín, po prídavku kazeínu a  koncentrátu srvátkových 

bielkovín (2 výrobcovia) a porovnať ich vlastnosti. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Surové kravské mlieko zakúpené v mliečnom automate  sme tepelne ošetrili pri teplote 

85 °C po dobu 5 minút, následne sme ho vychladili na teplotu 60 °C a pridali v požadovanom 

množstve mliečne zložky: kazeín (KAZ), (bielkoviny 81 g.100g
-1

) (Ingredia SA, Francúzsko), 

koncentrát srvátkových bielkovín 1 (KSB 1) (bielkoviny  77,6 g.100g
-1

) (Koliba a.s., Hriňová, 

SR),  koncentrát srvátkových bielkovín 2 (KSB 2) (bielkoviny  77 g.100g
-1

)
 
(Ingredia SA, 

Francúzsko) tak, aby výsledný produkt obsahoval 5 %, 7,5 % a 10 % bielkovín.  
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Po dôkladnom premiešaní sme vzorky vytemperovali na teplotu 43 °C a pridali 

jogurtovú kultúru  (MILCOM a.s., Praha, ČR) podľa odporúčania výrobcu.    

Vzorky sme fermentovali pri teplote 43 °C až do dosiahnutia pH 4,6 + 0,1 (pH meter 

Gryf 209 L). Následne sme vzorky počas premiešavania vychladili na teplotu 6  °C a 

nadávkovali do plastových obalov po 150 g. 

Vzorky sme skladovali pri teplote 6 °C. Vo vzorkách sme deň po výrobe stanovili 

sušinu podľa Cvak et al.(1992). Kapacitu zadržiavania vody sme stanovili modifikovanou 

metódou podľa Remeuf et al. (2003) a textúru na textúrometri TA.XT. Texture Analyser 

(Stable Micro System, UK).  Pokusy sme opakovali 3x a uvádzané výsledky sú priemerom 

nameraných hodnôt.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Druh pridávaných bielkovín vplýval na dobu fermentácie jogurtov. Najkratšiu dobu na 

dosiahnutie pH 4,6 mali jogurty s prídavkom KSB 1. S narastajúcou koncentráciou  bielkovín 

v jogurtoch sa doba fermentácie predlžovala. Pri prídavku KSB1 sa doba fermentácie 

pohybovala v rozpätí od 4 do 5,25 hod, pri KSB 2 od 4,5 do 5 hod. a pri KAZ od 5 do 5,75 

hod. Priemerné hodnoty sušiny, kapacity zadržiavania vody a pevnosti vzoriek jogurtov 

stanovené deň po výrobe sú uvedené v tabuľkách 1, 2 a 3.  

 

Tab. 1 Priemerné hodnoty sušiny jogurtov stanovené deň po výrobe a vyjadrené v g.100g
-1

 

% bielkovín KAZ  KSB 1 KSB 2 

5 14,72  13,84 12,01 

7,5 17,30  14,59 14,50 

10 21,09 19,80 19,66 

 

Obsah sušiny v jogurtoch dostupných v obchodnej sieti býva rôzny. Napríklad 

Mikulašiková (2015) uvádza, že obsah sušiny v ochutených jogurtoch dosiahol úroveň     

16,57 g. 100 g
-1

 a vo vzorkách bielych jogurtov s probiotickou kultúrou 12,30 g. 100 g
-1

.  

Ünal a Akalin (2013) vyrábali jogurty s prídavkom 2 % a 4 % kazeinátu sodno-

vápenatého a KSB. V jogurtoch s prídavkom 2 % kazeinátu sodno-vápenatého stanovili 

sušinu na úrovni 15,11 %  a 15,55 % v jogurtoch s KSB. V jogurtoch s prídavkom 4 % zistili 

sušinu 16,85 % a 16,57 % príslušne.  

Obsah sušiny vo vzorkách jogurtov koreloval aj s hodnotami kapacity zadržiavania 

vody a s textúrou. 

Cieľom prídavku KSB, KAZ, prípadne ich derivátov do jogurtov nie je iba zvýšiť 

nutričnú hodnotu jogurtov, ale hľadajú sa napríklad aj možnosti ako viazať srvátku vo vnútri 

vytvoreného gélu a zabrániť jej vystupovaniu na povrch jogurtu 

 

Tab. 2 Priemerné hodnoty kapacity zadržiavania vody jogurtov stanovené deň po výrobe       

a vyjadrené v % 

% bielkovín KAZ KSB 1 KSB 2 

5 29,30 26,73 24,98 

7,5 32,96 32,39 30,90 

10 49,14 40,10 41,94 

 

Ako vyplýva z tab. 2, vyššie hodnoty kapacity zadržiavania vody jogurtov sme zistili 

pri prídavku KAZ v porovnaní s KSB, pričom s narastajúcim prídavkom sa zvyšovala aj 

kapacita zadržiavania vody. 
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     Názory autorov vedeckých prác zaoberajúcich sa efektom KSB na kapacitu zadržiavania 

vody v jogurtoch sú nejednotné. Napríklad Cheng et al. (2000), Sodini (2005) zistili lepšiu 

schopnosť viazať vodu v jogurtoch s prídavkom KSB v porovnaní s jogurtmi s prídavkom 

odstredeného sušeného mlieka. Naopak Remeuf et al. (2003) zistili opačný efekt prídavku 

KSB na zadržiavanie vody v jogurtoch. Tieto protichodné zistenia môžu mať viacero 

dôvodov. Podľa Sodini et al. (2005) jedným z dôvodov môže byť, že na stanovenie kapacity 

viazania vody boli v uvedených štúdiách použité rôzne metódy, ďalej to môže byť z dôvodu 

použitia rozdielnych štartovacích kultúr (napr. s rôznou produkciou exopolysacharidov) alebo 

aj rôznym zložením a funkčnými vlastnosťami použitých KSB. 

 

Tab. 3 Priemerné hodnoty pevnosti jogurtov stanovené deň po výrobe a vyjadrené v g 

% bielkovín KAZ KSB 1 KSB 2 

5 15,3 - - 

7,5 15,8 15,49 16,02 

10 18,24 15,80 15,20 

- nedetegované 

 

Čo sa týka pevnosti vzoriek jogurtov s obsahom bielkovín 5  a 7,5 % možno konštatovať, 

že všetky vyrobené vzorky jogurtov boli málo pevné a pripomínali skôr jogurtový nápoj. 

Zvýšenie obsahu bielkovín v jogurtoch na hodnotu 10 % v prípade prídavku KSB 1 a KSB 2 

neovplyvnilo pevnosť jogurtov.  Vzorky jogurtov s prídavkom KAZ a obsahom bielkovín 

10% dosiahli najvyššie hodnoty pevnosti 18,24 g, a mali už charakter jogurtu a nie 

jogurtového nápoja. 

Je známe, že textúra jogurtov závisí od obsahu sušiny, ako aj od obsahu a typu bielkovín 

(Oliveira et al., 2001). Ünal a Akalin (2013) sledovali pevnosť jogurtov a zistili, že jogurty 

obohatené  kazeinátom sodno-vápenatým mali štatisticky významne (P <0,05) vyššiu pevnosť 

než jogurty s prídavkom odstredeného sušeného mlieka po týždni skladovania.  Naproti tomu 

Herrero a Requena (2006) nezistili žiadne zmeny v hodnotách pevnosti jogurtu z kozieho 

mlieka obohateného KSB počas 28 dní skladovania. 

 

ZÁVER 
Z hľadiska kapacity viazania vody a textúry, pri ktorej sa posudzovala pevnosť 

jogurtov, sme najvhodnejšie výsledky stanovili u jogurtov s prídavkom KAZ a obsahom 

bielkovín 10 %, ktoré mali tuhý charakter. Ostatné testované vzorky jogurtov možno pre 

výrobu tiež odporúčať, avšak iba ako jogurtové nápoje. Pri voľbe výslednej koncentrácie KSB 

alebo KAZ je potrebné zohľadniť aj vplyv daných látok na senzorické vlastnosti a počet 

ušľachtilých mliečnych baktérií vo výrobku.  
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VÝZNAM BAKTERIOLOGICKÉHO VYŠETRENIE MLIEKA PRI 

ZÁPALOCH MLIEČNEJ ŽĽAZY DOJNÍC 

IMPORTANCE OF BACTERIOLOGICAL INVESTIGATION OF MILK 

FROM COWS SUFFERING FROM MASTITIS 
 

Eva Dudriková, Jana Koščová, Tomáš Čigarský, Jana Maľová 

 

Abstract: The goal of this work was to introduce the importance of bacteriological 

examination of milk from cows suffering from mastitis before antibiotic treatment. Individual 

milk samples (10 % from total milked cows; n=36) kept on dairy farm in East Slovakia were 

tested for the presence of contagious and environmental mastitis pathogens. In ten cows 

(27.77 %), the following bacteria were identified: Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 

lentus, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus sciuri and Staphylococcus equorum. In other 

individual milk samples (n=26) sporadically were isolated and identified bacteria such as 

Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp. and also members from 

the family Enterobacteriaceae. In milk of these cows, no Staphylococcus aureus 

and Streptococcus agalactiae were isolated. All isolates of Streptococcus agalactiae were 

resistant to amoxicillin-clavulanate, azitromycin, penicillin and oxacillin and partially 

sensitive to cefalotin and cefazolin antibiotics. 

Key words: milk, bacteriological investigation, mastitis 

 

ÚVOD 

     Zápaly mliečnej žľazy aj v súčasnom období predstavujú pre prvovýrobcov mlieka 

významné ekonomické straty, a to nielen v dôsledku zníženia kvality mlieka a z toho 

vyplývajúcej nízkej ceny za mlieko, ale aj v dôsledku napr. nákladov vyplývajúcich z liečby 

dojníc postihnutých mastitídou a služby veterinárneho lekára. Údaje o výskyte mastitíd 

v chovoch dojníc v jednotlivých krajinách sú rôzne a pohybujú sa v rozpätí od 5 do 50 % 

všetkých dojníc, pričom u týchto môže byť postihnutá jedna alebo viac štvrtiek vemena. Hoci 

použitie antimikrobiálnej terapie zlepšuje zdravie zvierat a ich komfort, ekonomické straty 

spojené s ďalšími finančnými nákladmi a znehodnotením mlieka sú vysoké (Erskiner et al., 

2003). Napr.  Kayitsinga et al. (2017) vo svojej práci uvádzajú, že použitie antimikrobiálnych 

látok na liečbu mastitíd predstavovalo vo východnej časti  USA 41 %, z toho 21 % na Floride, 

39 % v Michigane a 45 % v Pensylvánii, pričom veľkosť stáda sa pohybovala od 9 do 5 800 

kusov dojníc. 

     Vychádzajúc z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 v znení 

neskorších zmien, surové mlieko na spracovanie pre výživu ľudí musí okrem iného, 

pochádzať od dojníc, ktoré nevykazujú zjavné príznaky porúch celkového zdravotného stavu 

a zjavné príznaky zápalov a poranení mliečnej žľazy a kože mliečnej žľazy. Mlieko musí byť 

čerstvé, z jedného alebo viac pôdojov, získané úplným vydojením vemena dojníc. Okrem 

toho, z dodávok na mliekarenské ošetrenie a spracovanie musí byť vylúčené aj mlieko 

obsahujúce cudzorodé látky alebo ich rezíduá, alebo látky s farmakologickými 

a hormonálnymi účinkami, antibiotiká, čistiace a dezinfekčné prostriedky, alebo látky, ktoré 

môžu spôsobiť technologické a organoleptické chyby mlieka, atď. Tieto látky totiž môžu 

ohrozovať zdravie ľudí.  

     Z toho vyplýva, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú surové 

mlieko musia zabezpečiť splnenie požiadaviek, ktoré sú stanovené legislatívou Európskej 

únie, a tak zabezpečiť, aby vo svojom chove dosiahli čo najnižší, lepšie žiadny výskyt zápalov 

mliečnej žľazy u dojníc produkujúcich mlieko na ďalšie spracovanie pre výživu ľudí. 

 Mastitída je definovaná ako zápalová zmena mliečnej žľazy, ktorá je charakterizovaná 

fyzikálnymi, chemickými a mikrobiologickými zmenami mlieka, ako aj patologickými 
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zmenami v tkanive mliečnej žľazy, pričom dochádza k zmenám v  zložení mlieka a menia sa 

základné a charakteristické vlastnosti mlieka (Dudriková, 2000). 

 Mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú na vzniku zápalu mliečnej žľazy sa delia na (1) 

kontagiózne organizmy, ktoré kolonizujú mliečnu žľazu a prenášajú sa dojacím zariadením 

a dojičmi, medzi ktoré patrí napr. Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 

Staphylococcus aureus a Mycoplasma spp., kedy ich primárnym rezervoárom je infikovaná 

mliečna žľaza a (2) environmentálne patogény (napr. Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Serratia spp., Proteus spp., Pseudomonas spp. a ďalšie 

gramnegatívne baktérie, koaguláza-negatívne stafylokoky, environmentálne streptokoky, 

mikroskopické vláknité huby a kvasinky, prípadne ďalšie pyogénne baktérie ako Trueperella 

pyogenes a Corynebacterium bovis alebo zástupcovia rodu Prototheca), kde ich primárnym 

rezervoárom je životné prostredie.  

     Práve poznanie, ktorá skupina pôvodcov mastitíd sa v chove vyskytuje najčastejšie, resp. 

vyvoláva klinický zápal mliečnej žľazy, prípadne subklinickú mastitídu je najvýznamnejšia. 

Z toho vyplýva nielen klinická diagnostika mastitídy, ale aj liečba antibiotikami a vylúčenie 

surového mlieka z dodávky na ďalšie spracovanie pre výživu ľudí počas liečby a stanovenej 

ochrannej lehoty pre daný typ liečiva. Neuvážené používanie širokospektrálnych antibiotík 

bez bakteriologickej diagnostiky pôvodcu/pôvodcov zápalu mliečnej žľazy môže mať za 

následok vznik vysokorezistentných kmeňov mikroorganizmov, ktoré následne zapríčiňujú 

vysokú neefektívnosť liečby a zvyšovanie nákladov pri chove dojníc. Bakteriologické 

vyšetrenie mlieka predstavuje praktické riešenie identifikácie pôvodcov ochorenia a plán 

účinnej liečby antibiotík pri liečbe mastitíd. 

     Vzhľadom na narastajúce problémy v prvovýrobe mlieka, ktoré súvisia s použitím 

antibiotickej liečby mastitíd a s možným šírením vysokorezistentných kmeňov pôvodcov 

mastitíd na používané antibiotiká v praxi, cieľom našej pilotnej štúdie bolo zistiť v chove 

dojníc s ustajnením na hlbokej podstielke: (1) výskyt pôvodcov mastitíd, a to 

v individuálnych vzorkách mlieka u 10 % dojníc z celkovej veľkosti stáda a (2) 

u identifikovaných izolátov mikroorganizmov zistiť citlivosť na vybrané druhy antibiotík 

najčastejšie používaných pri liečbe zápalov mliečnej žľazy vo veterinárskej praxi.  

 

MATERIÁL A METODIKA 

     Individuálne vzorky surového mlieka (10 % z celkového počtu dojených kráv; n=36)  

sme odobrali na začiatku ranného dojenia, po odstriekaní prvých strekov mlieka a dezinfekcii 

hrotov ceckov 70 % alkoholom do sterilných skúmaviek z každej štvrťky ana partes, za 

dodržania zásad pre bakteriologické vyšetrenie vzoriek mlieka. Dojnice sú chované na 

hlbokej podstielke na produkčnom hospodárstve v regióne Východoslovenského kraja. 

V poslednom období sa u producenta surového mlieka začali vyskytovať problémy 

s vysokým počtom somatických buniek obsiahnutých v mlieku (nad 400 000.ml
-1

 mlieka) a so 

znížením efektivity antibiotickej liečby dojníc postihnutých mastitídou. Odobraté vzorky 

mlieka sme prepravili v chladiacom boxe a ihneď bakteriologicky vyšetrili na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podľa zásad Oliver et al. (2004). Na izoláciu 

baktérií sme použili nasledovné kultivačné médiá: krvný agar s 5 % baraních erytrocytov 

(Oxoid), ktorý sme použili z dôvodu detekcie hemolytickej aktivity vyšetrovaných baktérií. 

Zo selektívnych živných médií sme ďalej použili Endo agar (Oxoid) a Baird-Parkerov agar 

(Oxoid). Z každej vzorky mlieka sme na povrch týchto selektívnych médií inokulovali 0,1 ml 

neriedenej vzorky. Platne sme inkubovali pri teplote 37 °C po dobu 24-72 hod. za aeróbnych 

podmienok. Baktérie na primárnom kultivačnom médiu sme identifikovali na základe 

morfológie vyrastených kolónií, typu hemolýzy, katalázovej (oxidázovej) skúšky a v prípade 

dôkazu Streptococcus agalactiae sme vykonali na krvnom agare aj CAMP test. Izoláty 

prezumptívne identifikované ako stafylokoky sme ďalej testovali na koagulázovú aktivitu 
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(Itest S. aureus latex test, Hradec Králové, CZ) a identifikovali do rodu a druhov podľa 

biochemických ukazovateľov (STAPHYtest 24, Erba Lachema, CZ). Suspektné kolónie 

streptokokov sme hodnotili na základe rastu v 6,5 % NaCl, hydrolýzy eskulínu a CAMP testu 

a ďalej sme ich identifikovali pomocou API 20 Strep testu (bioMérieux, Inc. Hazelwood, 

MO). Gram-negatívne baktérie sme detegovali na základe ich biochemickej reakcie 

a identifikovali do druhov pomocou systému API 20E System (bioMérieux, Inc. Hazelwood, 

MO). 

     Baktérie, identifikované ako Streptococcus agalactiae sme testovali na citlivosť 

nasledovných druhov antibiotík: cefotaxim, cefalotin, cefazolin, amoxicilin-klavulanat, 

azitromycin, penicilin a oxacilin (podľa EUCAST 2018). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

     Z individuálnych vzoriek surového kravského mlieka (n=36) odobratých na produkčnom 

hospodárstve od dojníc chovaných na hlbokej podstielke boli u piatich  dojníc izolované 

a identifikované nasledovné druhy mikroorganizmov: Streptococcus agalactiae a u ďalších 

piatich dojníc boli Staphytestom 24 potvrdené nasledovné kmene rodu Staphylococcus:               

S. lentus, S. xylosus, S. sciuri a S. equorum. V ostatných individuálnych vzorkách surového 

mlieka (n=26) boli sporadicky izolované a identifikované nasledovné druhy baktérií: S. 

epidermidis, S. sciuri, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp. a zástupcovia čeľade 

Enterobacteriaceae. V týchto vzorkách mlieka ani v jednom prípade nebol izolovaný S. 

aureus a Steptococcus agalactiae.  

     Všetky izoláty Streptocccus agalactiae boli rezistentné na amoxicilín-klavulanát, 

azitromycín, penicilín a oxacilín a čiastočne citlivé na cefotaxim, cefalotin a cefazolin 

(veľkosti inhibičných zón v okolí antibiotických diskov sa pohybovali v rozmedzí 18-20 mm). 

Zistenie rezistencie, resp. čiastočnej citlivosti u identifikovaných kmeňov na testované 

antibiotiká sa v danom chove javí ako veľký problém, nakoľko sa tieto antibiotiká používajú 

pri liečbe dojníc už pomerne dlhú dobu. Je preto potrebné urobiť ozdravovací plán v chove 

dojníc, bakteriologicky diagnostikovať všetky dojnice, vrátane dojníc, ktoré neprejavujú 

klinické príznaky mastitídy a vysoký počet somatických buniek v mlieku (Tančin et al., 2007) 

nielen na prítomnosť patogénnych mikroorganizmov vyvolávajúcich mastitídu, ale u izolátov 

zistiť citlivosť na rozšírenejšiu škálu antibiotík, ktoré sa v praxi môžu používať na liečbu 

mastitíd. Okrem toho, je potrebné z chovu vylúčiť všetky dojnice, u ktorých chronicky 

pretrváva problém so zápalom mliečnej žľazy a zamerať sa na dôkladnú očistu (čistenie 

a dezinfekcia) všetkých priestorov, kde sa dojnice zdržiavajú a pohybujú. Nevyhnutné je 

dodržiavanie hygieny dojenia, toalety vemena a osobná hygiena dojičov, nakoľko nami 

zistené a potvrdené izoláty poukazujú na to, že v danom chove je pravdepodobná vysoká 

prevalencia tak kontagióznych, ako aj environmentálnych pôvodcov zápalu mliečnej žľazy 

dojníc.  

     Zníženie použitia antibiotík na liečbu mastitíd v dôsledku vykonania bakteriologického 

vyšetrenie mlieka pred začatím antibiotickej liečby namiesto empirickej terapii (klasický 

spôsob liečby okamžitým použitím širokospektrálnych antibiotík) uvádzajú aj iní autori (Hess 

et al., 2003; Lago et al., 2011; Wagner a Erskin, 2013). 

 

ZÁVER 

     Na základe nami zistených výsledkov izolácie a identifikácie baktérií z individuálnych 

vzoriek surového kravského mlieka, ktoré sa podieľajú na vzniku kontagióznych 

a environmentálnych mastitíd (Streptococcus agalactiae, S. lentus, S. xylosus, S. sciuri a              

S. equorum) vzhľadom k ich zistenej rezistencii, resp. čiastočnej citlivosti na testované 

antibiotiká  (cefotaxim, cefalotin, cefazolin, amoxicilin-klavulanat, azitromycin, penicilin 

a oxacilin) potvrdzujeme nevyhnutnosť využívania bakteriologického vyšetrenia mlieka na 
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prítomnosť pôvodcov v stáde dojníc vrátane zisťovania citlivosti na antibiotiká súkromným 

veterinárnym lekárom skôr, ako sa nasadí liečba, ktorá nebude mať požadovaný účinok. 

V konečnom dôsledku takáto neefektívna liečba prinesie nielen stresovanie zvierat v dôsledku 

ochorenia (bolesť, traumatizácia mliečnej žľazy, aplikácia antibiotík veterinárnym lekárom), 

ale aj zvýšenie nákladov na zabezpečenie kvalitnej suroviny – mlieka určeného na ďalšie 

spracovanie pre výživu ľudí. 
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VPLYV DOPLNKU TYMIANOVEJ SILICE NA OBSAH AMINOKYSELÍN 

KURČACEJ PRSNEJ SVALOVINY 

THE EFFECT OF THYME OIL ON THE AMINO ACID CONTENT OF THE 

CHICKEN BREAST 

 

Mária Angelovičová, Ondřej Bučko, Michaela Klimentová, Jana Tkáčová 

 

Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of thyme essential oil as a 

feed additive for broiler chickens on the amino acid content of the breast muscle. Control 

group with feed mixtures without thyme essential oil was used to compare the results. A 

group feed trial was carried out under practical conditions using own experimental feed 

technology. The statistical evaluation of the measured values was performed according to the 

Tukey test. Statistically significant the increase (P˂0.05) of amino acids in the breast muscle 

was found between range 0.18 (cysteine) and 1.17 g.100 g
-1

 (lysine) depending on the amino 

acid species. 

Keywords: amino acid, breast muscle, broiler chicken, thyme essential oil, feed 

 

ÚVOD 

Krmivo je pravdepodobne najdôležitejším faktorom, ktoré môže ovplyvniť tráviacu 

sústavu, a preto kŕmna surovina musí byť starostlivo vybraná pre tvorbu receptúry kŕmnej 

zmesi z hľadiska jeho prijateľnosti a maximálneho využitia živín vo vzťahu k rastu zvierat a 

produkcii kvalitného a bezpečného mäsa. Kŕmne zmesi brojlerových kurčiat sa dopĺňajú 

rôznymi doplnkovými látkami s cieľom zlepšiť využitie živín, rast a zachovanie dobrého 

zdravotného stavu. 

Existujú dva hlavné aspekty kvality mäsa:  „nutrition quality“ (výživová kvalita), ktorá je 

objektívna a „eating quality“ (konzumná kvalita), tak ako je vnímaná spotrebiteľom, ktorá je 

vysoko subjektívna (Wattanachant, 2008).   

Kurčacie mäso má významnú úlohu vo výžive ľudí, pretože obsahuje esenciálne 

aminokyseliny a kvalitné bielkoviny, esenciálne mastné kyseliny a tuky, vitamíny a minerálne 

látky (Ivanovic et al., 2012). Akostné znaky kurčacieho mäsa môžu byť ovplyvnené 

niekoľkými faktormi, ako sú genotyp, chovný systém a  kŕmenie, ktoré majú vplyv                           

na metabolizmus svalov a rovnako aj na chemické zloženie (Meluzzi et al., 2009). Okrem 

očakávanej kvality kurčacieho mäsa sa jeho produkcii venuje väčšia pozornosť, pretože je 

rýchlejšia než produkcia iných druhov mias (Ivanovic et al., 2012). Kurčacie mäso 

predstavuje zmiešané častí jatočného tela a spotrebitelia ho preferujú aj pre jeho relatívne 

nízku cenu.  

Z hľadiska produkcie kurčacieho mäsa je významným faktorom aj nedostatok alebo 

vylúčenie náboženského obmedzenia vo vzťahu k jeho spotrebe (Jaturasitha, 2008). 

Rastlinné silice  sú dlhodobo známe svojimi  antimikrobiálnymi účinkami. Pre túto 

vlastnosť rastlinné silice získali veľkú pozornosť vo výskume ich potenciálu ako alternatívy                 

ku kŕmnym antibiotikám (Aksu a Rozkurt, 2009).   Napr. ich zložky tymol a  karvakrol sa 

vyznačujú biologickou aktivitou v  metabolizme živín a fyziologických funkciách zvierat 

s prejavom na  zlepšení ich rastových schopností a kvality produktu (Dafei et al., 2017). 

Cieľom práce bolo zistiť a vyhodnotiť vplyv kŕmnej doplnkovej látky tymianovej silice 

na kvalitu kurčacej prsnej svaloviny z hľadiska obsahu aminokyselín.  

 

MATERIÁL A METODIKA 

Vykonali sme skupinový kŕmny pokus s  brojlerovými kurčatami Ross 308 

v praktických podmienkach v hydinárskej farme. Pokus sme realizovali s vlastnou pokusnou 
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technológiou kŕmenia a napájania a podmienkami v súlade s legislatívnymi opatreniami             

pre ochranu kurčiat určených na produkciu mäsa.  

 

Tabuľka 1:  Schéma pokusu 

Kontrolná skupina 

(komerčné kŕmne zmesi) 

 

štartérová fáza 

  (deň: 1-18 ) 

štartérová kŕmna zmes 

(obsah Climacox 0,5 % v dávke účinnej látky 

diklazuril 1,0 mg.kg
-1

 kŕmnej zmesi) 

rastová fáza  

(deň: 19-31) 

rastová kŕmna zmes 

(obsah Sacox 12 % v dávke účinnej látky 

salinomycinát sodný 50 mg.kg
-1

 kŕmnej zmesi) 

finálna fáza  

(deň: 32-42) 

finálna kŕmna zmes 

Experimentálna skupina  

(komerčné kŕmne zmesi 

bez komerčných 

doplnkov a s doplnkom 

tymianovej silice) 

štartérová fáza   

(deň: 1-18) 

štartérová + 0,05 % tymianová silica 

rastová fáza  

(deň: 19-31) 

rastová  + 0,05 % tymianová silica 

finálna fáza 

(deň: 32-42) 

finálna + 0,05 % tymianová silica 

 

Na konci skupinového kŕmneho experimentu sme z každej skupiny vybrali po 6 ks kurčiat 

s finálnou telesnou hmotnosťou 1800,0 g, ktoré sme technologicky opracovali  v laboratóriu 

Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, FBP, SPU v Nitre. Jatočne 

opracované telo sa nechalo voľne uskladnené v laboratóriu pri laboratórnej teplote 17 hodín. 

Z jatočne opracovaného tela sme oddelili prsnú svalovinu. 

 

Príprava vzorky na chemickú analýzu  

Pri príprave vzoriek prsnej svaloviny na chemickú analýzu sme postupovali podľa 

oficiálnej metódy AOAC 983.18.  

 

Chemická analýza vzoriek prsnej svaloviny  

Chemickú analýzu sme vykonali podľa Fourierovej  transformácie infračervenej 

(FTIR) spektroskopie, ktorá je významný analytický nástroj pre rýchle stanovenie dôležitých 

parametrov kvality potravín (Sherazi et al., 2009). FTIR spektrá boli zaznamenávané 

skenovaním 4 cm
-1

 pri 4000-650 cm
-1

, t. j. blízka stredná infračervená oblasť. 

 

Štatistické vyhodnotenie údajov 

Namerané údaje sme hodnotili podľa základnej štatistickej charakteristiky ( – 

aritmetický priemer a s – smerodajná odchýlka  a rozdiely v ukazovateli medzi skupinami 

Tukey testom, pričom bol použitý ANOVA v SAS programe, verzia 9.1.  
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Obsah aminokyselín v kurčacej prsnej svalovine  

Obsah všetkých sledovaných esenciálnych aminokyselín v prsnej svalovine sme zistili  

vyšší pri brojlerových kurčatách, ktoré skrmovali kŕmne zmesi s tymianovou silicou, ktorý 

bol štatisticky preukazne potvrdený (P<0,05).  Pravdepodobne účinkami tymianovej silice sa  

upravilo mikrobiálne prostredie tráviacej sústavy brojlerových kurčiat, čím sa zlepšil 

metabolizmus bielkovín, ktorý sa prejavil lepšou retenciou a inkorporáciou aminokyselín. 

Hlavnými účinnými zložkami tymianovej silice sú tymol, p-cymen a karvakrol (Bagamboula 

et al., 2004). Účinné zložky získavané z rastlinných silíc, ako je karvakrol, eugenol, linalool a 
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tymol, inhibujú rôzne mikroorganizmy (Hulin et al., 1998). Zo siedmich jednotlivých 

účinných zložiek rastlinných silíc testovaných proti 25 bakteriálnym kmeňom prejavili 

najširšie  spektrum účinnosti tymol nasledovaný karvakrolom (Dorman, Deans, 2000).  

 

Tabuľka 2: Obsah aminokyselín v kurčacej prsnej svalovine (g.100 g
-1

 sušiny) 

 

Aminokyselina 

Kontrolná skupina 

 s 

Experimentálna skupina 

 s 

Arginín 6,21±0,60
a 

7,08±0,36
b
 

Cysteín 1,38±0,10
a
 1,56±0,08

b 

Fenylalanín 4,11±0,38
a
 4,61±0,23

b
 

Histidín  4,43±0,38
a 

5,14±0,24
b
 

Izoleucín  3,64±0,36
a 

4,25±0,20
b 

Leucín 7,90±0,73
a 

8,94±0,42
b 

Lyzín 8,33±0,80
a 

9,50±0,48
b 

Metionín 2,93±0,24
a 

3,34±0,16
b 

Treonín 4,23±0,36
a 

4,99±0,16
b 

Valín 4,05±0,32
a 

4,63±0,14
b 

  – priemer, s – smerodajná odchýlka, 
a,b

 – hodnoty v riadku porovnávané medzi skupinami s odlišným písmenom v hornom indexe 

sú vzájomne štatisticky významne rozdielne (P<0,05) 

 

Dafei et al (2017) vo svojom výskume s použitím tymolu a karvakrolu modulovali  patogenitu 

baktérií v tráviacej sústave brojlerových kurčiat. Zamerali sa na Clostridium perfringens, 

ktorý vyvoláva infekcie a mení metabolizmus živín hostiteľskej mikroflóry. Spôsobuje 

zápalové reakcie. Pridanie tymolu a karvakrolu do krmiva brojlerových kurčiat mení 

dynamiku hostiteľského mikrobiálneho zastúpenia v ileu na zvýšenie počtu Lactobacillus 

crispatus, L. agilis a zníženie L. salivarius a L. johnsonii. Funkčné úlohy týchto hostiteľských 

baktérií  v spojení s možnou zníženou patogenitou C. perfringens pridaním tymolu a 

karvakrolu poskytli stopu základného mechanizmu, pomocou ktorého sa črevné lézie a 

mortalita významne znížia u kurčiat, ak sa do ich kŕmnych zmesí pridá tymol a karvakrol  ako 

prevencia proti infekcii vyvolanej C. perfringes. 

 

ZÁVER 

V pokuse s brojlerovými kurčatami, ktoré skrmovali krmivo s doplnkom tymianovej 

silice v podiele 0,05 % sa štatisticky potvrdil zvýšený obsah esenciálnych aminokyselín  

v prsnej svalovine. Pravdepodobne účinkami tymianovej silice sa  upravilo mikrobiálne 

prostredie tráviacej sústavy brojlerových kurčiat, čím sa zlepšil metabolizmus bielkovín, ktorý 

sa prejavil lepšou retenciou a inkorporáciou aminokyselín. 
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TYMIANOVÁ SILICA A JEJ ÚČINKY NA ČREVNÚ MIKROFLÓRU 

BROJLEROVÝCH KURČIAT  

THYME ESSENTIAL OIL AND ITS EFFECTS ON THE BROILER CHICKEN 

INTESTINAL MICROFLORA 

 

Mária Angelovičová, Martin Mellen, Peter Zajác, Jozef Čapla, Jana Tkáčová 

 

Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of thyme essential oil as a 

feed additive on the broiler chicken intestinal microflora. Control group with feed mixtures 

without thyme essential oil was used to compare the results. A group feed trial was carried out 

under practical conditions using own experimental feed technology. The statistical evaluation 

of the measured values was performed according to the Tukey test. In cecal chyme   

statistically significant the increase (P˂0.05) of Lactobacillus sp. about 0.773 log KTJ.g
-1

 and 

statistically no significant slight increase (P>0.05) coliform bacteria opposite control group 

was found. 

Keywords: thyme essential oil, microflora, Lactobacillus sp., coliform bacteria, cecal chyme, 

broiler chicken  

 

ÚVOD 

Rovnováha črevnej mikroflóry kurčaťa je rozhodujúca pre črevnú homeostázu a zdravé, 

normálne funkcie tráviacej sústavy a imunitného systému (Sugihharto, 2016). Nerovnováha 

prirodzenej črevnej mikroflóry môže byť za určitých podmienok dôležitým ukazovateľom pri 

určitých patologických javoch vrátane multisystémového zlyhania orgánov a zápalových 

ochorení čriev (Roldan et al., 2010). 

Druhy rodu Lactobacillus môžu potláčať patogénne mikroorganizmy, ako sú aeróbne 

baktérie, Escherichia coli, rodu Enterococcus v jejunum a slepých črevách (Aksu a Rozkurt, 

2009). 

Poznatky o rovnováhe črevnej mikroflóry zvyšujúcej odolnosť voči infekciám sú dôležité pre 

pochopenie vzťahov medzi črevnou mikroflórou a hostiteľským organizmom, hlavne ak sa 

naruší jej rovnováha (Patterson a Burkholder, 2003). 

Cieľom práce bolo exaktne skúmať vplyv tymianovej silice na Lactobacillus 

a koliformné baktérie v slepých črevách brojlerových kurčiat.   

 

MATERIÁL A METODIKA 

Charakteristika objektu skúmania 

Objektom skúmania bola tymianová silica a mikroflóra obsahu slepých čriev              

pri brojlerových kurčatách. 

 

Príprava vzoriek na mikrobiologickú analýzu 

Experiment sme vykonali s kurčatami Ross 308, ktorý je určený na produkciu mäsa, 

a to v hale Hydinárskej farmy, a. s.,  Zámostie, v praktických podmienkach. V skupinovom 

kŕmnom pokuse sme použili vlastnú pokusnú technológiu kŕmenia a napájania. Pokus sme 

vykonali  s  uplatnením princípov dobrých životných podmienok. Na porovnanie výsledkov 

sme použili kontrolnú skupinu s komerčnými kŕmnymi zmesami a komerčne používanými 

doplnkami do krmiva. 
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Tabuľka 1:  Schéma pokusu 

Kontrolná skupina 

(komerčné kŕmne zmesi) 

 

štartérová fáza 

  (deň: 1-18 ) 

štartérová kŕmna zmes 

(obsah Climacox 0,5 % v dávke účinnej látky 

diklazuril 1,0 mg.kg
-1

 kŕmnej zmesi) 

rastová fáza  

(deň: 19-31) 

rastová kŕmna zmes 

(obsah Sacox 12 % v dávke účinnej látky 

salinomycinát sodný 50 mg.kg
-1

 kŕmnej zmesi) 

finálna fáza  

(deň: 32-42) 

finálna kŕmna zmes 

Experimentálna skupina  

(komerčné kŕmne zmesi 

bez komerčných 

doplnkov a s doplnkom 

tymianovej silice) 

štartérová fáza   

(deň: 1-18) 

štartérová + 0,05 % tymianová silica 

rastová fáza  

(deň: 19-31) 

rastová  + 0,05 % tymianová silica 

finálna fáza 

(deň: 32-42) 

finálna + 0,05 % tymianová silica 

 

Silica získaná z dúšky tymianovej (Thymus vulgaris L.) je uvedená v zozname medzi 

doplnkovými látkami pod názvom Prírodné produkty – Zoznam povolených doplnkových 

látok v krmivách (European Commission, 2014).  

 Na konci experimentu sme vybrali po 3 ks kurčiat z každej skupiny o telesnej 

hmotnosti 1800,0 g, ktoré sme prepravili do technologického laboratória Katedry hodnotenia 

a spracovania živočíšnych produktov. Kurčatá sme zabili humánnym spôsobom a pri pitvaní 

sme z tráviacej sústavy vyseparovali slepé črevá, ktorých obsah  sme testovali na celkový 

počet kolónie tvoriacich jednotiek Lactobacillus sp. a koliformných baktérií. 

 

Mikrobiologická analýza obsahu slepých čriev 

Mikrobiologická analýza obsahu slepých čriev brojlerových kurčiat bola vykonaná vo 

VETSERVIS, s. r. o., Nitra. Pre stanovenie celkového počtu mikroorganizmov boli použité 

média MRS Agar pre Lactobacillus sp. a McConkey Agar pre koliformné baktérie. Na 

kvantitatívne stanovenie počtu kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ) jednotlivých skupín 

mikroorganizmov v 1,0 g substrátu bola použitá platňová zrieďovacia metóda. Vopred 

pripravenými riedeniami podľa desiatkového zrieďovacieho systému homogenizovaných 

vzoriek obsahu slepých čriev boli naočkované rôsolovité živné pôdy 1,0 ml vzorky v Petriho 

miskách zaliatím pre Lactobacillus sp. a povrchovo pre  koliformné baktérie v 4-násobnom 

opakovaní. Jednotlivé druhy mikroorganizmov boli hodnotené podľa ich základných 

identifikačných znakov. Izolovanie celkových počtov mikroorganizmov na základe 

identifikačných znakov bolo  vykonané podľa Holt et al. (1994). 

Štatistické vyhodnotenie výsledkov 

Namerané údaje sme hodnotili podľa základnej štatistickej charakteristiky ( – 

aritmetický priemer, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient a  rozdiely v 

 ukazovateli medzi skupinami Tukey testom pri hladine významnosti α = 0,05, pričom bol 

použitý ANOVA v SAS programe, verzia 9.1.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vplyv tymianovej silice na Lactobacillus sp. v obsahu slepých čriev brojlerových kurčiat 

Tabuľka 2:  Celkový počet Lactobacillus sp. v  obsahu slepých čriev brojlerových kurčiat (log 

KTJ.g
-1

) 
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Skupina n  s vk, % Minimum Maximum 

Kontrolná 12 7,531
a
 0,318 4,23 7,176 7,792 

Experimentálna  12 8,304
b
 0,198 2,38 8,176 8,531 

n – počet vzoriek obsahu slepých čriev,   – priemer, s – smerodajná odchýlka, vk, % – 

variačný koeficient,  

Kontrolná skupina bez tymianovej silice, Experimentálna skupina s tymianovou silicou, 
a, b

 – 

hodnoty v riadku porovnávané medzi skupinami s odlišným písmenom v hornom indexe sú 

vzájomne štatisticky významne rozdielne (P<0,05), 

log – logaritmus, KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka 

 

Celkový počet Lactobacillus sp. sme zaznamenali vyšší v obsahu slepých čriev 

brojlerových kurčiat  vplyvom kŕmnej zmesi s doplnkom tymianovej silice v porovnaní 

s kontrolnou skupinou. Rozdiel v celkovom počte kolónie tvoriacich jednotiek medzi 

experimentálnou a kontrolnou skupinou bol štatisticky významný (P<0,05). 

 

Vplyv tymianovej silice na koliformné baktérie v  obsahu slepých čriev brojlerových 

kurčiat 
 

Tabuľka 3:  Celkový počet koliformných baktérií  v obsahu slepých čriev brojlerových kurčiat 

(log KTJ.g
-1

) 

Skupina n  s vk, % Minimum Maximum 

Kontrolná 12 7,315 0,279 3,82 7,00 7,531 

Experimentálna 12 7,379 0,673 9,12 6,602 7,771 

n – počet vzoriek obsahu slepých čriev,   – priemer, s – smerodajná odchýlka, vk, % –

variačný koeficient,  

Kontrolná skupina bez tymianovej silice, Experimentálna skupina s  tymianovou silicou,  

log  – logaritmus, KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka 

 

Celkový počet koliformných baktérií v obsahu slepých čriev brojlerových kurčiat bol 

zistený 7,379 log KTJ.g
-1 

vplyvom účinku tymianovej silice, čo je tendencia nepatrného 

zvýšenia v porovnaní s kontrolnou skupinou. Ale rozdiel v počte kolónie tvoriacich jednotiek 

celkového počtu koliformných baktérií 
 

nebol štatistikcky potvrdený (P>0,05) medzi  

sledovanými skupinami.  

Črevná mikroflóra je dlhodobo skúmaná, pretože je významná z  hľadiska kontroly 

patogénov, imunomodulácie a  účinkov  na vstrebávanie živín z krmiva                v organizme 

hostiteľa (Seidavi et al., 2010). Poznatky vedeckých prác publikované už v minulosti 

potvrdili, že existuje vzťah medzi mikroflórou tráviaceho traktu a zdravotným stavom zvierat 

a tiež je známe, že krmivo môže významne ovplyvniť zloženie a metabolickú aktivitu 

mikroflóry tráviaceho traktu (Apajalahti et al., 2001).              V mnohých vedeckých prácach 

je opísaný vzťah medzi doplnkovými látkami v krmive a preukázanou účinnosťou na črevnú 

mikroflóru. 

 Lactobacillus sú skupinou komenzálnych baktérií, ktoré sú už dlho známe pre svoju 

schopnosť aktivovať črevný imunitný systém a zvýšiť odolnosť voči chorobám, čiastočne cez 

uvoľnené peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré indukujú imunitnú aktiváciu 

(Sugihharto, 2016). O týchto baktériách je známe, že produkujú širokú škálu mastných 

kyselín s krátkym reťazcom (SCFAs), ktoré sú bakteriostatické pre podmnožinu bakteriálnych 

druhov, a to buď priamo alebo znížením pH v črevnom prostredí. Tiež produkujú bakteriocíny 

s mikrobicídnymi alebo mikrobiostatickými vlastnosťami. Prispievajú  ku kolonizácii, čím 

zvyšujú odolnosť proti patogénom úpravou receptorov, ktoré používajú patogénne 

mikroorganizmy (Rinttila a Apajalahti, 2013). Tiihonen et al. (2010) vo svojom výskume 
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použili zmes rastlinných silíc do krmiva brojlerových kurčiat. Na základe dosiahnutých 

výsledkov dospeli k záveru, že pridanie rastlinných silíc do krmiva  malo za následok 

zníženie Escherichia coli a štatisticky významné zvýšenie bifidobaktérií v obsahu slepých 

čriev kurčiat. V našom experimente sme uvedené stanovisko zníženia koliformných baktérií 

nepotvrdili. 

Je dôležité si uvedomiť, že antimikrobiálna vlastnosť rastlinných silíc pri skúmaní 

u hydiny in vivo môže byť ovplyvnená nielen krmivom ale aj podmienkami chovného 

prostredia.  

 

ZÁVER 

V pokuse s  brojlerovými kurčatami, ktoré skrmovali krmivo s doplnkom tymianovej 

silice v podiele 0,05 % sa štatisticky potvrdil zvýšený celkový počet  Lactobacillus sp. a 

 tendenčne bez štatistickej preukaznosti iba nepatrné zvýšenie celkového počtu koliformných 

baktérií. Dá sa predpokladať, že účinky tymianovej silice pozitívne upravujú mikrobiálne 

prostredie tráviacej sústavy brojlerových kurčiat v zmysle rozmnožovania Lactobacillus sp.  
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VPLYV SKRMOVANIA 10 % FERMENTOVANÉHO KRMIVA NA 

PROFIL MASTNÝCH KYSELÍN A OXIDAČNÉ ZMENY PRSNEJ 

SVALOVINY KURČIAT 

EFFECT OF FEEDING OF 10 % PREFERMENTED FEED ON FATTY 

ACID PROFILE AND OXIDATION CHANGES IN CHICKEN BREAST 

MEAT 
  

Martin Bartkovský, Dana Marcinčáková, Marek Hudák, Peter Turek, Tatiana Klempová, 

Milan Čertík, Slavomír Marcinčák 
 
 

Abstrakt: The fatty acid composition of monogastric animals body fat is significantly 

influenced by the fatty acid composition of feed. Employment of fermented cereals enriched 

with polyunsaturated fatty acids into commercial feeds is therefore promising way of 

increasing the content of these essential fatty acid within the animals such as broiler chicken. 

The aim of this work was to analyse effect of addition of 10 % (w/w) fermented cereals 

(fermented feed) into commercial broiler feed on fatty acid profile, chemical composition and 

stability of chicken breast meat fat. The fermented feed was prepared in process of fungal 

solid-state fermentation and was enriched with both gamma-linolenic acid. Application of 

fermented feed into commercial feed mixture increased the amount of gamma-linolenic 

(0,263 ± 0,007
a), alpha linolenic and oleic acid in fat of breast muscles and n-6/n-3 ratio was 

also changed. Oxidative stability of fat during the storage (4 °C, 7 days) was significantly 

lower in experimental group (0,399±0,147
b
) of meat was not affected by fermented feed. 

Key words: broiler, meat, fatty acid, fat 

 

ÚVOD 

     V posledných rokoch je zaznamenaný zvýšený záujem o metódy manipulácie zloženia 

mastných kyselín (MK) v tuku mäsa produkovaných zvierat, hlavne o zvýšenie podielu 

polynenasýtených mastných kyselín (PNMK) a naopak o zníženie podielu nasýtených 

mastných kyselín, ako aj vylepšenie pomeru n-3/n-6 PNMK. Proces zmeny podielu MK v 

tukoch mäsa sa najčastejšie vykonáva pomocou krmív s vysokým podielom PNMK (rastlinné 

oleje, rybí olej a múčka), nakoľko určitá časť MK krmiva sa zabudováva do tukového tkaniva 

produkovaných zvierat. Takto nepriamo je možné modifikovať zloženie mastných kyselín 

potravín (mäso, vajcia) a produkovať funkčné potraviny. Mikrobiálne oleje bohaté na rôzne 

druhy biologicky aktívnych PNMK predstavujú ľahko dostupnú alternatívu najmä rybích 

olejov, ktorých produkcia je v súčasnosti regulovaná z hľadiska udržateľného rybného 

hospodárstva. Ich produkcia v procese klasických submerzných fermentácií však vyžaduje 

niektoré podmienky, ktoré sú nevýhodou najmä z ekonomického hľadiska. Z výživársko-

krmovinárskeho hľadiska je preto zaujímavá produkcia PNMK založená  na procese 

polosuchých kultivácií nižších vláknitých húb . Atraktívnosť takýchto kultivácií spočíva vo 

využívaní ľahko dostupných substrátov na báze odpadových produktov z poľnohospodárskej 

a potravinárskej výroby. Okrem produkcie PNMK ako sú napr. kyselina gama-linolénová 

(GLA), dihomo-gama-linolénová (DGLA), arachidónová (ARA), prítomné nižšie vláknité 

huby (napr. rody Cunninghamella, Mortierella, Thamnidium) svojou fermentačnou činnosťou 

eliminujú činnosť antinutričných látok (Čertík., 2013). Výsledným produktom fermentácie 

nižších vláknitých húb je biokrmivo s vysokým obsahom PNMK, ktoré môže nájsť uplatnenie 

v živočíšnej výrobe. Vzhľadom na fakt, že tieto mastné kyseliny môžu byť ľahšie 

degradovateľné v procese oxidácie (kvôli zvýšenému počtu násobných väzieb) je nevyhnutné 

tento materiál prispôsobiť požiadavke vyššej stability. V predchádzajúcich experimentoch 

bolo potvrdené, že niektoré druhy nižších vláknitých húb majú okrem schopnosti produkovať 
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PNMK aj karotenoidné pigmenty (Klempová a i., 2013). Z týchto kmeňov bol vybraný kmeň 

Umbelopsis isabellina CCF2412. Daný kmeň vykazoval vysokú mieru požadovaných 

produktov (GLA a beta-karotén) aj v podmienkach polosuchých fermentácií (SSF).  

Cieľom našej práce bolo sledovať účinok podávania fermentovaného krmiva v dávke 

10 % (nahradením komerčnej kŕmnej zmesi) na kvalitu prsnej svaloviny (chemické zloženie 

vrátane profilu mastných kyselín pred a po tepelnej úprave prsnej svaloviny a rozkladné 

zmeny tukovej zložky) brojlerových kurčiat. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Do pokusu bolo zaradených 80 ks jednodňových brojlerových kurčiat hybrida ROSS 

308 rozdelených do dvoch skupín po 40 ks. Kontrolná skupina (K) bola kŕmená komerčnými 

kŕmnymi zmesami (KKZ) Br1, Br2, Br3 a Br4. V pokusnej skupine (BP - bioprodukt) bolo 

kurčatám od 10. dňa výkrmu pridávané ku KKZ fermentované krmivo, vyprodukované 

fermentáciou nižšej vláknitej huby Umbelopsis isabellina CCF2412 na pšeničných otrubách, 

v dávke 10 %. O pridané množstvo BP bola znížená dávka komerčnej kŕmnej zmesi. Počas 

výkrmu (38 dní) mali kurčatá prístup ku krmivu a k vode ad libitum. Na 39. deň boli kurčatá 

po omráčení usmrtené, vykrvené a jatočne opracované. Následne boli odobraté vzorky prsnej 

svaloviny. Vzorky boli zabalené do polyetylénových obalov a skladované v chladničke pri 4 

°C počas 7 dní. Vykonali sme vyšetrenie základného chemického zloženia. Pre zistenie 

stability PNMK počas tepelného opracovania, boli vzorky svaloviny tepelne opracované (100 

°C, 20 min). Stanovenie mastných kyselín bolo vykonané podľa Čertík a i. (2008). Oxidácia 

tukov v  prsnej svalovine bola stanovená pomocou metódy tiobarbiturového čísla (TBA) 

podľa Marcinčák a i. (2004). 
  

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V pripravenom fermentovanom bioprodukte, ako aj v zmesi 10 % BP a KKZ boli 

detegované všetky požadované bioaktívne látky (GLA). GLA bola prítomná aj v ďalších 

komerčných zmesiach (BR2, BR3) s prídavkom bioproduktu, čím bol zabezpečený ich príjem 

počas celého obdobia trvania experimentu. V Tab.1 je uvedené chemické zloženie prsnej 

svaloviny. Môžeme pozorovať štatisticky významné zmeny v množstve sušiny, tuku 

a dusíkatých látok, pričom ich obsah mal zvyšujúci sa charakter.  

 
Tabuľka 1 Základné chemické zloženie prsnej svaloviny 

 Sušina (%)   Tuk (%)   NL (%) 

Kontrola 24,78 ± 0,15
a
 3,40 ± 0,20

a
 22,02 ± 0,40

a
 

Pokusná skupina 26,05 ± 0,51
b
 4,04 ± 0,76

b
 23,00 ± 0,42

b
 

a,b,- štatisticky významé rozdiely, NL – dusíkaté látky 

 

V rámci experimentu boli vykonané aj analýzy mäsa zamerané na obsah mastných 

kyselín (najmä PNMK). Taktiež sme sledovali vplyv tepelného opracovania (varenie, 100 °C, 

20 min) na profil mastných kyselín tukov mäsa.  Výsledky analýz prsnej svaloviny sú 

uvedené tabuľke 2. V tuku prsnej svaloviny bol zaznamenaný významný nárast 

GLA, kyseliny alfa-linolénovej (ALA) a olejovej a navyše poklesol pomer n-6/n-3 MK. 

Tepelné opracovanie nespôsobilo pokles GLA, ALA avšak obsah ARA bol po tepelnom 

opracovaní výrazne vyšší u pokusnej skupiny.  
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Tabuľka 2 Profil mastných kyselín, ich pomer a podiel pred a po tepelnom opracovaní 

prsnej svaloviny 

Mastné 

kyseliny (%) 

Prsia Prsia - tepelne opracované 

K PS K PS 

C16:0, PA 22,32 ± 0,19 22,58 ± 0,34 23,11 ± 0,26 23,44 ± 0,37 

C18:0, SA 10,16 ± 0,12 9,77 ± 0,15 9,13 ± 0,13 9,03 ± 0,16 

C18:1-9c, OA 33,55 ± 0,32 35,76 ± 0,42
b
 36,77± 0,95

a
 32,95 ± 0,98

b
 

C18:1-11c, VA 3,89 ± 0,58 3,11 ± 0,036 3,28 ± 0,13
a
 4,19 ± 0,20

b
 

C18:2, LA 17,03 ± 0,19
a
 18,32 ± 0,15

b
 15,51 ± 0,31 16,40 ± 0,58 

C18:3, GLA 0,129 ± 0,006
a
 0,263 ± 0,007

b
 0,163 ± 0,003

a
 0,287 ± 0,007

b
 

C18:3, ALA 0,970 ± 0,19 1,12 ± 0,032 0,921 ± 0,041 0,945 ± 0,037 

C20:3,DGLA 0,885 ± 0,291 0,584 ± 0,125 0,766 ± 0,090
a
 1,009 ± 0,070

b
 

C20:4, ARA 2,59 ± 0,05
a
 1,87 ± 0,59

b
 2,54 ± 0,34

a
 3,24 ± 0,24

b
 

C20:5, EPA 0,354 ± 0,142
a
 0,203 ± 0,013

b
 0,309 ± 0,041 0,313 ± 0,067 

C22:5, DPA  0,020 ± 0,011 0,021 ± 0,008 0,029 ± 0,019 0,032 ± 0,01 

C22:6, DHA 0,367 ± 0,018 0,343 ± 0,009 0,482 ± 0,065
a
 0,667 ± 0,045

b
 

∑NaMK 33,50 ± 0,15 33,02 ± 0,51 32,84 ± 0,23 33,17 ± 0,57 

∑NeMK 66,50 ± 1,08 66,98 ± 0,22 67,16 ± 0,22 66,83 ± 0,22 

∑PNMK n-3 1,81 ± 0,08 1,76 ± 0,18 1,82 ± 0,17 2,07 ± 0,09 

∑PNMK n-6 20,63 ± 2,32 20,94 ± 0,65 18,98 ± 0,78 20,84 ± 0,85 

Pomer n-6/n-3 11,40 ± 0,55 11,87 ± 0,07 10,46 ± 0,20
a
 10,07 ± 0,09

b
 

K – kontrolná skupina , PS – pokusná skupina; NaMK – nasýtené mastné kyseliny, NeMK – 

nenasýtené mastné kyseliny, PNMK – polynenasýtené mastné kyseliny,  a,b 
–

 
štatisticky 

významný rozdiel v porovnaní s kontrolou platí samostatne pre prsia a pre prsia po tepelnom 

opracovaní, P < 0,05.
 

 
Tabuľka 3 Rozkladné zmeny tukovej zložky prsnej svaloviny po skladovaní, vyjadrené 

ako množstvo malóndialdehydu (MDA) 

MDA (mg.kg
-1

) 1. deň 5. deň 7. deň 

Kontrola 0,140±0,039 0,166±0,017 0,645±0,207
a
 

Pokusná skupina 0,172±0,019 0,206±0,027 0,399±0,147
b
 

a,b- štatisticky významné rozdiely hodnôt v stĺpci, P < 0,05. 

 

ZÁVER 

Skrmovanie prefermentovaného bioproduktu, získaného z mlynárskych odpadov,  

v dávke 10 % pozitívne ovplyvnilo zloženie profilu mastných kyselín v prsnej svalovine 

kurčiat. Výrazne sa zvýšil podiel kyseliny γ-linolénovej, α-linolénovej a olejovej kyseliny 

a mierne klesol pomer n-6/n-3 PNMK v tuku prsnej svaloviny. Priaznivý obsah PNMK bol 

zachovaný aj po tepelnom opracovaní svaloviny. Výsledky potvrdzujú, že skrmovaním 

prefementovaného bioproduktu hydine je možné ľahko zvýšiť podiel významných mastných 

kyselín a vyprodukovať tak funkčnú potravinu.  
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ODPADNÍ PRODUKTY CIBULE KUCHYŇSKÉ JAKO ZDROJ 

ANTIOXIDANTŮ V MASNÝCH VÝROBCÍCH 

ONION WASTE PRODUCTS AS SOURCES OF ANTIOXIDANTS FOR 

MEAT PRODUCTS 
 

Jan Bedrníček, Eva Samková, Pavel Smetana, Jaromír Kadlec, Jan Bárta, Veronika 

Bártová, Jan Kolek,  Jan Mráz,  Ivana Laknerová, Milan Pešek 
 

Abstract: Onion is one of the most important species of vegetable in the world. Big amounts 

of onion waste are produced annually. Some fractions of onion waste are rich in antioxidants, 

which could be used in meat processing to inhibit lipid oxidation. Thus our aim was to 

evaluate the effect of addition of onion skin water extracts on pork ground meat. Results 

showed that addition of these extracts significantly increased antioxidant activity, total 

polyphenol content and also radically inhibited lipid oxidation. 

Keywords: meat product, antioxidant, onion waste 

 

ÚVOD 

Přírodní suroviny a ingredience v potravinářství jsou více a více preferovány 

konzumenty kvůli obavám o své zdraví. Využívání těchto surovin je tedy rozvíjející se pole 

v potravinářské výrobě. 

Cibule je jedním z nejvýznamnějších zdrojů rostlinných flavonoidů v lidské stravě 

(Beesk et al. 2010). Flavonoidy jsou látky, které příznivě působí na lidské zdraví. Cibule  se 

pěstuje po celém světě a při produkci a zpracování vznikají tisíce tun odpadu (Kiassos et al., 

2009). Některé frakce odpadu jsou bohaté na flavonoidy a z tohoto pohledu jsou nejbohatší 

cibulové slupky, kde dominantním flavonoidem s antioxidačními vlastnostmi je kvercetin a 

jeho glykosidy (Albishi et al. 2013). 

Oxidace lipidů je negativní proces, který probíhá v masných výrobcích (Rohlík et al. 

2013) a může vést ke zhoršení jejich senzorických a nutričních parametrů (Nuñez de 

Gonzalez et al. 2008). Přídavek antioxidantů může vést k omezení těchto procesů (Šojić et al. 

2017). 

Naším cílem bylo zjistit vliv přídavku vodných extraktů cibulových slupek do mletého 

masného výrobku. 

 

MATERIÁL A METODY 

Příprava vodných výluhů a masných výrobků: Cibulové slupky (z červené a žluté 

odrůdy) byly získány od pěstitele. Slupky byly umyty, usušeny a následně použity k výrobě 

červených (ČV) a žlutých vodných (ŽV) výluhů. 50 g slupek bylo mírně vařeno (100 °C) 40 

minut. Kapalná frakce byla získána filtrací. Extrakty byly použity na výrobu fortifikovaných 

karbanátků a rozbory antioxidační aktivity (AOA), celkových polyfenolů (CP) a LC/MS 

analýzu. 

Jako model masného výrobku byl vybrán vepřový karbanátek. Vepřová krkovice byla 

namleta a následně byla přidána sůl (1,5 % hm.), poté byly přidány výluhy a směs byla 

rozdělena do 5 skupin: kontrola (bez antioxidantu), 10% Ž (10 % ŽV), 10% Č (10 % ČV),  

20% Ž (20 % ŽV) a 20% Č (20 % ČV). Karbanátky byly pečeny 17 minut při 200 °C a 

následně byly skladovány 5 dnů při 5 °C. Byla u nich analyzována AOA, CP, oxidace lipidů. 

LC/MS analýza: Pro stanovení hlavních flavonoidních látek ve vodných výluzích byla 

provedena chromatografická separace s UV a MS detekcí. 

Antioxidační aktivita (metoda DPPH): Upravená metoda podle Brand-Williams et al. 

(1995) a Sanchez-Moreno et al. (1998). Výsledky jsou vyjádřeny jako mg Trolox ekvivalent/g 

sušiny. 
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Stanovení celkových polyfenolů (pomocí Folinovo činidla): Celkové množství 

polyfenolických látek bylo stanoveno metodou podle Lachman et al. (1997). Výsledky jsou 

vyjádřeny jako mg ekvivalentu gallové kyseliny (GAE) na gram sušiny. 

Stanovení oxidace lipidů (metoda TBARS): Stanovení oxidace lipidů metodou 

TBARS bylo provedeno modifikovanou metodou podle Miller (1998). Výsledky jsou 

vyjádřeny jako µg malondialdehydu (MDA) na gram vzorku. 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Hlavní látky přítomné ve vodných výluzích byly stanoveny pomocí LC/MS analýzy. 

Dle hmotnostních spekter jednotlivých analytů a porovnáním s literaturou byly identifikovány 

pouze dvě hlavní flavonoidní látky: aglykon kvercetinu (fragmentace z m/z 301 na m/z 151) a 

kvercetin monoglukosid (fragmentace z m/z 463 na m/z 301 po odtržení glukosylové části). 

Na druhou stranu byla detekována pouze jako minoritní složka kvercetin-3,4´-diglukosid 

(fragmentace z m/z 625 na 301 po odtržení dvou glukosylových jednotek), která je naopak 

dominantní v jedlé části cibule. Tyto výsledky souhlasí s ostatními autory (Kim a Kim, 2006; 

Fabre et al. 2001; Bonaccorsi et al. 2008). 

Ve výluzích byla stanovena antioxidační aktivita a množství celkových polyfenolů. 

Podle očekávání vykazoval výluh ze žluté cibule nižší AOA (3,46 a 6,35 mg Trollox 

ekvivalentu/g respektive) a CP (1,99 a 4,13 mg GAE/g sušiny respektive) oproti žlutým 

výluhům. 

Ve stejném trendu byly naměřeny hodnoty AOA (graf č. 1) a CP (graf č. 2) u 

obohacených karbanátků, kde vzorky s červenými výluhy vykazovaly vyšší hodnoty. 

 
Graf č. 1. Vliv přídavku vodných výluhů ze slupek cibule na AOA pečených 

karbanátků. 

 

 
Graf č. 2. Vliv přídavku vodných výluhů ze slupek cibule na množství CP pečených 

karbanátků. 
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Přídavek výluhů měl pozitivní vliv i na oxidaci tuků, jak ukazuje graf č. 3. Po 

pětidenním skladování byl obsah MDA zhruba 7x nižší u vzorků s antioxidanty v porovnání 

se vzorkem kontrolním. 

 
Graf č. 3. Vliv přídavku vodných výluhů ze slupek cibule na obsah MDA v pečených 

karbanátcích. 

 

ZÁVĚR 

Přídavek vodných výluhů z odpadních produktů cibule kuchyňské měl za následek 

zvýšení antioxidační aktivity a obsahu celkových polyfenolů. Také dopad na lipidy byl 

pozitivní, extrakty vykazovaly silný antioxidační efekt, který účinně inhiboval oxidaci lipidů. 

Naše výsledky ukázaly, že takto jednoduchý extrakční postup je vhodný pro využití 

cibulových odpadů jakožto zdroje antioxidantů do masných výrobků. 
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OXIDAČNÁ STABILITA MÄSOVÉHO VÝROBKU PO APLIKÁCII 

EXTRAKTU HROZNOVÝCH SEMIEN  

OXIDATIVE STABILITY OF THE MEAT PRODUCT AFTER 

APPLICATION OF GRAPE SEED EXTRACT  
 

Marek Bobko, Peter Haščík, Juraj Čuboň, Alica Bobková, Miroslav Kročko, Jana Tkáčová, 

Andrea Mendelová 

 

Abstract: The aim of this work was monitoring of influence of added grape seeds extracts, 

variants Dunaj, Frankovka modra, Cabernet Sauvignon in amount of 10 ml per one kilogram raw 

cooked meat product on oxidation stability. Oxidation stability in raw cooked meat product was 

indicated by amount of malondialdehyde (mg.kg-1) at 1st, 4th, 7th and 10th day of storage. 

Concentration of malodialdehyde at samples of raw cooked meat product was determined by TBA 

method. The best results were recorded after evaluation as well as the lowest amount of 

malondialdehyde (mg.kg-1) as a fissionable derivative during oxidation of fats at the second tested 

group Frankovaka modra, which refers to 0,115 (mg.kg
-1

 ) on the last day. Maximum quantity of 

0,129 (mg.kg
-1

) MDA was determined for reference sample on the last day of storage. Based on 

the results of oxidative stability of raw cooked meat product we can state that added grape seeds 

extracts positively influenced on the oxidative stability of fats during storage of the product. 

Key words: grape seed extract, oxidation stability, malondialdehyde 

 

ÚVOD 

     Mäso jatočných zvierat a mäsové výrobky z nich sú dôležitou súčasťou výživy 

obyvateľstva. Výrobky alebo výsekové mäso na priamy konzum podliehajú ľahko kazeniu, 

preto je dôležité zabezpečiť čo najlepšie podmienky, aby sa čerstvosť týchto potravín 

uchovala. Mäsové výrobky patria k obľúbeným potravinám, najmä pre typickú chuť a ďalšie 

senzorické vlastnosti, ktoré sú typické pre tieto potraviny. 

Na kvalite týchto potravín sa podieľajú, hlavne po senzorickej stránke, tuky. Oxidácia lipidov 

a s ňou pôsobiace zmeny patria medzi hlavné príčiny zníženia výslednej kvality produktu. 

Oxidácia tukov má vplyv na kvalitu mäsových výrobkov, kde dochádza k zmenám, napr. 

farby, textúry, chuti, konzistencie (Mielink et al., 2006). 

Okrem zhoršenia kvality negatívny účinok oxidácie lipidov vedie k tvorbe voľných radikálov, 

ktoré sa podieľajú na ochoreniach a množstve porúch zahŕňajúcich rakovinu, artritídu, 

aterosklerózu, Alzheimerovu chorobu a diabetes. Na zabránenie oxidácii lipidov v mäsových 

výrobkoch, je možné použiť syntetické antioxidanty. Avšak syntetické antioxidanty, ako je 

butylhydroxyanizol (BHA) a butylhydroxytolón (BHT) majú obmedzené použitie v 

potravinách (Baydar et al., 2007). 

V súčasnosti je trendom využívanie prírodných antioxidantov pred syntetickými. K 

prírodným antioxidantom, ktoré sa aplikujú do potravín, patria antioxidanty získané z 

rastlinných materiálov. Tieto antioxidanty nielen priaznivo pôsobia na oxidáciu tukovej 

zložky, ale taktiež ovplyvňujú aj chuťový profil vyrábaného produktu. Flavonoidy, 

najsilnejšie antioxidačné zlúčeniny rastlinných fenolických látok sa vyskytujú v zelenine, 

ovocí, bobuliach, bylinkách a čajových listoch (Wrolstad a Skrede, 2002). Vysoký 

antioxidačný  potenciál má aj hrozno, resp. odpadové produkty pri produkcii vína. Na 

európskej úrovni je produkcia hroznových výliskov približne 8 miliónov ton ročne (Burg et 

al., 2014).  

Významnú časť hroznového výlisku tvorí semeno hrozna (Maier, 2009). Hroznové semená 

majú silnú antioxidačnú schopnosť vďaka vysokému obsahu  polyfenolových zlúčenín. 

Polyfenolové zlúčeniny v semenách hrozna sú v rozmedzí 60-70 %, v šupke 28-35 % a v 

plodoch iba 10 % (Nawaz et al., 2006).  V posledných rokoch sa výrazne zvýšil dopyt po 
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používaní prírodných antioxidantov, akým aj extrakt z hroznových semien, ktorý obsahuje 

proantokyanidíny inhibujú oxidačné reakcie tým, že sú oxidované sami (Sanchez-Moreno et 

al., 1999). 

Fenolické látky v hroznových semenách sa pohybujú od 80 % do 99 %, z ktorých 

najdôležitejšie je resveratrol.  Na základe zistení mnohých výskumov (Tekeli et al., 2014, 

Tournour et al., 2016, Guerra-Rivas et al., 2016, Brenes et al., 2016), bolo preukázané, že 

aplikácia hroznových semien má pozitívny účinok na zlepšenie jatočnej výťažnosti kurčiat a 

oxidačnej stability mäsových výrobkov, produkciu vajec (Sahin et al., 2010, Kara a 

Kocaoglu-Guclu, 2012)  

Cieľom tejto štúdie bolo určiť vplyv aplikácie extraktu hroznových semien odrôd Dunaj, 

Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon do diela mäkkého mäsového výrobku na oxidačnú 

stabilitu mäkkého mäsového výrobku skladovaného pri teplote 4 ° C. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Výroba mäkkého mäsového výrobku 

Mäkký mäsový výrobok sme vyrobili z bravčového mäsa, ktoré sme zomleli na rezačke s 

otvormi 5 mm. Po zomletí sme k dielu pridali kutrovací prípravok, soliacu zmes, čierne a 

nové korenie, vodu, pálivú papriku, sladkú papriku a cesnakovú pastu. Bravčové mäso spolu s 

prídavnými látkami sme kutrovali päť minút na jemné pojivé dielo. Mäsové dielo sme plnili 

do baraních čriev o priemere 22 mm. Po naplnení sme mäsový výrobok následne údili a 

tepelne opracovali, pre dosiahnutie teploty najmenej 70 °C vo všetkých častiach výrobku 

počas doby 10 minút. Následne sme mäkký mäsový výrobok ochladili na teplotu do 4 °C. Pri 

výrobe na získanie výsledkov sme vyrobili 4 skupiny mäkkých mäsových výrobkov.  

 kontrolná skupina (KS) – bez prídavku extraktu, 

 1. pokusná skupina (1. PS) - 10 ml extraktu hroznových semien odrody Dunaj, 

 2. pokusná skupina (2. PS) - 10 ml extraktu hroznových semien odrody Frankovka modrá, 

 3. pokusná skupina (3. PS) - 10 ml extraktu hroznových semien odrody Cabernet 

Sauvignon, 

Príprava hroznových extraktov 

Získanie extraktu z hroznových semien bolo realizované podľa postupu (Shirahige et al., 

2010). Homogenizované hroznové semená (20 g) sa nechali v trepačke premiešať v sklenenej 

banke a pridalo sa do banky ešte 100 ml 80 % etanolu a nechalo sa po dobu 24 hodín v 

tmavom prostredí odležať pri izbovej teplote. Následne sa kvapalná fáza oddelí od tuhej fázy 

filtráciou. Do odmernej banky sme pridali filtrát a ten sa doplnil do 100 ml 80 % etanolom. 

Tekutá frakcia sa následne vo vákuovej rotačnej odparke odparovala pri 65 °C. Odvážený 

suchý zvyšok sa opäť rozpustí v 50 ml vody. Získaný extrakt sa následne aplikoval do diela 

mäkkého mäsového výrobku v objeme 10 ml na 1 kg mäsového diela.  

Stanovenie oxidačnej stability 
Na stanovenie oxidačnej stability mäsového výrobku sme použili metodiku podľa 

Marcinčáka et al. (2010), pričom absorbancia vzoriek bola meraná pomocou UV-VIS 

spektrofotometra (Jenway UV-VIS) pri vlnovej dĺžke 532 nm s vyjadrením výsledkov 

množstvom MDA v mg.kg
-1

. Analýzu mäkkého mäsového výrobku na posúdenie priebehu 

oxidačných zmien sme realizovali na (1., 4., 7., 10. Deň skladovania). 

  

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Oxidácia lipidov v mäse a mäsových výrobkoch je komplexný proces, ktorého dynamika 

závisí od mnohých faktorov vrátane chemického zloženia, prístupu k svetlu a kyslíku, 

skladovacej teploty a doby skladovania. Technologické operácie pri výrobe mäsových 

výrobkov spôsobujú degradáciu svalového membránového systému a majú silný vplyv na 

oxidáciu tukovej zložky mäsového výrobku (Karakaya et al., 2011). Tepelné opracovanie 
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urýchľuje oxidačné procesy, čo významne ovplyvňuje hodnotu MDA. Výsledky oxidačnej 

stability mäkkého mäsového výrobku počas 10 dňového chladiarenského uskladnenia pri 

teplote +4 °C sú uvedené v tabuľke č. 1 

 

Tabuľka č. 1 Oxidačná stabilita MMV v jednotlivých sledovaných dňoch experimentu 

(MDA v mg.kg
-1

) 

 Deň skladovania 

1.deň 4.deň 7.deň 10.deň 

KS x 0,103 0,113 0,121  0,129  

S.D. 0,003  0,002  0,002  0,006  

1. PS x 0,092  0,106  0,116  0,120  

S.D. 0,005  0,001  0,001  0,006  

2. PS x 0,102  0,107  0,117  0,115  

S.D. 0,002  0,005  0,005  0,005  

3. PS x 0,093  0,104  0,113  0,118  

S.D. 0,002  0,002  0,006  0,009  
Výsvetlivky: x - aritmetický priemer, S.D. = smerodajná odchýlka, KS - kontrolná skupina    (mäsový výrobok 

bez prídavku extraktu), 1.PS -  10 ml extraktu hroznových semien odrody Dunaj, 2. PS - 10 ml extraktu 

hroznových semien odrody Frankovka modrá, 3. PS - 10 ml extraktu hroznových semien odrody Cabernet 

Sauvignon. 

 

Na konci skladovania (10. deň) sme zaznamenali vo všetkých pokusných skupinách 

s prídavkami extraktov hroznových semien jednotlivých odrôd vyššiu oxidačnú stabilitu 

a teda nižšiu hodnotu MDA v porovnaní s kontrolnou skupinou bez prídavku extraktov, 

u ktorej bola zaznamenaná najvyššia produkcia MDA (0,103 mg.kg
-1

). Z pokusných skupín 

s prídavkom rozdielnych extraktov hroznových semien sme zaznamenali najvyššiu mieru 

oxidačnej stability v pokusnej skupine s prídavkom extraktu odrody Frankovka modra           

(0,115 mg.kg
-1

) a najvyššiu mieru oxidačného poškodenia v pokusnej skupine s prídavkom 

extraktu odrody Dunaj (0,120 mg.kg
-1

). Obsah MDA v pokusnej skupine s prídavkom 

hroznového extraktu odrody Cabernet Sauvignon na konci doby chladiarenského uskladnenia 

bol 0,118 mg.kg
-1

. Nami dosiahnuté výsledky poukazujú na vyššiu mieru oxidačnej stability 

po aplikácií prírodných antioxidantov a sú v súlade so zisteniami Mielnik et al. (2006), 

Özvural, Vural (2010), Özvural, Vural (2013) a Ryu et al. (2014), ktorí taktiež  

zaznamenali zvýšenie oxidačnej stability mäkkého mäsového výrobku po aplikácii prírodných 

antioxidantov. 

 

ZÁVER 

Na základe dosiahnutých výsledkov oxidačnej stability mäkkého mäsového výrobku po 10 

dňovom chladiarenskom uskladnení pri teplote 4 °C môžeme odporučiť ako najvhdonejšie 

použitie prírodných antioxidantov do diela mäsového výrobku vo forme extraktu hroznových 

semien odrôd Dunaj, Frankovka modrá a Cabernet Sauvignon na zvýšenie oxidačnej stability 

a tým aj predĺženia skladovateľnosti mäkkého mäsového výrobku.  
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HODNOTENIE KVALITY VYBRANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOV 

EVALUATION OF QUALITY SELECTED MEAT PRODUCTS 

 

Marek Bobko, Peter Haščík, Juraj Čuboň, Alica Bobková 

 

Abstract: The aim of this works was to evaluate chemical and sensory quality of raw cooked  

meat products  selected types of frankfurters – Bratislava and Pork produced by food 

business, which ran analysis evaluated indicators. The aim of the analysis was to compare the 

results with established corporate standards and compared according to the Ministry of 

Agriculture and Rural Development no. 83/2016 of meat products. The salt content is valid 

according to Decree of the Ministry of Health no. S08975-OL-2014 laying down the 

requirements for the edible salt in foods and is determined on the maximum content of 25000 

mg · kg
-1

 in the raw cooked meat products. On the basis of the chemical composition and 

sensory quality of Bratislava and Pork frankfurters, we can state that, from the point of view 

of chemical composition, all evaluated samples conformed to the requirements of the 

applicable legislation or to the requirements of the corporate standard. When assessing 

sensory quality, we have seen a better average rating and therefore a better consumer 

acceptance for Pork frankfurters. 

Keywords: frankfurters, chemical indicators, sensory evaluation, raw cooked meat products 

 

ÚVOD 

      Mäso je z nutričného hľadiska veľmi cenné, nakoľko je zdrojom plnohodnotných 

bielkovín, nenasýtených mastných kyselín, vitamínov a minerálnych látok. Mäso je často 

považované za nenahraditeľnú zložku výživy a v prípade jeho náhrady je veľmi náročne 

vyberať stravu len na báze surovín rastlinného pôvodu.  

      Zo zdravotného hľadiska existuje určité optimum spotreby mäsa, ktoré je určené, tak 

zvyklosťami ako aj fyziologickými potrebami určitej populácie. V našej oblasti predstavuje 

optimum spotreby mäsa na obyvateľa približne 90 kg za rok (Pipek, 1995).    

     Mäso predstavuje hlavnú zložku potravy ľudského organizmu. Mäso je súbor svalových 

vlákien obklopený spojivovým tkanivom. Jednou z jeho najdôležitejších zložiek je voda, 

ktorá ovplyvňuje fyzikálno-chemické, senzorické a technologické vlastnosti čerstvého mäsa, 

ale aj konečných spracovaných výrobkov (Lato et al., 2014).  

      Mäsovým výrobkom charakterizujeme finálny produkt, ktorý obsahuje určitý podiel 

svaloviny, ktorá je doplnená nemäsovou zložkou vo forme vody a prídavných látok a v 

závislosti od druhu mäsového výrobku aj tukom (Šlezárová et al., 2005).  

     Černý (2007) uvádza, že mäsové výrobky sa vyrábajú z rôznych častí tiel jatočných 

zvierat, najviac však z kostrovej svaloviny a vnútornosti za použitia rôznych prísad a pochutín 

ako sú jednotlivé druhy korenín, voda, funkčných prísad pod.     

      V posledných rokoch prebieha významný rozvoj rôznych funkčných ingredencií pre 

optimalizáciu kvality a textúry mäsových výrobkov, pričom ide o ingrediencie živočíšneho a 

rastlinného pôvodu. Pre požadovanú kvalitu mäsových výrobkov je nutné dodržiavať správny 

technologický postup výroby a je posudzovaná cez komplex senzorických, nutričných, 

fyziologických, hygienických, toxikologických a spracovateľsko-technologických 

ukazovateľov. Len správne deklarované hodnoty tohto komplexu ukazovateľov sú dobrým 

predpokladom aj pre zdravšiu výživu obyvateľstva (Franklová, 1993). 

      Cieľom práce bolo hodnotenie kvality chemických a zmyslových znakov vybraných 

druhov mäkkého mäsového výrobku (Bratislavské a  Bravčové párky) od vybraného 

producenta. 
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MATERIÁL A METODIKA 

Hodnotenie vybraných mäsových výrobkov (Bratislavské a Bravčové párky) sme realizovali 

na počte 20 vzoriek (po 10 vzoriek z každého). Senzorické ukazovatele (povrchový vzhľad, 

konzistencia, vzhľad v nákroji a vypracovanie, vôňu a chuť) sme hodnotili 5-bodovým 

systémom, kde 5 bodov predstavuje najvyšší možný ukazovateľ kvality a 1 bod najhoršie 

hodnotený ukazovateľ kvality. Súčasne so senzorickou analýzou bol mäsový výrobok 

analyzovaný aj na chemické zloženie, pri sledovaní obsahu vody (rýchla informačná metóda 

t.j. metóda sušenia bez piesku pri teplote 170 °C), obsah tuku (butyrometrická metóda), obsah 

bielkovín (Kjeldalova metóda), obsah NaCl a kontrola dovarenosti.  

  

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

     V práci sme sledovali chemické zloženie a senzorickú kvalitu Bratislavských 

a Bravčových párkov, ktoré zaraďujeme do sortimentnej skupiny mäkkých mäsových 

výrobkov. Chemické zloženie párkov je uvedené v tabuľke 1.  

 

Tabuľka č. 1 Chemické zloženie Bratislavských a Bravčových párkov (%) 

Ukazovateľ Bratislavské párky Bravčové párky 

x S.D. x S.D. 

Voda 65,29 1,29 54,68 1,64 

Tuk 16,75 1,17 27,92 2,14 

Bielkoviny 11,87 0,48 12,19 3,42 

NaCl 2,32 0,07 2,31 0,11 

Dovarenosť √ √ 

 

Priemerný obsah vody v desiatich hodnotených vzorkách Bratislavských párkov bol na úrovni 

65,59 %, čo je v súlade s požiadavkou podnikovej normy daného producenta, ktorý pre daný 

výrobok stanovenú maximálnu hodnotu obsahu vody 72 %. Priemerný obsah tuku 

v Bratislavských párkoch sme zaznamenali 16,75 %, čo je v súlade požiadavkami Vyhlášky 

MP a RV SR č. 83/2016, ktorá stanovuje maximálne prípustný obsah tuku 35 %.  

Obsah bielkovín v Bratislavských párkoch nie je legislatívne a podnikovou normou nijako 

upravený, pričom ich obsah v hodnotených vzorkách bol v priemere 11,87 %. Priemerný 

obsah soli bol 2,32 % čo poukazuje na dodržiavanie podnikovej normy (max. 2,50 %) a 

Výnosu MZ SR č. S08975-OL-2014 (max 25 000 mg.kg
-1

), ktoré upravujú maximálnu 

prípustnú hodnotu obsahu soli. Pri hodnotení dovarenosti Bratislavských párkov sme 

zaznamenali pri všetkých vzorkách ich dovarenosť.  

V rámci chemického hodnotenia Bravčových párkov sme zaznamenali priemerný obsah vody 

54,68 %, pričom maximálny obsah stanovený podnikovou normou je 70 %. Obsah tuku 

v Bravčových párkoch je podnikovou normou stanovený na maximálne 40 %, pričom sa 

obsah tuku pohyboval od 23,48 % do 29,58 % a priemerný obsah bol 29,72 %. Priemerný 

obsah bielkovín bol v hodnotených vzorkách 12,19 %, pričom tento ukazovateľ nie je 

stanovený ani legislatívne ani podnikovou normou. Obsah soli je Výnosom MZ SR č. 

S08975-OL-2014 a podnikovou normou stanovená maximálnou hodnotou 2,50 %. V 

hodnotených vzorkách bol priemerný obsah soli 2,31 %. Pri hodnotení dovarenosti 

Bravčových párkov sme zaznamenali pri všetkých vzorkách ich dovarenosť. Výsledky 

senzorického hodnotenia Bratislavských a Bravčových párkov sú uvedené v tabuľke 2. 

Z dosiahnutých výsledkov senzorického hodnotenie vyplýva, že vo všetkých sledovaných 

ukazovateľoch senzorickej kvality sme zaznamenali lepšie výsledky a teda vyššiu mieru 

spotrebiteľskej akcetácie pri výrobku Bravčové párky. Pri hodnotení povrchového vzhľadu a 

chuti predstavoval rozdiel 0,15 bodu, pri konzistencii 0,40 bodu, vzhľad v nákroji 0,10 bodu a 

pri vôni bol rozdiel 0,20 bodu v prospech Bravčových párkov. 
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Tabuľka č. 2 Senzorické hodnotenie Bratislavských a Bravčových párkov (body) 

Ukazovateľ Bratislavské párky Bravčové párky 

x S.D. x S.D. 

Povrchový vzhľad 4,65 0,41 4,80 0,35 

Konzistencia 4,25 0,82 4,65 0,52 

Vzhľad v nákroji 4,70 0,48 4,80 0,35 

Vôňa 4,35 1,06 4,55 0,64 

Chuť 4,25 1,03 4,40 0,87 

 

ZÁVER 

     Na základe hodnotenia chemického zloženia a senzorickej kvality Bratislavských 

a Bravčových párkov môžeme konštatovať, že z pohľadu chemického zloženia vyhovovali 

všetky hodnotené vzorky požiadavkam platnej legislatívy resp., požiadavkam podnikovej 

normy. Pri hodnotení senzorickej kvality sme zaznamenali lepšie priemerné hodnotenie  

a teda lepšiu akceptáciu spotrebiteľmi pri Bravčových párkoch. 
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VERIFIKÁCIA DRUHOVÉHO ZASTÚPENIA MÄSA VO VARENÝCH 

MÄSOVÝCH VÝROBKOCH OD VÝROBCU Z ČESKEJ REPUBLIKY 

VERIFICATION OF A GENERIC REPRESENTATION OF MEAT IN COOKED 

MEAT PRODUCTS FROM A PRODUCER IN THE CZECH REPUBLIC 

 

Zuzana Drdolová, Jozef Golian,  Dagmar Kozelová 

 

Abstract: The detection of animal species in meat products is very important for consumer 

protection purposes and for detecting cases of counterfeiting. Counterfeiting meat products 

have broad societal impact in the economic sphere, in the exercise of religious practices in 

general and in influencing the health aspects of the consumer. The aim of this study was to 

identify the species of meat representation in cooked meat products selected brands and their 

comparison with the types of meat in the product labeling. The analysis included 22 cooked 

meat products commonly available in the sales network in the Slovak Republic. Currently, 

the methods based on DNA analysis favored in many disciplines. For performance analysis, 

we have chosen as a means Chipron LCD arrays. The results showed that 41 % of the 

samples in the selected set of samples were incorrectly identified. 

Keywords: identification, adulteration,  cooked meat products 

 

ÚVOD 

      Z ekonomického hľadiska je najdôležitejšia kontrola nahrádzania vzácnych, drahších 

druhov mäsa lacnejšími alebo ich zámena. Nárast svetovej populácie výrazne ovplyvnil 

dopyt po mäse a mäsových výrobkoch. Na základe tejto skutočnosti sa do popredia 

dostávajú otázky týkajúce sa bezpečnosti a kvality mäsových výrobkov. V minulosti boli 

skúmané rôzne druhy zvierat prítomné v mäse a mäsových výrobkoch prostredníctvom 

širokej škály metód na identifikáciu cieľových zložiek potravín. Náročnosť identifikácie 

žívočíšneho druhu narastá so stupňom spracovania a mierou tepelného ošetrenia. Nová 

technika nazývaná DNA Microarray je čoraz viac používanou technikou v štúdiach 

zaoberajúcich sa bezpečnosťou potravín (Bottero a Dalmasso, 2010).  

     Spomínaná technika priniesla nové výzvy pre analýzu potravín, objasňovanie 

prípadov falšovania mäsa a mäsových výrobkov (Hellberg a Morrissey, 2011). DNA 

Microarray umožňuje analýzu celého genómu, ktorý sa zobrazí na čipe a vyjadruje 

interakciu tisícov génov navzájom súčasne (Miller a Tang, 2009).  

Kontrola deklarovaného zloženia potravín v súlade s popisom na etikete je oficiálne 

záväznou úlohou vykonávanou za účelom ochrany verejného zdravia pre odhaľovanie 

prípadov falšovania a  zamedzenie prenosu infekčných ochorení, zoonóz (Ozpinar et al., 

2013). 

Cieľom našej štúdie bolo identifikovať druhové zastúpenie mäsa a porovnať so 

živočišnými druhmi uvedenými na etiketách analyzovaných výrobkov. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

      V našej štúdii bolo analyzovaných celkom 100 vzoriek spadajúcich do kategórie 

varených mäsových výrobkov bežne dostupných v obchodných sieťach. Pre bližšiu analýzu 

sme sa v rámci tohto príspevku zamerali na identifikáciu druhového zastúpenia varených 

mäsových výrobkov jednej zo značiek výrobkov, výrobcu z Českej republiky. 

Identifikované živočíšne druhy sme porovnali so zložením produktu uvedeným výrobcom. 

Vzorky (22) boli odobraté z produktov vybranej značky kategórie varených mäsových 

výrobkov. Pre východziu analýzu sme využili izolovanú DNA získanú pomocou innuPREP 

DNA Mini Kit, z ktorej bol vytvorený PCR produkt, ktorý bol verifikovaný pomocou 

gélovej elektoroforézy a následne sme v analýze pokračovali podľa protokolu 

vypracovaného výrobcom Chipron LCD Aarray Kit Meat 5.0 umožňujúcim identifikáciu 24 
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druhov zvierat. Na vyhodnotenie sme využili prístrojové vybavenie a softvér navrhnutý a 

odporúčaný výrobcom. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

      Z výberu vzoriek vyrábaných výrobcom z Českej republiky bolo 59 % (13) označených 

správne. Výsledky analýzy druhovej identifikácie mäsa boli v zhode so zložením uvedeným 

výrobcom na obale výrobku. V ostatných analyzovaných vzorkách z výberu boli zistené 

nezhody. Celkovo 41 %  (9) výrobkov zo sledovaného súboru vzoriek nie je v súlade so 

zložením výrobku uvedeným  na obale výrobku. Kontamináciu v tomto súbore vzoriek 

predstavovala identifikovaná DNA Gallus gallus (Kura domáca), Sus scrofa (Diviak lesný), 

Bos taurus (Tur domáci), Anas platyrhyncos (Kačica divá), Meleagris gallopavo (Morka 

divá), Bos bison (Zubor americký).  

     U dvoch analyzovaných výrobkov zo súboru výrobkov, u ktorých bola zaznamenaná 

nezhoda bol identifikovaný jeden kontaminačný živočíšny druh, ktorý sa nenachádzal v 

popise na etikete výrobku. U šiestich výrobkov zo sledovaného súboru bola zaznamenaná 

kontaminácia dvomi druhmi mias mimo označenia na etikete a u jedného výrobku bola 

zaznamenaná kontaminácia tromi živočíšnymi druhmi mimo označenia druhového 

zastúpania mäsa v rámci zloženia výrobku. 

     V štúdií vypracovanej v Turecku bolo analyzovaných (73) vzoriek mäsa a mäsových 

výrobkov predávaných v obchodoch, trhoch a verejných bazároch nachádzajúcich sa v 

rôznych mestských častiach v  Istanbule. Štúdia poukázala na viacero nezhôd s označením 

na etikete výrobku (Ozpinar et al., 2013).  

     V časti Izmir bolo preskúmaných celkom (116) vzoriek rôzneho druhového zastúpenia. 

Výsledky ukázali, že 18 vzoriek (15,5 %) boli označených nesprávne a obsahujú iné ako 

deklarované druhy mäsa uvedené na etikete. Mäsové výrobky vyrobené v Izmire obsahovali 

mäso, skladajúce sa z rôznych živočíšnych druhov. Identifikovaná bola kontaminácia 

kuracím, hovädzím a bravčovým mäsom, osobitne i v rôznych kombináciach (Unajak et al., 

2011).  

     V štúdií vykonanej v Istanbule a prilahlých mestských častí bolo analyzovaných (100) 

vzoriek, ktoré zahŕňali (28) fermentovaných údenín, (25) salám, (9) vzoriek surového mäsa, 

mletého mäsa (16), (3) pastrami, (7) šuniek, (7) grilované mäso a (5) vzoriek z mäsových 

konzerv. Získané výsledky ukázali, že 11 vzoriek fermentovaných salám (39,2 %), 8 vzoriek 

klobás (62,9 %), 2 vzorky surového mäsa (22,2 %) a 1 mleté mäso boli v rozpore s 

vyhláseniami na etikete, a 22 % všetkých odobratých vzoriek predstavovalo potenciálne 

vysoké riziko pre zdravie (Türkyılmaz a Irmak, 2011).  

     Ďalšia štúdia uvádza, že z celkového počtu 410 analyzovaných vzoriek bol pomer 

falšovaných stanovený na 19,2 % (79 vzoriek) (Güns en et al., 2006).  

     Štúdia uskutočnená v USA ukázala, že u 62 % mäsa a mäsových výrobkov bol 

identifikovaný  jeden cudzí živočíšny druh, u 36 % boli identifikované dva kontaminujúce 

druhy, a u 2 % boli detekované tri živočíšne druhy mimo druhov mäsa uvedených na etikete 

výrobku. Podobná štúdia v Spojených štátoch tiež ukázala, že pomer falšovaných výrobkov 

sa zvýšil až na 46,4 % (Macedo-Siva et al., 2000). Obchodné vzorky bravčových 

hamburgerov odobraté v Brazílií nevykazovali prítomnosť hovädzieho, kuracieho, 

bravčového ani konského mäsa a očakávaná prítomnosť kontaminačných                     

druhov,  falšovania nebola potvrdená (Ozpinar et al., 2013).  

     Po vykonaní analýzy výsledkov a ich porovnaní so štúdiami vypracovanými v zahraničí 

môžme konštatovať, že štúdie až na pár prípadov majú velmi podobné výsledky a zistenia. 

Falšovanie výrobkov je chápané ako kľúčový nástroj pri znižovaní kalkuláce nákladov na 

výrobu mäsa a mäsových výrobkov. Najčastejšie je pri zistených rozporoch na etiketách 

výrobku identifikakovaná ako ako kontaminačný druh hydina. Táto skutočnosť by z časti 

mohla vysvetliť mieru rizika výskytu zoonóz a ich dopad na verejné zdravie (Ozpinar et al., 

2013). 
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ZÁVER 

     Pravidelné kontroly falšovania mäsa a mäsových výrobkov by mali byť vzhľadom na 

vyšší dopyt po mäse znásobené. Pri realizácií štúdie sa potvrdila požadovaná citlivosť a 

využiteľnosť Chipron LCD Aarray Kit Meat 5.0 pri detekcií živočíšnych druhov, druhovej 

identifikácií mäsa. Vysledky ukázali, že 41 % vzoriek z vybraného súboru vzoriek bolo 

označených nesprávne. Získané výsledky sú podnetom pre ďalšie skúmanie a analýzy a 

posudzovanie možného vzniku kontaminácie vo výrobe. 

 
LITERATÚRA 

BOTTERO, M. T., DALMASSO, A. 2010. Animal species identification in food products: Evolution of 

biomolecular methods. In Vet J, vol. 190, 34-8. 

GÜNSSEN, U., AYDIN, A., OVALI, B. COSKUN, Y. 2006. Cig et ve ısıl islem görmüs set ürünlerinde 

ELISA teknigi ile farklı et türlerinin tespiti. In Istanbul Üniv Vet Fak Derg. vol. 32, p. 45-52. 

HELLBERG, R. S,. MORRISSEY, M. T. 2011. Advances in DNA-based techniques for the detection of 

seafood species substitution on the commercial market. In J Lab Autom, vol. 16, p. 308-321. 

MACEDO-SIVA, A., BARBOSA, S., AKLIM, M. G. A., VAZ, A. J., SHIMOKOMAKI, V., TENUTA-

FILHO, A. 2000. Hamburger meat identification by dot-ELISA. In Meat Sci, vol. 56, p. 189-192. 

MILLER, M. B., TANG, Y. W. 2009. Basic concepts of mikroarrays and potential applications in clinical 

microbiology. In Clin. Microbiol Rev, vol. 22, p. 611- 633. 

OZPINAR, H. et al., 2013. Detection of Animal Species in Some Meat and Meat Products by Comparatively 

Using DNA Microarray and Real Time PCR Methods. In Kafkas Univ Vet Fak Derg, vol. 19, p. 245-252. 

TÜRKYILMAZ, Ö., IRMAK, H. 2008.  Et ve et ürünlerinde ELISA Teknig  i ile türlerin tespiti. In Bornova Vet 

Kont Aras t Enst Derg, vol. 30 p. 27-31. 

UNAJAK, S., MEESAWAT, P., ANYAMANEERATCH, K., ANUWAREEPONG, D., SRIKULNATH, K. 

CHOOWONGKOMON, K. 2011. Identification of species (meat and blood samples) using nested-PCR 

analysis of mitochondrial DNA. In Afr J Biotechnol, vol. 10, p. 5670-5676. 

 

Poďakovanie. Práca bola podporená projektom VEGA 1/0276/18. 

 

Kontaktná adresa: Ing. Zuzana Drdolová, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie 

a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,  Email: 

drdolova.zuzana@gmail.com 

mailto:xdrdolova@uniag.sk


 142 

TEPELNÁ ÚPRAVA MASA: VLIV NA STRUKTURU A VYBRANÉ 

VLASTNOSTI 

HEAT TREATMENT OF THE MEAT:ITS  INFLUENCE ON MEAT 

STRUCTURE AND SELECTED PROPERTIES 
 

Josef Kameník, Kateřina Bogdanovičová, Matej Pospiech, Hana Běhalová 

 

Abstract: Cooking loss of pork (m. longissimus thoracis et lumborum) was analysed using 

different time/temperature regimens (53 °C/ 12h; 24h; 60 °C/ 6h; 12 h; 70 °C/ 2h; 4h) by sous 

vide cooking. At a temperature of 53 ° C, the cooking loss was the lowest and varied to 10%, 

although the heat treatment time was up to 18 hours. Highest losses were at 70 ° C, when they 

exceeded 30%. Juiciness of meat samples cooked at 53 °C was rated the best.  Meat, which is 

cooked at low temperature for a long time, shows a lower cooking loss, is more tender and 

juicy compared to traditional heat treatment in kitchens that use high temperatures for a 

relatively short period of time. 
Keywords: sous vide cooking, pork, cooking loss, juiciness 

 
ÚVOD 

 Po porážce jatečných zvířat se z jejich svaloviny stává maso. Převážná část masa je již 

po tisíciletí konzumována člověkem po tepelné úpravě. Vlivem vyšších teplot se vlastnosti 

masa mění, především v důsledku působení tepla na bílkoviny. Bílkoviny masa jsou základem 

složité struktury svalové tkáně, která musí za života zvířat plnit specifické fyziologické 

funkce. Tato struktura má později význam pro vlastnosti masa, jako je křehkost, šťavnatost 

nebo vaznost. Kosterní svalovina má hierarchickou vláknitou strukturu (Purslow, 2017). 

Znamená to, že každou strukturální úroveň tvoří několik podjednotek. Nejvyšší jednotkou je 

celý anatomický sval obalený vazivovým obalem epimysiem. Každý sval je rozdělený do 

svalových snopců, které od sebe vzájemně oddělují další obaly pojivové tkáně označované 

jako perimysium. Větší (primární) snopce obsahují řadu menších (sekundárních) snopců. Tyto 

snopce mají průměr okolo 1-5 mm a jsou na příčném řezu svalovinou (masem) viditelné i 

pouhým okem.  

 Snopce pak obsahují základní stavební jednotky kosterní svaloviny, které představují 

svalová vlákna. Kosterní svalovina je přibližně z 90 % tvořená svalovými vlákny, 10 % 

potom představuje pojivová tkáň a tuk (Listrat et al., 2016). Hlavními organelami uvnitř 

svalových buněk jsou myofibrily. Jejich průměr je přibližně 1 μm, jsou uložené jedna vedle 

druhé uvnitř každého vlákna a vyplňují okolo 80 % jeho objemu (Purslow, 2017). Myofibrily 

jsou tvořené myofilamenty. Tenká myofilamenta obsahují primárně aktin a také regulační 

bílkoviny podílející se na kontrakci (smrštění) svalového vlákna – troponiny a tropomyozin. 

Tlustá myofilamenta obsahují molekuly myozinu. 

 Aby se vzájemný pohyb tenkých a tlustých myofilament přenesl na svalové vlákno a 

odtud potom na svalové snopce a celý sval, musí být aktinová a myozinová filamenta 

navzájem propojená se svalovým vláknem. Tyto vazby obstarávají bílkoviny tvořící struktury 

tzv. cytoskeletu. 

 Intamuskulární pojivovou tkáň tvoří výše zmíněné struktury endomysium, perimysium 

a epimysium. Tak jako existují rozdíly ve svalech daných podíly jednotlivých typů svalových 

vláken, tak obdobná variabilita je podmíněná rozdílným složením a uspořádáním 

intramuskulární pojivové tkáně (IMPT). Tato diferenciace je jedním z faktorů, který ovlivňuje 

tuhost masa po tepelné úpravě (Purslow, 2017). Maso ztrácí při tepelném opracování objem a 

hmotnost, a to vypuzením vody (Purslow et al., 2016). Tato změna v obsahu tekutin s sebou 
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přináší také modifikace v texturních parametrech masa, které nastávají společně se změnami 

bílkovin a tuku, způsobenými působením tepla. Navíc ztráta váhy znamená nižší výtěžnost.  

Při tepelné úpravě se tuhost masa zvyšuje ve dvou samostatných fázích od 40 do 50 °C a 

potom znovu od 60 do 80 °C. Tato tuhost je přisuzována myofibrilárním složkám 

(Christensen et al., 2000). Změny tuhosti masa při teplotách do 60 °C odráží termální změny 

perimysiální pojivové tkáně. Myofibrilární složky pak mohou vysvětlit přibližně 47 % variací 

v tuhosti masa. Zvyšováním teploty do 65 °C sarkoplazmatické bílkoviny gelovatí a gel se 

stává křehčím – snadno se zlomí pod tlakem zubů. Proto nastává při teplotách mezi 50 a            

65 °C zvyšování křehkosti masa (Baldwin, 2012).  

 Při teplotách mezi 40 a 60 °C nastává výraznější smršťování v příčném směru 

svalových vláken, v teplotním rozsahu 60 až 80 °C je naopak větší smrštění v podélném 

směru (Purslow et al., 2016). Tepelná úprava masa při nízkých teplotách se stále více stává 

součástí moderních kulinárních postupů (Becker et al., 2016). Maso, které je upravované 

v podmínkách LTLT (low temperature, long time = nízká teplota, dlouhý čas), vykazuje nižší 

hmotnostní ztráty, je šťavnatější a křehčí v porovnání k tradiční tepelné úpravě v kuchyních, 

při kterých se využívá vysokých teplot po relativně krátkou dobu. 

  Cílem předkládané studie bylo porovnání ztrát při tepelné úpravě vepřového masa za 

různých teplotních a časových podmínek. 

 
MATERIÁL A METODY 

Studie byla provedena s vepřovým masem (m. longissimus thoracis et lumborum) bez kosti, 

nakoupeným v tržní síti. Stáří masa po porážce bylo 3-4 dny. Maso bylo plátkováno na kusy o 

přibližné síle 15-20 mm, zváženo na laboratorní váze Boeco BBI-41 s přesností 0,001 g a 

ihned vakuově zabaleno do varných sáčků Cryovac
®
 CN300 o tloušťce 60 µm a OTR (oxygen 

transmission rate) 13 cm
3
/m

2
/24 h/bar při 23 °C a 0 % RVV (Sealed Air Polska Sp. z o.o., 

OźarówMazowiecki, Poland). Balení proběhlo na zařízení Henkelman Lynx 32.  

 K analýze výše ztrát tepelnou úpravou vepřového masa byla použita metoda sous-vide. 

Tepelná úprava technikou sous vide byla provedena ve vodní lázni při teplotách 53, 60 a             

70 °C v zařízení Softcooker Y09 (La Felsinea S.R.L., Tiazzola Sul Brenta, Itálie, dodavatel 

Masoprofit s.r.o., Praha, ČR). V průběhu pokusu byla teplota vodní lázně kontrolována 

přenosným teploměrem Testo 104-IR (Testo, Praha, ČR). Pro každou teplotu byly zvoleny 

dva časové režimy tak, aby maso bylo Po tepelném ošetření a vychlazení na t 20 °C byly 

jednotlivé porce masa zváženy. Celkem bylo připraveno a analyzováno 60 plátků masa, pro 

každý režim tepelného opracování (teplota/čas) bylo připraveno 10 vzorků o hmotnosti 150-

200 gramů . 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Metoda sous-vide je ideální pro hodnocení ztrát masa během tepelného opracování do 100 °C. 

Protože je maso vakuově zabaleno do bariérových folií, veškeré hmotnostní ztráty jsou 

způsobeny smrštěním svalových vláken a intramuskulární pojivové tkáně, odpar vody zde 

nehraje žádnou roli. Výsledky analýz 60 vzorků masa jsou znázorněné v tabulce.    

 

Tab.1 Ztráty tepelným opracováním vzorků vepřové pečeně metodou sous-vide při různých 

teplotních podmínkách 

 

teplota 53 °C 60 °C 70 °C 

čas 12 h 18 h 6 h 12 h 2 h 4 h 

ztráty (%) 9,20 9,34 23,40 25,34 30,96 32,51 
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Při použití teploty 53 °C byly hmotností ztráty nejnižší a pohybovaly se do 10 %, přestože se 

délka tepelného opracování dosahovala až 18 hodin. Nejvyšší ztráty byly při použití teploty 

70 °C, kdy přesahovaly 30 %. Becker et al. (2016) zjistili při testování různých postupů 

tepelné úpravy vepřové pečeně hmotnostní ztráty od 17,4 % (60 °C) po 37,2 % (80 °C). 

V tomto případě ale nepoužili úpravu sous-vide, nýbrž konvenční metody (pečící trouba). 

Aaslyng et al. (2003) zaznamenali vyšší ztráty na vepřovém mase opracovaném při vyšších 

teplotách v jádře a současně i při vyšších teplotách v zařízeních, ve kterých úprava probíhala. 

Při experimentech použili tepelné opracování masa v troubě při 190 °C, 90 °C nebo na pánvi. 

Maso zahřáli na teploty v jádře 60, 70 nebo 80 °C. Nejnižší ztráty teplem byly zaznamenány 

při záhřevech na 60 °C, a to při použití pánve nebo v troubě s teplotou 90 °C. Výše uvedení 

autoři analyzovali rovněž vlivy působící na šťavnatost vepřového masa. Šťavnatost lze popsat 

jako pocit vlhkosti v ústech v průběhu žvýkání sousta masa. Představuje kombinaci obsahu 

vody vystupující z masa při jeho žvýkání a slin uvolněných v ústech do masa. Šťavnatost 

masa proto ovlivňují ztráty při tepelné úpravě a také schopnost čerstvého masa vázat vodu. 

Aaslyng et al. (2003) zjistili šťavnatější vzorky masa při tepelném opracování v troubě 

nastavené na 90 °C v porovnání k teplotě 190 °C. 

V rámci této studie byly rovněž nejšťavnatější vzorky masa po úpravě při 53 °C (data 

nepublikována, hodnocení 4 proškolenými posuzovateli), po opracování při 70 °C bez ohledu 

na čas bylo maso posouzeno jako nejsušší.  

   

ZÁVĚR 

Maso, které je upravované při nízké teplotě po dlouhý čas, vykazuje nižší hmotnostní ztráty, 

je šťavnatější a křehčí v porovnání k tradiční tepelné úpravě v kuchyních, při kterých se 

využívá vysokých teplot po relativně krátkou dobu. Souvisí to s tím, že od 60-65 °C se 

svalová vlákna smršťují zejména ve svém podélném směru a způsobují tím značné ztráty 

vody. Při použití teplot 53 °C a více po dostatečně dlouhou dobu je zajištěna i bezpečnost 

servírovaného masa, a to z hlediska mikrobiálního i parazitárního.     
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VPLYV PAMAJORÁNOVEJ SILICE NA OXIDAČNÚ STABILITU CHLADENÝCH 

KURČACÍCH STEHIEN 

THE EFFECT OF OREGANO ESSENTIAL OIL ON OXIDATIVE STABILITY OF 

COOLED CHICKEN THIGHS 

 

Michaela Klimentová, Maria Angelovičová 

 

Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of oregano essential oil on 

oxidative stability of fat in chicken thighs to the first day after slaughter and after seven days 

of storage under cooling conditions. The oxidation stability was based on titration method for 

determining the fatty acid number. On the basis of the achieved results, the oregano essential 

oil applied to the chicken thigs showed no antioxidant effect on its oxidative stability, 

depending on the storage time by cooling. Trivial negative linear relation depending on 

storage time was found without statistical signification (P>0.05) or statistically significant 

differences. 

Keywords: oregano essential oil, oxidative stability, chicken thigh, cooling, storage 

 

ÚVOD 

Mäso predstavuje jednu z najviac náchylných potravinových surovín na poškodenie 

baktériami a oxidačné poškodenie aj za normálnych podmienok skladovania (Fung, 2010). 

Toto poškodenie nastáva v dôsledku mnohých chemických a mikrobiálnych zmien. 

Najbežnejšou formou chemického poškodenia mäsa je oxidácia tukov (Medina-Meza et al., 

2014; Shah et al., 2014). Oxidácia tukov je dôležitým faktorom, ktorý obmedzuje dobrú 

kvalitu mäsa a mäsových produktov ako aj ich prijateľnosť pre spotrebiteľa (Sammet et al., 

2006). V priebehu oxidácie tukov vzniká množstvo zlúčenín, ktoré negatívne ovplyvňujú 

kvalitu mäsa. Ich pôsobením sa menia senzorické vlastnosti (farba, štruktúra a chuť) ako aj 

nutričná hodnota (Karre et al., 2013).  

Oxidácia lipidov, nazývaná "autoxidácia", je výsledkom radikálových reťazových 

reakcií, ktoré sa vyskytujú v troch simultánnych fázach (iniciácia, rozmnožovanie a 

dokončenie). Výsledné produkty závisia od substrátov, ktoré sú všeobecne nenasýtené mastné 

kyseliny. Prvé dve fázy vedú k tvorbe radikálov, ktoré sa rýchlo transformujú na radikálové 

zlúčeniny, ako sú konjugované diény a hydroperoxidy, považované za primárne produkty 

oxidácie lipidov. Tieto zlúčeniny sa ďalej rozkladajú a vytvárajú karbonylové zlúčeniny, 

ketóny, alkoholy a aldehydy, ktoré sa považujú za sekundárne produkty oxidácie lipidov 

(Calkins a Hodgen, 2007). Tento proces prebiehajúci v mäse môže byť  redukovaný alebo 

inhibovaný pomocou antioxidantov, čím sa zabezpečí udržanie kvality produktov (Shah et al., 

2014). 

Hlavné aktívne zložky zodpovedné za antioxidačnú aktivitu rastlinných derivátov sú 

polyfenoly, flavonoidy, fenolické diterpény a taníny (Zhang et al., 2010). Pamajorán obyčajný 

(Origanum vulgare L.) sa používa ako liečivá rastlina so zdravotnými vlastnosťami, ako sú 

silné antibakteriálne a antifungálne (Elgayyar et al., 2001). Pamajoránová silica sa vyznačuje 

vysokým obsahom tymolu a karvakrolu (Castillo et al., 2007), čo sú chemické zlúčeniny 

inhibujúce oxidáciu lipidov elimináciou kyslíka a vychytávaním voľných radikálov (Rocha et 

al., 2007). 

Cieľom práce bolo sledovať a štatisticky vyhodnotiť vplyv pamajoránovej silice 

aplikovanej na kurčacie stehná v podmienkach chladením vo vzťahu ku oxidačnej stabilite 

tuku.  
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MATERIÁL A METODIKA 

Objekt skúmania 

Objektom skúmania boli kurčacie stehná, na ktoré bola aplikovaná pamajoránová 

silica.  

 

Charakterizácia vzoriek  

Stehná sme získali z kurčiat finálnej hybridnej kombinácie Ross 308 chované                     

v podmienkach uplatňovania princípov dobrých životných podmienok v hale na hlbokej 

podstielke.  

Po zabití kurčiat na bitúnku a  technologickom opracovaní sme z jatočne opracovaného tela 

náhodne odobrali stehná, ktoré sme prepravili do chemického laboratória na Katedre hygieny 

a bezpečnosti potravín, FBP, SPU v Nitre.  

 

Aplikácia pamajoránovej silice na stehná 

Stehná v počte 12 ks sme individuálne zvážili, vykostili a každé rozdelili na 2 rovnaké 

častí, z ktorých jedna časť predstavovala kontrolnú a druhá časť pokusnú skupinu.  

 

Tabuľka 1: Schéma experimentu 

Skupina n Vzorky  

Kontrolná 12 jedna časť stehna z komerčných kurčiat (bez ošetrenia pamajoránovej silice) 

Pokusná 12 druhá časť stehna z komerčných kurčiat s aplikáciou 0,5 % pamajoránovej 

silice o objeme 1,0 ml 

 

Príprava vzorky na chemickú analýzu 

Z každej časti vzorky stehna rozdeleného na 2 rovnaké častí, sme navážili 55,0 g 

stehennej svaloviny a 5,0 g kože zo stehna (55,0 g a 5,0 g pre kontrolnú a 55,0 g a 5,0 g 

pokusnú skupinu). 

 

Lehota pôsobenia pamajoránovej silice a analýza vzoriek stehna  

1. analýza s uchovaním vzoriek 30 minút dôkladne zabalených v mikroténových 

vreckách pri laboratórnej teplote, t. j. 6 ks vzoriek stehennej svaloviny kontrolnej skupiny a 6 

ks stehennej svaloviny s aplikáciou pamajoránovej silice.  

2. analýza s uchovaním vzoriek v chladničke 8 dni dôkladne zabalených v mikroténových 

vreckách pri teplote 3,6 °C , t. j. 6 ks vzoriek stehennej svaloviny kontrolnej skupiny a 6 ks 

stehennej svaloviny s aplikáciou pamajoránovej silice.  

 

Chemická analýza 

Pred chemickou analýzou sme i vzorky stehna pomleli a zhomogenizovali podľa 

oficiálnej metódy AOAC 983.18.  

 

Chemická analýza 

Tuk: Na stanovenie tukov sme použili oficiálnu metódu AOAC 991.36. Za hrubý tuk 

sú považované látky rozpustné v chemickom rozpúšťadle (petroléter) za podmienok 

extrakčnej metódy. Hrubý tuk sme stanovili zo vzoriek, ktoré sme vysušili, pomleli 

laboratórnym mlynčekom a treli v trecej miske. Vzorku sme premiestnili do laboratórneho 

prístroja Det-gras N, model 4002842, ako zvyšok získaný po rozpúšťadle a vysušení extraktu 

vzorky vážkovo. Číslo kyslosti tuku: ukazovateľ sme stanovili titračne a vyjadrili ako 

spotrebu hydroxidu draselného (KOH) v mg potrebného na neutralizáciu voľných mastných 

kyselín v 1,0 g tuku. Stanovili sme ho po rozpustení extraktu v zmesi etanol-dietyléter 

alkalimetrickou titráciou na fenolftaleín.  
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Výsledky sme štatisticky spracovali podľa základnej štatistickej charakteristiky a rozdiely 

medzi skupinami podľa Kruskal-Wallis testu. Závislosť sme vyhodnotili podľa Personov 

korelačného koeficienta.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Tabuľka 1: Hmotnosť tuku v stehennej svalovine v 1. deň po zabití kurčiat a 7 dní 

skladovanej chladením, g.100 g
-1

 

1. deň po zabití kurčiat 

Skupina n  s vk, % min max Kruskal-Wallis test 

Kontrolná 6 2,20 0,26 11,74 1,80 2,50 
0,01

++
 

Pokusná 6 1,70 0,24 14,00 1,30 2,10 

                                                      7 dní skladované chladením 

Skupina n  s vk, % min max Kruskal-Wallis test 

Kontrolná 6 2,15 0,24 10,31 1,70 2,40 
0,93

-
 

Pokusná 6 2,13 0,33 13,98 1,70 2,60 

n – počet prípadov,    - aritmetický priemer, s – smerodajná odchýlka, vk, % - variačný 

koeficient, min – minimálna hodnota, max – maximálna hodnota, 
++

: označenie pri číselnej hodnote v hornom indexe znamená štatisticky vysoko preukazný 

rozdiel medzi skupinami, 
-
: označenie pri číselnej hodnote v hornom indexe znamená štatisticky nepreukazný rozdiel 

medzi skupinami 

 

Hmotnosť tuku v stehennej svalovine sme namerali hneď po zabití kurčiat štatisticky 

preukazne nižšiu (P0,01) v skupine s aplikáciou pamajoránovej silice v porovnaní s 

kontrolnou skupinou. Po 7 dňoch skladovania stehennej svaloviny v podmienkach bola 

hmotnosť tuku porovnateľná bez štatistickej preukaznosti rozdielov (P>0,05) medzi pokusnou 

a kontrolnou skupinou. Pri štúdiu literárnych poznatkov sme sa nestretli s údajmi o vplyve 

rastlinných silíc na obsah tuku v kurčacom mäse. Nami dosiahnuté hodnoty obsahu tuku v 

stehennej svalovine brojlerových kurčiat sú porovnateľné s výsledkami Kima et al. (2009) 

ktorí uvádzajú obsah tuku v stehennej svalovine od 2,13 do 2,35 g.100 g
-1

. Vyššie hodnoty   

od 3,58 g.100 g
-1 

do 3,85 g.100 g
-1 

uvádzajú vo svojej práci Bobko et al. (2017). 

 

Tabuľka 2: Číslo kyslosti tuku v stehennej svalovine v 1. deň po zabití kurčiat a 7 dní 

skladovanej chladením, mg KOH.g
-1

 tuku 

1. deň po zabití kurčiat 

Skupina n  s vk, % min max Kruskal-Wallis test 

Kontrolná 6 5,39 0,86 16,02 4,08 6,63 
0,04

+
 

Pokusná 6 6,69 0,81 12,05 5,91 8,40 

                                                      7 dní skladované chladením 

Skupina n  s vk, % min max Kruskal-Wallis test 

Kontrolná 6 8,87 1,31 14,74 7,14 10,33 
0,87

-
 

Pokusná 6 9,35 1,56 16,64 7,20 12,38 

n – počet prípadov,    - aritmetický priemer, s – smerodajná odchýlka, vk, % - variačný 

koeficient, min – minimálna hodnota, max – maximálna hodnota, 
+
: označenie pri číselnej hodnote v hornom indexe znamená štatisticky preukazný rozdiel 

medzi skupinami 
-
: označenie pri číselnej hodnote v hornom indexe znamená štatisticky nepreukazný rozdiel 

medzi skupinami 
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Marcinčák et al. (2008) a Hashempipour et al. (2013) uvádzajú pozitívny antioxidačný 

účinok pamajoránu obyčajného u brojlerových kurčiat. Na druhej strane Young et al. (2003) a 

Roofchaee et al. (2011) tento účinok vo svojej práci nepotvrdili a tvrdia, že pamajorán 

obyčajný nevykazuje žiadnu antioxidačnú aktivitu v kurčacom mäse. V prvý deň po zabití 

sme namerali číslo kyslosti tuku štatisticky preukazne (P0.05) vyššie v tuku stehien, na ktoré 

sme aplikovali pamajoránovú silicu v porovnaní s kontrolnou skupinou. Po 7 dňoch 

skladovania stehien chladením sme zistili porovnateľné hodnoty čísla kyslosti tuku bez 

štatistickej preukaznosti rozdielov (P>0.05) medzi pokusnou a kontrolnou skupinou. 

 

Tabuľka 3: Korelačný vzťah čísla kyslosti tuku v stehennej svalovine medzi 1. dňom po zabití 

kurčiat a 7 dňoch skladovania chladením 

Vzťah čísla kyslosti tuku v stehennej svalovine Kontrolná skupina Pokusná skupina 

1. deň po zabití kurčiat 
˗0,50

-
 ˗ 0,05

-
 

7 dní skladované chladením 

číselná hodnota – hodnota korelačného koeficienta,  

˗: označenie pred číselnou hodnotou znamená negatívna lineárna závislosť, 
-
: označenie pri číselnej hodnote v hornom indexe znamená štatisticky nepreukazný rozdiel 

medzi skupinami 

 
Pri stehnách s aplikáciou pamajoránovej silice sme zaznamenali iba triviálnu negatívnu 

lineárnu závislosť čísla kyslosti tuku medzi 1. dňom po zabití kurčiat a po 7 dňoch ich 

skladovania v podmienkach chladenia bez štatistickej preukaznosti rozdielov (P>0,05). Avšak 

v kontrolne skupine sme zaznamenali strednú negatívnu lineárnu závislosť čísla kyslosti tuku 

stehennej svaloviny medzi 1. dňom od zabitia  kurčiat a po 7 dňoch skladovania. 

 

ZÁVER 

Na základe dosiahnutých a štatisticky vyhodnotených výsledkov je možné vyvodiť záver, že 

aplikácia pamajoránovej silice post mortem za podmienok opísaných v článku, neprejavila 

žiadne účinky na stabilitu oxidácie tukov kurčacieho stehna skladovaného chladením 

vyjadrenú číslom kyslosti tukov.  
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SENZORICKÉ HODNOTENIE KVALITY ŠPEKAČIEK ZÍSKANÝCH Z OBCHODNÝCH 
REŤAZCOV NA SLOVENSKU  

SENSORY QUALITY ASSESSMENT OF “ŠPEKAČKY” OBTAINED 

FROM RETAIL CHAINS IN SLOVAKIA 
 

Miroslav Kročko, Ivana Solvesterová, Margita Čanigová, Viera Ducková,  

 

Abstrakt: Sensory analysis is very important for consumers because every meal is based on 

taste and sensory attraction. If the product is tasty, so many consumers do not think about 

composition, chemical or physical properties. The evaluation shows that none of the products 

was absolutely perfect, but Czech products were very good. The worst results were achieved 

by product no. 7 and even showed significant signs of damage and degradation even though 

he was in the warranty period. As the situation was repeated in all three measurements, it is 

assumed that the length of the consumption time does not correspond to the time the product 

is still suitable for consumption. Producers are trying to get closer to consumers and so they 

produce products in multiple pricing. Even in our work were products no. 9, 10 and then no.  

4 and 7 from one manufacturer. However, there are differences between them in all the 

evaluated categories. Interestingly, the product no. 9 better than no. 10 from the same 

manufacturer, plus the designation ZTŠ 

Keywords: dry cured salami, quality assessment, 

 

ÚVOD 
 Špekačky v klasickom a technologickom poňatí sú v našej oblasti známe už viac ako         

100 rokov a boli považované za vysoko kvalitný lahôdkový výrobok. Narážali ich do hovädzích 

krúžkových čriev (tenké črevo). V roku 1891 boli na Jubilejnej zemskej výstave v Brne údené a na 

mieste predávané špekačky pod univerzálnym názvom údeniny za 8 grajciarov. Niekde do tejto 

doby je možné datovať vznik tohto výrobku. V období prvej republiky bola receptúra nasledovná: 

50 % hovädzie zadné mäso mladých kusov, 20 % lepšieho bravčového výrezu bez kože a 30 % 

nakrájanej slaniny. Podľa konzistencie bolo v prípade potreby pridané malé množstvo prátu. 

(Jaroš, 2009). 

V súčasnosti si spotrebiteľ môže vybrať z rôznorodých mäsových výrobkov. Ak chce 

siahnuť po špekačkach zistí, že výrobok s takýmto pomenovaním si môže zakúpiť takmer 

v každom obchode s potravinami a mäsovými výrobkami. Viacero výrobcov na trhu zaručuje 

výrobky rôznej kvality i cenovej kategórie. Spotrebiteľ sa buď uspokojí a vyberie si produkt, 

ktorý obchod ponúka, alebo navštívi iný obchod v snahe sa čo najviac priblížiť k svojej 

predstave. Spotrebitelia sa líšia svojimi očakávaniami a požiadavkami. Majú rôzny meter na 

kvalitu, ktorú očakávajú od potravinárskych výrobkov. No všetci požadujú potraviny kvalitné 

a to či už v rámci subjektívnej alebo v rámci objektívnej kvality. Aby bola zaručená kvalita 

mäsových výrobkov je nevyhnutné vychádzať z kvalitných surovín. U všetkých mäsových 

výrobkoch by malo byť dominantou surovinou kvalitné mäso. Široká variabilita surovín sa 

premieta do vysokej kvalitatívnej variability konečných výrobkov.  

Pod neustálym tlakom obchodných reťazcov na úroveň obchodných cien sa väčšina 

výrobcov domnieva, že ekonomickým východiskom je výroba imitácií klasických údenárskych 

výrobkov z menej akostných mäsových surovín s použitím vysokého podielu pomocného 

materiálu ako sú, modifikované škroby a celý rad náhrad a prídavných látok (Radoš, 2016). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Na analýzu sa použilo 10 rôznych spotrebiteľských balení špekačiek od viacerých výrobcov 

v troch šaržách (s výnimkou 3 výrobkov, ktoré boli iba v 2 šaržách). Spolu sa teda 

analyzovalo 27 špekačiek zakúpených v rôznych obchodných reťazcoch. Vzorky sa označili 
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číslami od 1 do 10 pričom vzorky 1 a 10 boli označené ako Zaručene tradičná špecialita 

(ZTŠ).  

Päť posudzovateľov hodnotilo špekačky za podmienok, ktoré zaručujú presné, objektívne 

a reprodukovateľné senzorické hodnotenie na základe komplexného využitia svojich zmyslov. 

Vzorky sa pripravovali v miestnosti oddelenej od miestnosti určenej na hodnotenie. Spôsob 

prípravy spočíval v ich tepelnom ohreve vo vode tak, aby sa v jadre výrobku dosiahla teplota 

70 °C po dobu minimálne 10 minút. Pri posudzovaní mala vzorka izbovú teplotu, podávala sa 

vo vhodnom množstve a to približne 20 – 30 g. Súčasne sa zachovala aj anonymita vzoriek. 

Posudzovatelia vzorky hodnotili na základe päťbodového bodovacieho systému. Päť bodov 

bolo pre najlepšie hodnotenie, teda najvyšší ukazovateľ kvality a 1 bod znamenal, že vzorka 

nevyhovuje. Ak sa pridelila hodnotu 0 znamenalo to, že výrobok je absolútne nevyhovujúci 

a nevhodný na konzum. Hodnotili sa vybrané ukazovatele podľa požiadaviek pre ZTŠ 

a Vyhlášky MPRV č. 83/2016.  

Hodnotenie organoleptických požiadaviek sa uskutočnilo na základe: 

- povrchového vzhľadu a farby: výrobok v prírodnom čreve oddeľovaný preväzovaním; 

farba zlatohnedá s prípustným tmavším alebo svetlejším odtieňom bez zreteľných 

dymových škvŕn; prípustné zaschnuté kvapky šťavy, svetlejšie plochy v mieste 

dotyku; povrch hladký alebo mierne vrásčitý, 

 
Tabuľka 1 Bodové hodnotenie senzorických ukazovateľov  
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Výrobok 
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a vzduchových 
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dutín 

fa
rb

a
 

Typická po použitej 
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výrobok, 
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Netypická chuť, 
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Presolená, prekorenená 

alebo veľmi nevýrazná, 

výskyt cudzej príchute, 

nepríjemná 
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- vzhľadu a farby nákroja: na reze vychladený výrobok bledo až tmavoružovej farby, 

kúsky slaniny nepravidelne rozložené, drobné mäkké kolagénne častice, miestami 

vzduchové dutinky a mierne vytavený tuk, prípustné, 

- konzistencia:  pevná, krehká, súdržná, 

- vône: príjemná po čerstvej údenine, 

- chute: primerane slaná, po použitom korení, po ohriatí výrobok šťavnatý. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 
Obrázok 1 Senzorické vyhodnotenie vzhľadu na povrchu a nákroji (vľavo) a farby (vpravo) 

špekačiek 

Najnižšie hodnotený v tejto kategórii je výrobok č. 7. Najlepšie hodnotený je výrobok č. 1, 

nasledujú č. 2, 9, 10, 8. Najlepšie hodnoteným výrobkom z hľadiska vône je výrobok č. 1. Za 

ním nasledujú č. 2, 4, 9, 8. Hodnotiaci vyhodnotili za najhorší v tejto kategórii výrobok č. 5.  

 
Obrázok 2 Výsledky senzorického hodnotenia vône (vľavo) a chute (vpravo) špekačiek 

 
Tri rôzne šarže výrobkov mali rozdielne senzorické hodnotenie. Najpozitívnejšie bola v rámci 

senzorických ukazovateľov hodnotená vôňa. Najnižšia hodnota pri bodovaní bola 3,0 a najvyššia 

5,0. Celkovo výrobok č. 1 získal najvyšší počet bodov. Pri analýze chute vykazovali bodové 

hodnoty pridelené hodnotiteľmi v porovnaní s ostatnými skúmanými oblasťami najvyššie 

nedostatky a vyslúžila si tak najnižšie bodové ohodnotenie. S najnižším počtom bodov 

dopadol najhoršie výrobok č. 7 a za ním sa umiestnil č. 5. Najlepšími výrobkami podľa 

hodnotenia sú výrobky č. 1, 2, 9, 4.  
Oxidácia bielkovín a tukov patrí medzi hlavnú nemikrobiálnu príčinu zhoršenia kvality 

počas spracovania. Ohrozuje nutričnú kvalitu, obmedzuje trvanlivosť, zvyšuje toxicitu a znižuje 
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trhovú hodnotu. Výsledkom je stuchnutá vôňa a chuť, zblednutie, straty šťavy, straty živín, 

zníženie skladovateľnosti a hromadenie zdraviu škodlivých toxických látok. (Falowo et al., 2014). 
 

 
Obrázok 5 Poradie výrobkov na základe senzorickej analýzy 

 

V rámci senzorickej analýzy hodnotitelia vyhodnotili za senzoricky najatraktívnejší 

a najviac spĺňajúci kritéria uvedené vo Vyhláške č. 83/2016 Z. z. a požiadavky na ZTŠ  výrobok č. 

1. Senzoricky vyhovoval aj výrobok č. 2. Ostatné dosiahli menej ako 80 %. Najmenej kvalitný, 

nevyhovujúci a senzoricky neatraktívny bol výrobok č. 7, ktorý pri niektorých analýzach vykazoval 

známky rozkladu, zapáchal a jeho konzumácia predstavovala isté riziko.  

 

ZÁVER 
 Senzorická analýza je pre spotrebiteľov veľmi dôležitá, lebo u každého jedla je 

základom chuť a senzorická atraktívnosť. Ak je výrobok chutný, tak sa mnoho konzumentov 

nezamýšľa nad zložením, chemickými alebo fyzikálnymi vlastnosťami. Z hodnotenia 

vyplýva, že ani jeden výrobok nebol úplne ideálny, no veľmi dobre dopadli české výrobky. 

Najhoršie výsledky dosiahol výrobok č. 7 a ten dokonca vykazoval výrazné známky kazenia 

a rozkladu i napriek tomu, že bol v záručnej dobe. Keďže sa situácia opakovala pri všetkých 

troch meraniach, je predpoklad, že dĺžka doby spotreby nekorešponduje s dobou do kedy je 

výrobok ešte vhodný na konzum.  

Výrobcovia sa snažia priblížiť spotrebiteľom a tak vyrábajú produkty vo viacerých 
cenových reláciách. Aj v našej práci boli výrobky č. 9, 10 a potom č. 4 a 7 od jedného 
výrobcu. Medzi nimi sú však vo všetkých hodnotených kategóriách rozdiely. Je zaujímavé, že 
v celkovom hodnotení dopadol výrobok č. 9 lepšie, ako č. 10 od toho istého výrobcu, navyše 
s označením ZTŠ.  
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MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA MÄSA KURČIAT OŠETRENÉHO 

MEDOM A CESNAKOM 

MICROBIOLOGICAL QUALITY OF CHICKEN TREATED WITH 

HONEY AND GARLIC 
 

Simona Kunová, Lucia Zeleňáková, Ľubomír Lopašovský, Miroslava Kačániová 

 

Abstract: The aim of the present study was to monitor the microbiological stability of 

chicken meat during storage and the antimicrobial effect of honey and garlic. The breast 

muscle of chickens were used in the experiments. The growth in the number of coliform 

bacteria (CB) and the growth of the total viable count of microorganismsc (TVC) was 

observed in the samples. The samples were analyzed on the 0
th

, 4
th

, 8
th

 and 12
th

 day of meat 

storage at a temperature 4°C. There were  analyzed 48 samples. Plate dilution method with 

individual culture conditions was used for microorganisms cultivation.The average value of 

the TVC on the 12
th

 day of storage in the samples of chicken meat were as follows: untreated 

control samples (6.77 log CFU.g-1) > samples with vacuum packaging (5.55 log CFU.g-1) > 

honey and garlic treated samples without vacuum packaging (5.54 log CFU.g-1) > honey and 

garlic treated samples with vacuum packaging (4.92 log CFU.g-1). The average value of the 

CB on the 12
th

 day of storage in the samples of chicken meat were as follows: untreated 

control samples (4.82 log CFU.g-1) > honey and garlic treated samples without vacuum 

packaging (4.29 log CFU.g-1) > samples with vacuum packaging (4.26 log CFU.g-1) > honey 

and garlic treated samples with vacuum packaging (4.08 log CFU.g-1). The results confirmed 

that the honey and garlic combination treatment had an effect on the reduction of microbial 

contamination in raw chicken meat.  

Key words: total viable count of microorganisms, coliform bacteria, garlic, honey, microbial 

contamination, packing, cooling, chicken breast 
 

ÚVOD 
     Hydinové mäso patrí  k základným druhom mias. Môžeme ho zaradiť medzi tzv. biele mäsá a 

v porovnaní s tzv. červeným mäsom má menej väziva v svalovine. Hydinové mäso je preto ľahšie 

stráviteľnejšie, krehkejšie a jemnejšie. Má aj ďalšie veľké výhody, ako je krátka doba výkrmu a 

vysoká intenzita rastu (Lázaro et al., 2015). 
     Podľa Beránkovej (2009) je kuracie mäso veľmi ľahko stráviteľné, pretože má jemné svalové 

vlákna, ktoré nie sú prestúpené kolagénom. Na rozdiel od červených mias má významné prednosti 

z hľadiska výživy a ľahkej kuchynskej úpravy. Konzumácia kuracieho mäsa a výrobkov z neho je 

zo zdravotného hľadiska veľmi pozitívna. Kuracie prsia a výrobky z nich majú veľmi pozitívny 

vplyv na ľudí s ochoreniami srdca, pre diabetikov, pri ochoreniach tráviaceho traktu, 

konzumentov vo vyššom veku a malé deti. 
     Mäso poskytuje veľmi dobrú živnú pôdu pre všetky druhy mikroorganizmov, ktoré sú schopné 

prispôsobovať sa rôznym životným podmienkam, ktoré sú ovplyvnené jeho spracovaním. 

Kvantitatívny a kvalitatívny výskyt mikroorganizmov je ovplyvnený spôsobom kŕmenia zvierat, 

ustajnením, hygienou pracovníkov, prevádzkovou hygienou a ďalej aj spôsobom jatočného 

opracovania (Upmann, 2000). Počet mikroorganizmov sa na čerstvom mäse pohybuje od 102
 až 

do 10
5 

KTJ.cm
-2

 (Sperber a Doyle, 2009). K mikroorganizmom kontaminujúcim mäso patria 

hlavne Acinetobacer, zo psychrotrofných baktérií je to hlavne Pseudomonas a čeľaď 

Enterobacteriaceae, ktorá sa vyskytuje najmä vo vákuovo balenom mäse. Pri nedostatku kyslíka a 

pri zvýšenej teplote sa často objavuje aj Clostridium perfringens. Ďalej sa môže vyskytnúť aj 

Shewanella putrefaciens, ktorá rastie za anaeróbnych podmienok a produkuje veľké množstvo 

H2S (Fernandes, 2009).  
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     Podľa Popelku et al. (2014) je prvoradým cieľom chladenia hydiny zníženie mikrobiálneho 

rastu, a tým predĺženie skladovateľnosti potravín a zvýšenie ich bezpečnosti.       

     Antimikrobiálny účinok medu je odlišný od účinku antibiotík. Tie poškodzujú stenu baktérií 

alebo inhibujú intracelulárne metabolické cesty. Ďalej sa zistilo, že med je účinný aj na baktérie, 

ktoré sú rezistentné na antibiotiká. Na druhej strane sa ale nepozná presný mechanizmus 

antibakteriálneho účinku medu. Vďaka antibiotikám sa opúšťalo od využitia medu v medicíne. V 

dnešnej dobe sa však vraciame k pôvodným zvyklostiam, pretože sa neustále zvyšuje rezistencia 

na antibiotiká (Mandal a Mandal, 2011).  

     Terjung et al. (2012) uvádzajú, že cesnak má veľmi široké využitie. V prvom rade sa využíva 

kvôli svojim antibakteriálnym a antimykotickým účinkom. Pôsobí na celý rad pôvodcov 

infekčných ochorení ako sú Salmonella, Streptococcus, Mycobacterium tuberculosis, Candida 

albicans, Staphylococcus, Shigella a mnoho ďalších. Zistilo sa, že alicín má účinok voči 

grampozitívnym aj gramnegatívnym baktériám.  
 Cieľom práce bolo sledovať vplyv medu a cesnaku na mikrobiologickú stabilitu 

kurčacieho mäsa počas 12 dní skladovania pri teplote 4 °C. 

 

METODIKA PRÁCE 

       Ako vzorky sme použili mäso z prsnej svaloviny kurčiat. Mikrobiologické analýzy sme 

vykonávali po 0, 4, 8, a 12 dňoch skladovania mäsa kurčiat. Spolu sme analyzovali 48 

vzoriek. 

Vzorky mäsa boli balené nasledovnými spôsobmi: 

- vzorky balené za prítomnosti vzduchu (K), 

- vzorky s vákuovým balením (KV), 

- vzorky ošetrené medom a cesnakom balené za prítomnosti vzduchu (MC), 

- vzorky ošetrené medom a cesnakom s vákuovým balením (MCV). 

         Vzorky mäsa kurčiat sme potierali medom a roztlačeným cesnakom po celom povrchu.  

Následne sme vzorky balili a skladovali pri teplote 4 °C.   

     Vo vzorkách kurčacieho mäsa sme počas skladovania stanovovali celkový počet 

mikroorganizmov (CPM) a počet koliformných baktérií (PKB). Na kvantitatívne stanovenie 

počtu kolónií tvoriacich jednotky (KTJ) jednotlivých skupín mikroorganizmov sme použili 

platňovú zrieďovaciu metódu. Pripravenými riedeniami homogenizovaných vzoriek mäsa sme 

očkovali 1 ml na živné pôdy do sterilných Petriho misiek zaliatím v trojnásobnom opakovaní.  

     Z kurčacích pŕs sme odoberali sterilným skalpelom 5 g vzorky, ktorú sme pridali do banky 

s 45 ml 0,1 % fyziologického roztoku (pH 7), čím vzniklo základné riedenie 10
-1

.   Následne 

sme vzorky homogenizovali 60 sekúnd pri izbovej teplote. Zo základného riedenia sme 

pripravili nasledujúce riedenia podľa skupiny mikroorganizmov. Na stanovenie počtu 

koliformných baktérií a celkového počtu mikroorganizmov sme použili riedenia 10
-1

 až 10
-4

.  

     Na kultiváciu koliformných baktérií sme použili VČŽL agar (agar s kryštálovou violeťou, 

neutrálnou červeňou, žlčovými soľami a laktózou), Petriho misky sme kultivovali  hore dnom 

pri teplote 37 °C 24 ± 2 h. Na kultiváciu celkového počtu mikroorganizmov sme použili GTK 

agar (agar s glukózou, tryptónom a kvasničným extraktom), Petriho misky sme kultivovali  

hore dnom pri teplote 30 °C ± 1 °C, 72 ± 3 h. 

     Výsledky boli hodnotené v programe STATGRAPHICS a MS Office Excel 2010. V práci 

boli použité štatistické metódy základnej štatistiky, ako sú aritmetický priemer,    smerodajná   

odchýlka, štandardná chyba, variačný koeficient. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
     Základné štatistické ukazovatele CPM vo vzorkách mäsa ošetreného medom a cesnakom 

počas 12 dní skladovania sú uvedené v tabuľke 1. 

     Priemerný počet CPM sa vo vzorkách prsnej svaloviny pohyboval v rozmedzí od 3,73 log 

KTJ.g
-1

 vo vzorkách kontrolnej skupiny na 0. deň do 6,77 log KTJ.g
-1

 v kontrolnej skupine 
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bez ošetrenia na 12. deň. Priemerný počet CPM vo vzorkách s vákuovým balením sa 

pohyboval v rozmedzí od 3,73 log KTJ.g
-1

 na 0. deň do 5,55 log KTJ.g
-1

 na 12. deň 

skladovania. Priemerný počet CPM vo vzorkách ošetrených medom a cesnakom bez 

vákuového balenia sa pohyboval v rozmedzí od 3,73 log KTJ.g
-1

 na 0. deň do 5,54 log KTJ.g
-

1
 na 12. deň a priemerný počet CPM vo vzorkách ošetrených medom a cesnakom s vákuovým 

balením sa pohyboval od 3,73 log KTJ.g
-1

 na 0. deň do 4,92 log KTJ.g
-1

 na 12. deň 

skladovania vzoriek mäsa (obrázok 1). 

     Sallam et al. (2004) sledovali antioxidačné a  antimikrobiálne účinky ekvivalentných 

množstiev čerstvého cesnaku, cesnakového prášku a cesnakového oleja. Skúmali oxidáciu 

lipidov a mikrobiálny rast v surovej kuracej saláme počas skladovania pri teplote 3 °C.  Po 21 

dňoch skladovania sa preukázalo, že čerstvý cesnak a cesnakový prášok majú najvyššie 

antioxidačné a antimikrobiálne vlastnosti. Najsilnejší účinok mal čerstvý cesnak pri 

koncentrácii 50 g.kg
-1

 salámy, avšak také vysoké koncentrácie neboli prijateľné pre 

niektorých spotrebiteľov zo senzorického  hľadiska.  

 

 
Obr. 1 Priemerný počet CPM vo vzorkách mäsa počas 12 dní skladovania 

 

     Bali et al. (2011) testovali antioxidačné a antimikrobiálne účinky cesnaku a koriandru v 

kuracích párkoch. Vzorky boli vyhodnocované počas skladovania pri teplote 4 ± 1 ° C na 0., 

3., 7., 14. a 21. deň. Sledovali senzorické vlastnosti, pH, stabilitu emulzie, straty varením, 

hodnotu thiobarbiturovej kyseliny (TBA), množstvo kvasiniek a mikroskopických húb 

a počty koliformných baktérií. Bolo pozorované významné  zníženie hodnoty pH a TBA s 

dĺžkou doby skladovania. Vzorky, ktoré boli ošetrené koriandrom vykazovali lepšie 

antioxidačné vlastnosti  a vzorky s cesnakom zase lepšie antimikrobiálne vlastnosti. Táto 

štúdia ukázala, že kuracie párky s použitím cesnaku alebo koriandru možno skladovať pri 

teplote 4 ± 1 °C po dobu 14 hodín so zachovaním kvality a celkovej bezpečnosti. 

Základné štatistické ukazovatele PKB vo vzorkách mäsa ošetreného medom a cesnakom 

počas 12 dní skladovania sú uvedené v tabuľke 2. 

     Priemerný počet PKB sa vo vzorkách prsnej svaloviny pohyboval v rozmedzí od 1,94 log 

KTJ.g
-1

 vo vzorkách kontrolnej skupiny na 0. deň do 4,82 log KTJ.g
-1

 v kontrolnej skupine 

bez ošetrenia na 12. deň. Priemerný počet PKB vo vzorkách s vákuovým balením sa 

pohyboval v rozmedzí od 1,94 log KTJ.g
-1

 na 0. deň do 4,26 log KTJ.g
-1

 na 12. deň 

skladovania. Priemerný počet PKB vo vzorkách ošetrených medom a cesnakom bez 

vákuového balenia sa pohyboval v rozmedzí od 1,94 log KTJ.g
-1

 na 0. deň do 4,29 log KTJ.g
-

1
 na 12. deň a priemerný počet PKB vo vzorkách ošetrených medom a cesnakom s vákuovým 
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balením sa pohyboval od 1,94 log KTJ.g
-1

 na 0. deň do 4,08 log KTJ.g
-1

 na 12. deň 

skladovania vzoriek mäsa (obrázok 2). 

 

  Tabuľka 1 Sumárna štatistika CPM počas 12 dní skladovania  
Vzorka x s Min. Max. v % 

0. deň 

K 3,73 0,22 3,34 4,03 5,89 

KV 3,73 0,22 3,34 4,03 5,89 

MC 3,73 0,22 3,34 4,03 5,89 

MCV 3,73 0,22 3,34 4,03 5,89 

4. deň 

K 4,58 0,33 4,08 5,02 7,20 

KV 4,19 0,3 3,99 4,86 7,16 

MC 4,23 0,24 4,04 4,76 5,67 

MCV 3,91 0,14 3,65 4,08 3,58 

8. deň 

K 5,73 0,42 5,09 6,12 7,32 

KV 5,01 0,12 4,79 5,14 2,39 

MC 4,95 0,17 4,77 5,24 3,43 

MCV 4,14 0,11 4,01 4,32 2,65 

12. deň 

K 6,77 0,38 6,28 7,25 5,61 

KV 5,55 0,26 5,28 6,02 4,68 

MC 5,54 0,3 5,12 6,01 5,41 

MCV 4,92 0,15 4,67 5,09 3,04 

x – aritmetický priemer, s – štandardná/smerodajná odchylka, v – variačný koeficient v %,    K – kontrolná 

skupina – vzorky balené za prítomnosti vzduchu, KV – kontrolná skupina – vákuovo balené vzorky, MC – 

vzorky ošetrené cesnakom balené za prítomnosti vzduchu, MCV – vzorky ošetrené medom a cesnakom vákuovo 

balené 

 

           Rodríguezet al. 2010 potvrdili antioxidačný a antimikrobiálny účinok bylinných 

extraktov a extraktov korenia, ako rozmarínu, oregana, klinčekov, tymiánu a citrusových 

plodov vo varených, fermentovaných a pečených mäsových výrobkoch. 

 

 
Obrázok 2 Priemerný počet PKB vo vzorkách mäsa počas 12 dní skladovania 

 

     Maqsood et al. (2012) zistili, že esenciálne oleje a extrakty korenia sú aktívne proti gram-

pozitívnym aj gram-negatívnym baktériám.  L. monocytogenes (gram-pozitívna) bola citlivá 

na testované korenie, zatiaľ čo E. coli (gram-negatívna) bola rezistentná. K rozdielnej 
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citlivosti medzi oboma skupinami baktérií došlo preto, lebo gramnegatívne baktérie majú vo 

vonkajšej bunkovej stene väčšie množstvo lipidov ako grampozitívne baktérie. 

     Seydim a Sarikus (2007) sledovali antimikrobiálne vlastnosti srvátkového proteínu 

a esenciálnych olejov oregana, rozmarínu a cesnaku proti mikroorganizmom Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes a Lactobacillus 

plantarum. Esenciálny olej z oregana bol účinnejší proti týmto baktériám o 2 %, v porovnaní 

s sesnakovým exktraktom  a esenciálnym olejom z rozmarínu. Inhibičný účinok cesnaku bol 

pozorovaný iba pri 3%-nej a 4%-nej koncentrácii.  

 

Tabuľka 2 Sumárna štatistika KB počas 12 dní skladovania 
Vzorka x s Min. Max. v % 

0. deň 

K 1,94 0,12 1,75 2,11 6,18 

KV 1,94 0,12 1,75 2,11 6,18 

MC 1,94 0,12 1,75 2,11 6,18 

MCV 1,94 0,12 1,75 2,11 6,18 

4. deň 

K 1,91 0,17 1,6 2,11 8,90 

KV 1,75 0,24 1,29 2,04 13,71 

MC 1,71 0,25 1,3 2,05 14,61 

MCV 0 0 0 0 0 

8. deň 

K 3,84 0,15 3,66 4,03 3,90 

KV 3,59 0,24 3,22 3,99 6,68 

MC 3,6 0,3 3,15 3,95 8,33 

MCV 3,2 0,07 3,11 3,33 2,18 

12. deň 

K 4,82 0,15 4,6 5,01 3,11 

KV 4,26 0,09 4,11 4,38 2,11 

MC 4,29 0,24 4,06 4,74 5,59 

MCV 4,08 0,08 3,99 4,22 1,96 

x – aritmetický priemer, s – štandardná/smerodajná odchylka, v – variačný koeficient v %,    K – kontrolná 

skupina – vzorky balené za prítomnosti vzduchu, KV – kontrolná skupina – vákuovo balené vzorky, MC – 

vzorky ošetrené cesnakom balené za prítomnosti vzduchu, MCV – vzorky ošetrené medom a cesnakom vákuovo 

balené 

   

     Kluz et al. (2016) vykonali štúdiu za účelom stanovenia účinku vákuového balenia v 

kombinácii s rascovým alebo anízovým esenciálnym olejom a sledovaním vplyvu na 

mikrobiologické vlastnosti kuracieho mäso z prsnej svaloviny skladovanej pri teplote 4 °C. 

Rasca a aníz boli použité v koncentrácii 0,2% spolu s použitím vákuového obalu alebo bez 

jeho použitia. Kombinácia vákuového balenia, kyseliny etyléndiaminotetraoctovej (EDTA)  a 

esenciálnych olejov sa preukázala účinná proti rastu baktérií mliečneho kvasenia a baktérií z 

čeľade Enterobactericeae, ale v menšej miere proti anaeróbnym mikroorganizmom. 

 

ZÁVER 

     Spotrebitelia sa čoraz viac obávajú bezpečnosti syntetických konzervačných látok 

používaných v potravinách. Dôvodom je rastúce množstvo ochorení z potravín. Kazenie 

čerstvého hydinového mäsa však predstavuje finančnú záťaž pre výrobcov, preto sa vyžaduje 

neustály vývoj nových technológií s cieľom predĺžiť trvanlivosť a celkovú bezpečnosť a 

kvalitu mäsa. V súčasnej dobe sa používa množstvo syntetických konzervačných látok. Patria 

sem butylhydroxytoluén (BHT), butylhydroxyanozol (BHA), alebo menej často aj 

tetrahydroxy-1,4-benzochinón (TBHQ). Vzhľadom na požiadavky spotrebiteľov sa neustále 



 159 

vyvíjajú nové prírodné konzervačné látky, ktoré by nahradili syntetické konzervanty. Prírodné 

antimikrobiálne látky môžu  pochádzať z rôznych zdrojov ako sú rastliny, zvieratá, baktérie, 

riasy aj huby.  Výsledky našich experimentov potvrdili antimikrobiálny účinok medu 

a cesnaku v kombinácii s vákuovým balením.  Preto by sme odporúčali využitie týchto látok 

v kombinácii s vákuovým balením v praxi.  
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VPLYV PRÍDAVKU 10 % FERMENTOVANÉHO KRMIVA NA 

SENZORICKÉ PARAMETRE SVALOVINY BROJLEROVÝCH 

KURČIAT 

EFFECT OF ADDITION 10 % OF PREFERMENTED FEED ON 

SENSORY PROPERTIES OF BROILER MEAT 
 

Ján Mačanga, Martin Bartkovský, Pavlína Jevinová, Peter Popelka, Slavomír Marcinčák 

 

Abstract: The aim of this work was to study the effect of the addition of fermented 

bioproduct (10 %) to the feed of broiler chickens on sensory properties. Bioproduct was 

prepared by fermentation of wheat bran by filamentous fungi (Umbelopsis isabellina 

CCF2412) in a solid state. In this work, 80 pieces of day-old chickens ROSS 308 were used. 

Half of them (control group) were fed only with commercial compound feed. Chickens of the 

second group (experimental) were also fed with commercial compound feed, but from the 10
th

 

day, 10 % of feed mixture was replaced by fermented bioproduct. Samples of the meat were 

evaluated 24 hours after slaughter and also after storage (7 days / 4 °C; 12 months / -18 °C). 

Feeding of bioproduct positively affected total score of sensory evaluation, especially juicined 

of produced meat, in all evaluated samples. 

Key words: broiler, meat, sensory analyze, storage 

 

ÚVOD 

     Problematika zdravej výživy zahrňuje mnoho aspektov, pri hydinových produktoch najmä 

tvorbu mäsa s nižším obsahom cholesterolu, vhodným zložením mastných kyselín a 

zvýšeným obsahom účinných látok. Tvorba tzv. funkčných potravín pre ľudskú výživu je, v 

súčasnom období, v popredí záujmu tak humánneho, ako aj poľnohospodárskeho a 

potravinárskeho výskumu. Z tohto pohľadu je hydinové mäso veľmi vhodnou komoditou. 

Produkcia hydiny nevyžaduje dlhé obdobie chovu, či výkrmu a produkcia hydinového mäsa, 

obohateného o špecifické látky, majúce priaznivý vplyv na zdravie človeka nemusí byť pri 

správne zvolenej metóde aplikácie zvieratám finančne náročná (Benková a i., 2005). Pridaním 

vhodného zdroja polynenasýtených mastných kyselín (PNMK) do krmiva je možné upraviť 

lipidové zloženie mäsa brojlerových kurčiat (Zuidhof a i., 2009). Jedna z alternatív produkcie 

PNMK sa zakladá na polosuchých kultiváciách vláknitých húb pomocou biotechnológie 

Solid-state fermentácie. Atraktívnosť týchto kultivácií spočíva vo využívaní ľahko 

dostupných substrátov na báze odpadových produktov poľnohospodárskych a priemyselných 

vyrob. Ďalšou z výhod je eliminácia antinutričných zložiek a čiastočná hydrolýza 

biopolymérov, čo môže vplývať na produkčne parametre pri výkrme hydiny (Čertik a 

Adamechova, 2009). Schopnosť použitých kmeňov zužitkovať odpadové produkty (cereálie a 

ich otruby, jablčne výlisky, mláto a podobne) umožňuje prípravu bioproduktu so žiadanými 

PNMK, ako sú γ-linolénová, dihomo-γ-linolénová, eikosapentaénová a dokosahexaénová. 

Skrmovaním tohto bioproduktu hydinou sa dá podstatne zvýšiť podiel n-3 a n-6 mastných 

kyselín v mäse (Čertík a i., 2006). Nakoľko tuková zložka vplýva aj na senzorické vlastnosti 

mäsa, cieľom práce bolo sledovať ich ovplyvnenie po skrmovaní bioproduktu pripraveného 

pomocou Solid-state fermentácie brojlerovým kurčatám. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

     Do pokusu bolo zaradených 80 ks jednodňových brojlerových kurčiat hybridu ROSS 308 

rozdelených do dvoch skupín po 40 ks. Kontrolná skupina (K) bola kŕmená komerčnými 

kŕmnymi zmesami (KKZ) Br1, Br2, Br3 a Br4. V pokusnej skupine (P) bolo kurčatám od 10. 

dňa výkrmu pridávané ku KKZ fermentované krmivo, vyprodukované fermentáciou nižšej 
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vláknitej huby Umbelopsis isabellina CCF2412 na pšeničných otrubách, v dávke 10 %. 

O pridané množstvo BP bola znížená dávka komerčnej kŕmnej zmesi. Počas výkrmu (38 dní) 

mali kurčatá prístup ku krmivu a k vode ad libitum. Na konci výkrmu boli kurčatá jatočne 

opracované a mäso prsnej a stehennej svaloviny bolo podrobené senzorickej analýze. Pre 

hodnotenie senzorických vlastností mäsa bol použitý bodový test (STN ISO 5495, 2005).          

Z pracovníkov Ústavu hygieny a technológie mäsa UVLF v Košiciach bolo vybratých päť 

hodnotiteľov, ktorí boli vyškolení v oblasti popisnej analýzy a terminológie. Vzorky mäsa 

boli hodnotené 24 hodín po porážke a skladovaní v chladničke (4 °C), po siedmych dňoch 

skladovania (4 °C) a následne po dvanástich mesiacoch skladovanie pri -18 °C. Vzorky boli 

pred hodnotením tepelne upravené metódou varenia, čo znamenalo dosiahnutie a udržanie 

vnútornej teploty 70 °C po dobu 10 minút. Po uvarení, boli vzorky schladené na 40 °C, a boli 

podávané hodnotiteľom na posúdenie senzorických vlastností použitím 5-bodového systému 

hodnotenia. Hodnotené boli tieto vlastnosti: vôňa, chuť, šťavnatosť a krehkosť.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

     Výsledky senzorického hodnotenia vzoriek stehennej a prsnej svaloviny vyjadrujú tabuľky 

1 a 2. Pri hodnotení prsnej svaloviny v prvý deň hodnotenia, posudzovatelia pridelili viac 

bodov pokusnej skupine (P > 0,05). Treba podotknúť, že rozdiely pri hodnotení jednotlivých 

senzorických vlastností boli minimálne a štatisticky najvýraznejší rozdiel bol pozorovaný 

u šťavnatosti prsnej svaloviny (P < 0,05), ktorá bola lepšie hodnotená u pokusnej skupiny. Po 

sedemdňovom skladovaní vzoriek v chladničke sme pri senzorickom hodnotení 

nezaznamenali štatistické rozdiely (P > 0,05). Výraznejšie rozdiely v sledovaných 

senzorických vlastnostiach medzi skupinami boli zaznamenané u vzoriek skladovaných           

12 mesiacov pri teplote -18 °C. Hodnotitelia pridelili viac bodov prsnej svalovine pokusnej 

skupiny, a to hlavne pri hodnotení šťavnatosti a krehkosti (P < 0,05). 

 
   Tabuľka 1 Senzorické hodnotenie prsnej svaloviny 

Senzorické hodnotenie prsnej svaloviny 

 1. deň 7. deň 12  mesiacov 

 K P K P K P 

Vôňa 3,2±0,78 3,5±1,08 3,5±0,97 3,6±0,96 3,2±0,42 3,4±0,51 

Chuť 3,6±0,84 3,6±0,69 3,9±0,99 3,5±0,84 3,4±0,51 3,4±0,51 

Šťavnatosť 2,5±0,32
b
 3,3±0,34

a
 2,9±0,59 2,8±0,53 2,5±0,22

b
 3,3±0,38

a
 

Krehkosť 3,1±0,49 3,4±0,69 3,7±0,82 3,1±0,73 2,9±0,56
b
 3,5±0,52

a
 

Spolu 12,4±0,95 13,8±1,3 14,0±1,98 13,0±1,16 12,0±0,84
b
 13,6±0,70

a
 

K – kontrolná skupina; P – pokusná skupina; 
a,b

 – hodnoty s rozdielnym označením sú štatisticky 

rozdielne (P < 0,05) 

 

     Podobné výsledky ako u prsnej svaloviny boli dosiahnuté výsledky aj pri hodnotení 

stehennej svaloviny. Pokusnej skupiny hodnotitelia pridelili vyšší celkový počet bodov 

v prvý, v siedmy deň skladovania a aj po 12-mesačnom skladovaní (P > 0,05). Obdobne aj 

u vzoriek stehennej svaloviny boli najvýraznejšie rozdiely (P < 0,05) pozorované pri 

hodnotení šťavnatosti stehna,  a to v prvý deň skladovania pri 4 °C.   
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       Tabuľka 2 Senzorické hodnotenie stehennej svaloviny 

Senzorické hodnotenie stehennej svaloviny 

 1. deň 7. deň 12  mesiacov 

 K P K P K P 

vôňa 3,6±0,80 3,0±0,94 3,8±0,53 4,0±0,81 3,5±0,52 3,3±0,48 

chuť 3,3±0,48 3,8±0,78 3,9±0,73 3,6±0,84 3,0±0,47 3,3±0,48 

šťavnatosť 3,5±0,54
b
 4,3±0,37

a
 3,8±0,42 3,7±0,54 3,3±0,48 3,6±0,51 

krehkosť 3,8±0,78 4,0±0,66 3,2±0,78 4,1±0,73 3,5±0,57 3,5±0,70 

spolu 14,3±1,00 15,1±1,1 14,7±1,7 15,4±1,9 13,3±1,33 13,7±1,41 

K – kontrola; P – pokusná skupina; 
a,b

 – hodnoty s rozdielnym označením pri hodnotenom sú 

štatisticky  rozdielne (P < 0,05) 

      

     Vďaka vysokej úrovni PNMK v kŕmnej zmesi brojlerov sa zvyšuje stupeň nenasýtenosti 

svalových membrán, čo vedie k zníženiu oxidačnej stability svalov a následne k negatívnemu 

vplyvu na senzorickú a nutričnú kvalitu mäsa. Pri pokuse o produkciu mäsa so zvýšeným 

obsahom PNMK je preto nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi maximálnym obsahom PNMK 

vo svalovom tkanive a udržaním prijateľnej chuti konečného výrobku. Senzorické hodnotenie 

vzoriek pokusnej skupiny kŕmenej komerčnými kŕmnymi zmesami s prídavkom 10 % 

fermentovaného krmiva vykazovalo zlepšenie senzorických vlastností v porovnaní 

s kontrolnou skupinou. Významné bola hodnotená najmä šťavnatosť mäsa pokusnej skupiny. 

Nami dosiahnuté výsledky je ťažké porovnať s inými štúdiami, nakoľko je minimum 

vedeckých prác zaoberajúcich sa problematikou skrmovania obdobného krmiva kurčatami. 

Lipidové zloženie mäsa brojlerových kurčiat sa však dá ovplyvniť viacerými spôsobmi. 

Valavan a i. (2006) študovali vplyv 1, 2 a 3 % ľanového oleja u brojlerov do veku 7 týždňov. 

Autori zistili, že pridanie oleja nemalo žiadny negatívny vplyv na senzorické ukazovatele 

prsnej a stehennej svaloviny, pričom hodnotili vzhľad, šťavnatosť, chuť, mäkkosť a celkovú 

prijateľnosť pre spotrebiteľa. Obdobne aj Gonzales-Esquerra a Leeson (2000) konštatujú, že 

aróma, chuť, prijateľnosť a pachuť neboli ovplyvnené u hydiny kŕmenej ľanovým semenom 

po dobu 14 dní pred zabitím. Taktiež Lopez-Ferrer a i. (1999) pri kŕmení kurčiat zmesou 

obohatenou o 8 % sójového, slnečnicového alebo ľanového oleja v priebehu celého obdobia 

rastu, nezaznamenali žiadne významné rozdiely senzorických vlastností svaloviny. 

 

ZÁVER 

     Senzorické vlastnosti mäsa kurčiat sú pre konzumenta veľmi dôležitým ukazovateľom. 

Aplikácia prefermentovaného cereálneho bioproduktu v praktických podmienkach vo výžive 

hydiny môže byť realizovaná len vtedy, ak tento bioprodukt negatívne neovplyvní senzorické 

vlastnosti mäsa. Z našich výsledkov vyplýva, že pridaný bioprodukt pozitívne ovplyvnil 

senzorické vlastnosti prsnej aj stehennej svaloviny brojlerových kurčiat. 
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MUTATION WITHIN RABBIT FABP3 (FATTY ACIDS BINDING 

PROTEIN 3) INFLUENCE MEAT TRAITS PARAMETERS 

 
Łukasz Migdał,  Karaś I., Pałka S. , Kozioł K., Wladyslav Migdal,    Kmiecik M., 

Otwinowska-Mindur A., Anna Migdał, Bieniek J. 

 

Abstract: This study examined associations between single nucleotide polymorphisms 

(g.134855943T>A and g.134855964C>T) within FABP3 (fatty acids binding proteins 3) 

Analysis were conducted on 100 Termond White rabbits. DNA were isolated from blood and 

restriction enzymes: BccI for g.134855943T>A polymorphism and MvaI for  

g.134855964C>T were used for genotyping. Data for physical parameters from hind leg were 

used in statistical analysis. Results showed statistical differences within g.134855943T>A 

polymorphism for shear force (P = 0.0352). Preliminary studies showed that SNP within 

FABP3 may influence important meat quality traits but for better understanding its influence 

additional analysis must be carry on.  

Keywords: Rabbit, SNP, meat  

 

INTRODUCTION 

Easy digestibility and nutritional value of rabbit meat makes it highly recommended 

for children and old people. Lipid content in rabbit meat vary – mostly depends on carcass 

part as well as factors like feeding (Dalle Zotte 2002). There are reports describing different 

levels of fat content in carcass parts (Pla et al. 2004). One of genes connected with fat content 

is fatty acids binding protein (FABP3, H-FABP3).  FABP3 belongs to FABP protein family, 

consists nine proteins which transport long-chain fatty acids, reported to be associated with 

meat and milk fat content (Liang et al. 2014). Present study was designed to examine 

polymorphisms within rabbit FABP3 and physical parameters of Termond White rabbits 

 

MATERIALS AND METHODS 
Animals: In this study we analysed data from hind leg shear force from 100 Termond White 

rabbits (female:male 1:1). Animals were kept in a heated hall furnished with water supply 

(nipple drinkers), lighting (14D:10N) and exhaust ventilation. Water and feed were available 

ad libitum - the pelleted commercial diet contained 15% crude protein, 16.1% crude fibre and 

3.5% crude fat. The rabbits were weaned at week 5 of life and slaughtered at week 12. The 

animals were slaughtered after 24h fasting, under a permit from the II Local Ethics 

Committee in Kraków (no 37, 30th May 2016). After 24h chilling m. longissimus lumborum 

samples were collected for further chemical analysis and stored at -20ºC  

Shear force analysis: Shear force was measured using a TA-XT2 Texture Analyser (Stable 

Micro Systems) with a Warner-Bratzler attachment and a triangular notch in the blade. 

Texture was analysed using a TA-XT2 Texture Analyser (Stable Micro Systems) with a 

cylinder 50 mm in diameter attached. The samples were subjected to a double pressing test 

using a force of 10 g to 70% of their height. Cylinder speed was 2 mm/s, and the interval 

between presses was 3 s. 

Blood collection and DNA isolation: DNA was extracted using a GeneMATRIX kit (EURx) 

from 300 µl blood collected after slaughter into tubes containing EDTA. 

Sequencing and PCR-RFLP: Primers for sequencing were designed in the Primer3 program 

using the rabbit FABP3 sequence from the ENSEMBL database ENSOCUG00000014608, 

genome assembly OryCun 2.0 (Carneiro et al. 2014). For identified SNPs restriction 

fragment length polymorphism analysis were carried on to determine genotype frequency (for 

g.134855943T>A BccI and for g.134855964C>T MvaI)  
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Statistical analysis: investigated by analysis of variance using the MIXED procedure of SAS 

9.4 (SAS Institute Inc, 2014) using the following model: 

Yijk = µ + Gi + Sj + (G*S)ij + Mijk + eijk 

Where Yijk – studied traits; µ –mean of the trait; Gi – fixed effect of i-th genotype (i=1,2,3); 

Sj – fixed effect of j-th gender (j=1,2); (G*S)ij – the interaction between genotype and 

gender; Mijk – linear regression of litter size (the litter size was from 4 to 13 individuals); 

eijk – error term. The significance of differences was determined by the Tukey–Kramer test 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 Results are presented in Table 1. 

 

Table 1. Association between physical traits and SNPs within rabbit FABP3 

 Polymorphism 

 g.134855943T>A g.134855964C>T 

 TT TA AA Pvalue CT TT Pvalue 

Shear 

Force 
1.64

a
 (0.1)

1
 1.4

b
 (0.1) 

1.48
ab

 

(0.11) 
0.03 

1.42 

(0.08) 

1.48 

(0.05) 
0.55 

Hardness 10 (0.6) 
10.8 

(0.2) 
9 (0.8) 0.47 

9.93 

(0.57) 

10.1 

(0.34) 
0.81 

Springin

ess 
0.54 (0.01) 

0.53 

(0.01) 
0.50 (0.01) 0.25 

0.54 

(0.01) 

0.53 

(0.01) 
0.58 

Cohesive

ness 
0.43 (0.01) 

0.42 

(0.01) 
0.42 (0.01) 0.49 

0.44 

(0.01) 

0.42(0.

04) 
0.09 

Chevines

s 
2.47 (0.2) 2.3 (0.1) 2 (0.3) 0.355 

2.4 

(0.18) 

2.3 

(0.11) 
0.77 

1
Least square means are reported with their standard errors in parenthesis 

a,b
 Values within the same trait and polymorphism marked by different letters differ significantly at P<0.05. 

Results showed that for g.134855943T>A polymorphism significant differences between TT 

and TA genotypes were found (P = 0.03). Higher values of shear force seems to decrease 

quality of meat. Additional analysis must be conducted on other pure breeds to clarify effect 

of FABP3 polymorphisms on meat quality traits. 
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TRADITIONAL SMOKING OF MEAT PRODUCTS, FISH AND 

CHEESES 
 

 Wladyslav Migdal, Walczycka Maria,  Marzena Zając,   Joanna Tkaczewska,   Piotr 

Kulawik,  Ewelina Węsierska, Łukasz Migdał, Anna Migdał 

 

Abstract: Production of traditional and/or regional products is based on good quality natural 

raw materials originating from home plant species and animals breeds – the heritage of Polish 

agriculture. The raw materials originating from Polish home breeds are applied for production 

of the best quality traditional, local products. These products are produced and preserved with 

traditional methods. Concerning all obtained results - these products can be recommended as 

traditional high quality foods with unique taste. 

Keywords: meat products, fish, cheese, traditional smoking 

 

INTRODUCTION 

The raw materials originating from Polish home animal breeds (Polish Red Cattle and 

White Backed Cattle; sheep-colour variety of Polish Mountain Sheep, Heather –wrzosówka 

sheep, Świniarka sheep, Great Poland Sheep, olkuska sheep, kamieniecka sheep, 

Żelaźnieńska sheep, uhruska sheep, Pomeranian sheep; geeses – Zatorska, Kielecka, 

Biłgorajska, Lubelska, Podkarpacka, Kartuska, Rypińska, Suwalska, Pomorska; ducks – 

Polish Pekin, Lowered Duck; pigs: Złotnicka Spotted, Złotnicka White, Puławska) are applied 

for production of the best quality traditional, local products. These products are produced and 

preserved with traditional methods.  

Food smoking is one of the oldest food preservation techniques. Since the discovery of 

fire, this method has been used to preserve meat, fish, cheese and some fruits. Smoking is 

process of saturating with smoke food products which have been cured or salted and dried. 

The saturation with smoke ingredients may take place by the means of diffusion from the 

smoke-air mixture, through application of liquid layer on the surface of product or through 

addition of liquid smoke into the fragmented product. There following main techniques of 

smoking are currently used: smoking in air and smoke environment and smoking in smoke 

solutions (liquid smoke) (Kołakowski, 2012). Smoking in air and smoke environment 

includes also the traditional smoking, which takes place in traditional smoking chambers, 

where the smoke and heat is generated through burning of thick pieces of deciduous tree 

wood, with proper humidity. Traditional smoking is a process, performed in accordance with 

artistry and knowledge of local producers, which includes drying, cold, warm and hot 

smoking and hot smoking and baking, to receive pale, dark, brown, cherry etc. color, 

depending on centuries old local tradition, conducted in traditional smoke chambers, in which 

the smoke and temperature is generated from burning of thick deciduous tree wood, with 

proper humidity in a fireplace located directly inside the chamber and above which in a 

certain distance is located the smoked and processed product, hanging on the smoking sticks.  

The regulation of Ministry of Agriculture and Rural Development issued at 15 Dec 2014 

describes traditional smoking as „smoking without artificial aroma smoke compounds”. The 

idea of traditional smoking is the method of heat and smoke production. In traditional 

smoking the smoke and heat are the effect of wood combusting (fire and smoke). The smoke 

is composed of a few hundred components both favorably influencing on quality of smoked 

product and inert for consumer health and also these which evoke doubts as healthy aspect. 

The formaldehyde originating from smoke when acting with meat proteins causes 

lowering of digestibility of too much smoked products. During smoking the important 

meaning, because of their properties, have phenols, which are characterized with specific 

odour, which builds sensory characteristics of smoked products. Also phenols show an 



 168 

antioxidant activity. The important components of smoke are polycyclic aromatic 

hydrocarbons, which can migrate to food directly and/or indirectly. The indirect route is 

absorption of these components by plants from soil, and absorption of PAHs on plants as air 

sediments with rain and dust. The direct route is smoking, grains drying, in dryers heated with 

some derivatives of oil, and/or contamination by PAHs of food additives. 

The research conducted on PAHs harmfulness caused that, in 2002, the Scientific 

Committee on Food at European Commission declared 15 compounds of PAH’s group as 

potentially genotoxic and cancerogenic for people. The result of above statement is a set of 

Commission regulations (UE) with the object of limiting PAH’s presence in food. Ireland, 

Spain, Croatia, Cyprus, Latvia, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Finland, 

Sweden and United Kingdom jointly opted for derogation of Commission Regulation (EC) no 

1881/2006 what caused that European Commission at 12 Dec 2014 issued Commission 

Regulation (UE) no 1327/2014 changing the EC regulation no 1881/2006 referral to the 

highest allowed limits of PAH’s in traditionally smoked meat, traditionally smoked meat 

products and in fish and shellfish traditionally smoked (European Union Official Journal, L 

358/13 issued at 13.12.2014). 

The Regulation allows for launching to local, state’s markets of traditionally smoked 

meat and meat products, which are smoked at the territory of the state and are prepared for 

consumption at place, which contain PAHS levels higher than that included in 6.1.4 annex, if 

these levels are consistent with their highest allowances applied before the 1
st
 of September 

2014 – i.e. 5,0 μg.kg
-1

 for benzo(a)pyrene and 30,0 μg.kg
-1

 for the sum of benzo(a)pyrene, 

benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene and chrysene. Initially the Regulation has been valid 

till 31 st August 2017 but then it was derogated till the thorough elaboration of next 

regulation. 

New regulations regarding the maximum limits of polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAH) have caused a huge dispute among the processors and academics, causing confusion of 

the consumers. On the basis of our research and research performed by the producers, we can 

report that the final effect of the smoking, thus the amount of PAH in the final product 

depends on number of factors, from which the most important are: raw material (research 

suggest that raw meat contains from 0.0–0.9 µg of BaP/kg), type of raw material and fat 

content, type of meat product – type of sausage, its thickness and composition have 

influenced both the amount of BaP and the total PAH, spices and food additives, type of 

casing, type of heat treatment, smoking temperature, drying degree, type and construction of 

the smokehouse, smoking wood – the type, hardness and humidity, smoke generation 

techniques – the traditional smoking is dependent on the atmospheric conditions, wood 

burning temperature, the sample collection method - the methods and techniques of sample 

collection for PAH analysis is regulated by the Commission Regulation No 836/2011, 

analysis methodology – accredited laboratories which analyze the PAH content in food 

products of animal origins use different analytical methods: gas chromatography with mass 

spectrophotometry or HPLC, in case of traditional smokehouses, based on natural air flow or 

convection, the critical point in reduction of PAH in the final product is the experience and 

skills of the smoker, who has to control the conditions of combustion.  

The aim of this study  was to analyse content of polycyclic aromatic hydrocarbons in 

meat products, fish and cheese. 

Taking into account that the European Commission Scientific Commitee on Food declared 15 

compounds from PAHs group as potentially genotoxic and cancerogenic for human these 15 

components and benzo(a)pyrene presence and amounts were chequed in our control 

examinations. The method used was HRGC-HRMS (CZ_SOP_D06_06_180 - except chap. 

11.3.3.1 - 11.3.3.7, 11.3.3.9 l, 11.3.4 (US EPA 429, ISO 11338); PAH16: Determination of 

polyaromatic hydrocarbons by isotope dilution method using HRGC-HRMS).  
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MATERIALS AND METHODS 
The content of polycyclic aromatic hydrocarbons was analysed in 100 products – table 1. 

Products Number  

of samples 

Number  

of producers 

raw pork meats (loin and ham of Zlotnicka pig) 2 2 

meat products obtained from Pulawska pig 10 2 

smoked meat products of Zlotnicka White and 

Zlotnicka Spotted pigs meat 

25 5 

smoked meat products of Popielno White 

rabbit 

3 2 

smoked meat products of lamb and sheep meat 4 3 

smoked beef meat products of Polish Red and 

Simmental Cattle 

6 4 

smoked meat products of horse meat of 

homeland Polish breeds 

11 2 

smoked meat products of ducks and geese meat 8 4 

smoked fish products of carp and trout 5 4 

smoked ewe’s milk cheeses 7 4 

smoked cow’s milk cheeses 13 7 

goat’s milk cheeses 3 2 

cow-ewe’s milk mixture cheeses 3 3 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
Obtained data pointed on differences in PAHs levels contents in dependence on 

smoking method used. For products smoked in hot smoke (south of Poland) the higher levels 

of bezno(a)pyrene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene i chrysene were measured in 

comparison to smoking in warm and/or cold smoke (Big Poland and Kujawy regions).  In 

smoked meat products the lower levels of naphtalene, acenaphtylene, acenaphthene, fluorene, 

fenanthrene were measured in comparison to some small smoked cheeses (especially smoked 

at shepherds huts) where the contents of naphtalene and/or  acenaphtylene reached up to          

1 200 µg.kg
-1

, and of fenanthrene up to 790 µg.kg
-1

) – table 2. 

Especially susceptible on high amounts PAHs levels are thin sausages i.e. kabanos and 

sausages in natural pork casings (from pork guts; Ø 32 mm) and thin smoked meats prepared 

from whole muscle and/or part of muscle i.e. rabbit’s rupms. The attempts of natural – gut’s 

origin casings replacement with collagen casings resulted in lowering of PAHs levels but a 

meaningful part of questioned consumers was dissatisfied with sausage embedded into 

collagen casing. The analyses of casings showed a few times higher content of PAHs in 

casings in comparison to core sausage meat. The sausage’s producers should inform the 

customer (on labels) that the casing should be removed before consumption (it does not 

concern kabanos where this is impossible).  

In the analysed smoked meats (raw loin and ham) the PAHs were present at amounts below 

used method detection levels. 

Only 3 products (kabanos and smoked rabbit rupms) were doubtful because of PAHs content 

as Regulations (EC) no 1881/2006 and (UE) no 1327/2014 demanded limits. 

Up to date examinations results have revealed that traditionally smoked products got high 

quality and safety, especially as PAHs contents (fulfill demands of UE Regulation no 

1327/2014), which could originated, in big amounts, during smoking with traditional methods 

use. 

To obtain the satisfying results of smoking the specific order of technological steps should be 

kept: 
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fish : partial drying-thermal treatment (salting)-smoking 

meat products: partial drying-smoking-thermal treatment 

meat products: partial drying-smoking and thermal treatment (hot smoking with roasting) 

ripening cheeses: smoking fruit (plums): partial drying- smoking 

All analysed products were subjected to chemical, physico-chemical and microbiological 

analyses in Animal Products Processing Dept., Food Technology Faculty, University of 

Agriculture in Krakow, Poland. 

Concerning all obtained results - these products can be recommended as traditional high 

quality foods with unique taste. 

 

Table 2. Content of polycyclic aromatic hydrocarbons in meat products, fish and cheese 

(µg.kg
-1

) 

Polycyclic aromatic 

hydrocarbons 

Raw meat and meat 

products 
from - to 

Fish products 

from - to 

Cheeses 

from - to 

Naphtalene <3.30 - 300±90.0 30.0±9.0 - 140±42.0 20.0±6.0 - 1200±360 

Acenaphtylene <0.98 - 270±81.0 28.0±8.4 -  240±72.0 18.0±5.4 - 1200±360 
Acenaphthene <0.59 – 7.90±2.37 1.90±0.57 – 13.0±3,90 1.60±0.48 - 57.0±17.1 
Fluorene <1.8 -  64.0±19.20 11.0±3.30  - 77.0±23.1 9.1±2.73 - 400±120 
Phenanthrene <4.3 -  470±141 31.0±9.30 - 190±57.0 15.0±4.50 - 790±237 
Anthracene <0.39 -  95.0±28.50 4.1±1.23 – 44.0±13.2 3.2±0.96 - 190±57.0 
Fluoranthene <1.20 -  250±75.00 6.30±1.89 – 50.0±15,0 2.7±0.81 – 94.0±28.2 
Pyrene <1.40 -  220±66.00 5.70±1.71-  39.0±11.7 1.80±0.54 - 150±45.0 
Benzo(a)anthracene <0.39 – 34.0±10.20 <0.70 – 3.90±0.52 <0.61 – 67.0±21.2 
Chrysene <0.39 – 36.0±10.80 <0.70 – 3.30±0.99 <0.61 - 7.30±2.19 
Benzo(b)fluoranthene <0.39 - 11.0±3.30 <0.47 – 2.40±0.72 <0.34 - 4.50±1.35 
Benzo(k)fluoranthene <0.20 – 5.90±1.77 <0.46 -  1.40±0.42 <0.34 - 2.10±0.63 
Benzo(a)pyrene <0.39 – 12.0±2.60 <0.47 – 2.70±0.81 <0.34 - 4.50±1.35 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene  <0.20 – 5.10±1.53 <0.47 -  1.30±0.39 <0.18 - 2.30±0.69 
Dibenzo(a,h)anthracene <0.041 – 0.86±0.258 <0.21 - <0.83 <0.049 - <0.61 
Benzo(g,h,i)perylene <0.59 – 5.50±1.65 <0.47  - 3.80±1.14 <0.4 - 1.90±0.57 
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VEDLEJŠÍ DRŮBEŽÍ JATEČNÉ PRODUKTY JAKO SUROVINA PRO 

ZÍSKÁVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÉHO KOLAGENU 

POULTRY BY-PRODUCTS AS A RAW-MATERIAL FOR PREPARING 

FOOD-GRADE COLLAGEN 
 

Petr Mrázek, Pavel Mokrejš, Robert Gál 

 

Abstract: With constantly increasing consumption of poultry meat, the issue of handling with 

by-products resulting from meat-processing industry is of the most importance. These by-

products are produced in large quantities and, due to their biological nature; they must be 

handled in proper way to avoid environmental pollution. The best way to solve this problem is 

using it as a raw material for processing into other products containing a large amount of 

proteins, especially collagen, which is widely used in food or other industries. Poultry skin is 

a by-product containing a high proportion of collagen, which can be isolated by controlled 

procedure of removing undesirable components (mainly fats, non-collagen proteins and 

pigments). Refined collagen can be further processed (not only) for collagen products. 

Chicken skin containing high amount of fat (85.0 %) can be effectively defatted using mixture 

of solvents petrolether+ethanol and refined collagen with a residual fat content about 14 % is 

prepared. 

Keywords: chicken, collagen, enzyme, fat, meat by-products, poultry, skin 

 

ÚVOD 

Podle odhadů je ročně vyprodukováno 20 až 100 milionů tun potravinářských odpadů 

po celém světě. V EU při produkci ryb vzniká 5,2 milionů tun odpadů, masozpracující 

průmysl produkuje 16,5 milionů tun (Ferraro et al., 2016). 

Vedlejšími produkty masozpracujícího průmyslu jsou např. krev, kosti, odřezky z masa, 

kůže, tuk, rohy, kopyta, končetiny, vnitřnosti aj. Náklady na likvidaci těchto produktů lze 

vyvážit přidáním hodnoty těmto produktům, a tím vzroste jejich rentabilita. Velké množství 

vedlejších produktů obsahuje důležité živiny, jako jsou bílkoviny, tuky, minerály či vitaminy, 

které mohou přinést určitý zisk masozpracovatelským firmám (Toldrá et al., 2016). 

Ročně je generováno více než 7 milionů tun odpadních kostí z porážek savců. Po staletí 

jsou kosti využívány k přípravě polévek a vývarů. V současnosti je snaha vyvinout techniky 

zvyšující podíl získaného masa při bourárenském zpracování. V mnoha zemích se používá 

mechanicky separované maso (tzv. separát) v masných produktech, ale podíl takto získaného 

masa bývá limitován (Waldron, 2009; Jayathilakan et al., 2012).  Krev je dalším 

významným vedlejším produktem masného průmyslu. Krev zdravých zvířat bývá sterilní a 

tvoří 2,4 až 8,0 % živé hmotnosti. Krev je využívána v potravinách např. jako emulzifikátor, 

stabilizátor, barvicí přísada či nutriční složka. Většina krve je použita pro výrobu krevní 

moučky v krmivářském průmyslu. Další aplikací jsou také medicínské a farmaceutické 

produkty (Jayathilakan et al., 2012; Gómez-Juárez, 1999; Toldrá et al., 2016). Kůže savců 

tvoří 4 až 11 % živé váhy zvířete a jsou jedním z nejhodnotnějších vedlejších produktů. 

Kolagen z hovězích a vepřových kůží se používá na výrobu potravinářských primárních 

obalů, zejména na uzeniny a jako přísada do kosmetických produktů. Vepřová kůže má 

podobné složení jako lidská kůže a lze ji tak použít ke krytí popálenin či vředů, nebo na 

transplantaci kůže. Vnitřnosti často poskytují vysokou nutriční hodnotu a jsou ceněné jako 

potraviny zejména v jihovýchodní Asii. V Číně, Japonsku a Indii se vnitřnosti využívají 

v tradiční medicíně. Tuk je také významným produktem a tradičně se používá při přípravě 

pokrmů. Využití je rovněž pro výrobu margarínů a ztužených tuků. Vepřové sádlo je 

přidáváno do uzenin či emulzifikovaných produktů (Jayathilakan, 2012). 



 173 

Drůbeží maso představuje 5,5 % z celkové zemědělské produkce a 12,7 % z produkce 

masozpracujícího průmyslu v EU. V roce 2014 EU vyprodukovala 13 milionů tun drůbežího 

masa, o 9 % více než v roce 2007; největšími producenty jsou Polsko (13,9 %) a Francie        

(12,9 %) následované Velkou Británií (12,6 %) a Německem (11,8 %). Nejvíce je zastoupeno 

kuřecí (79,8 %) a krůtí (14,8 %) maso;  kachní představuje jen 3,6 % z celkové produkce 

drůbežího masa (Eurostat Statistics Explained, Meat Production Statistics, 2017). 

Spotřeba kuřecího masa na osobu vzrůstá, z 30 kg v roce 2000 na 38 kg v roce 2009. Tento 

vzrůst je následkem snížení jeho ceny a technologickým pokrokem a generuje velké množství 

nevyužitých složek chovu. Odpad z produkce masa, produktů z drůbeže, dobytka a prasat 

způsobuje nadměrné znečištění, pokud je prováděn neadekvátními metodami. Vznikají vážné 

environmentální problémy, které vedou k degradaci půdy, povrchových a podzemních vod. 

Významný problém také nastává u živočichů přítomností patogenních mikroorganismů. 

Možností zmírnění environmentálních dopadů způsobených nevhodnou likvidací těchto 

odpadů je jejich znovupoužití (Almeida et al., 2013). 

Vedlejší produkty drůbežářského průmyslu tvoří asi 22 až 30 % z celkové produkce 

drůbeže a jsou to např. jedlá tkáň, krev, vnitřnosti, skořápky a další, jak je znázorněno v tab. 

1. Vedlejšími produkty ve stádiu chovu jsou pak podestýlka a hnůj (které lze využít jako 

recyklované krmivo nebo hnojivo) a rovněž vedlejší produkty líhně, zejména vaječné 

skořápky, nevylíhnutá vejce a mrtvá či vyřazená kuřata, která lze ve formě moučky přidávat 

v množství 3-5 % do krmiv (Jayathilakan, 2012). 

 

Tab. 1: Vedlejší produkty drůbežářského průmyslu a jejich potenciální využití 

(Jayathilakan, 2012) 

Typ produktu ≈ % živé váhy Použití 

peří 7,5 

lůžkoviny, dekorace, sportovní vybavení, 

hnojivo, moučka z peří 

hlavy 2,5 drůbeží moučka 

krev 3,5 krevní moučka 

žaludek (svalnatý a žlaznatý) 3,5 potraviny, zdroj chitinolytického enzymu 

končetiny 3,5 polévka, technický tuk, drůbeží mazivo 

střeva a žlázy 8,5 

masová moučka, drůbeží mazivo, hormony, 

enzymy 

kůže 8,0 masné výrobky 

kosti 13,0 masokostní moučka 

 

Dostupná literatura zmiňuje možnosti využití drůbežích běháků, kůží a hlav jako 

surovin pro přípravu rozpustného kolagenu. Např. Almeida s Lannesem zpracovávali kuřecí 

běháky 4% kyselinu octovou po dobu 16 h (Almeida and Lannes, 2013).  Kim a kol. 

opracovávali kachní běháky 0,1N HCl po dobu 48 h při pokojové teplotě (Kim et al., 2014), 

zatímco Yeo a kol. použili také 0,1N HCl, ale doba opracování byla 5 dnů (Yeo et al., 2014). 

Rafieian a kol. využili pro opracování zbytků z kuřecího separátoru 1% NaCl po dobu 30 min 

a 3-7% HCl po dobu  24 h při pokojové teplotě (Rafieian et al., 2013). Sarbon a kol. pro 

opracování kuřecí kůže použili 0,15% NaOH po dobu 120 min, 0,15% H2SO4 po dobu 120 

min a 0,7% kyselinu citrónovou rovněž po dobu 120 min (Sarbon et.al., 2013). Du a kol. 

zpracovávali drůbeží hlavy 0,015M roztokem NaHCO3 po dobu 3 h, 0,1M NaOH po dobu 6 h 

a 0,05M kyselinou octovou po dobu 18 h při 4 °C (Du et al., 2013).   

Naše pracoviště se již zabývalo zpracováním drůbežích běháků, z nichž lze za použití 

mikrobiálních proteáz při mírných reakčních podmínkách (neutrální pH, teplota nepřevyšující 

75 °C, atmosférický tlak) připravit kolagenní hydrolyzát (Mokrejš et al., 2017). 
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Drůbeží peří je významným zdrojem keratinu, který je, v důsledku přítomnosti 

disulfidických můstků, chemicky a mechanicky vysoce odolnou bílkovinou. Hydrolytickým 

štěpením –S–S– a –CO–NH– vazeb v keratinu lze připravit rozpustné produkty o různé 

molekulové hmotnosti (Schrooyen et al., 2001; Grazziotin et al., 2007; Gusta and 

Ramnani, 2006). Zpracováním drůbežího peří v alkalickém prostředí za použití 

proteolytických enzymů na keratinové hydrolyzáty jsme se již dříve také zabývali (Mokrejš 

et.al., 2011; Mokrejš et al., 2012). Hydrolyzované keratiny se v potravinářském průmyslu 

používají jako nutriční doplňky, k úpravě viskosity mléčných výrobků, při výrobě 

energetických nápojů či ke stabilizaci emulzí. Významné využití keratinových hydrolyzátů je 

i v kosmetickém průmyslu. Přídavkem do emulsí na ošetřování pokožky se zlepšují bariérové 

a hydratační vlastnosti pokožky; keratinové hydrolyzáty ve vlasové kosmetice (šampony, 

kondicionéry) vylepšují strukturu a vlastnosti vlasu (Mokrejš et al., 2017; Mokrejš et al., 

2017). 

Informace o využití drůbežích vnitřností a střev jako suroviny pro přípravu kolagenu 

nejsou známy a to zřejmě z důvodu komplikovaného čištění suroviny (nestrávené zbytky 

potravy, trávicí enzymy, velká jemnost tkáně atd.) Nicméně, naše pracoviště plánuje zabývat 

se výzkumem i tohoto typu vedlejšího produktu. 

 

Cíle příspěvku: 

1. Vybrat vhodné vedlejší produkty z porážky kuřat s vysokým obsahem kolagenu.  

2. Analyzovat složení vybraných tkání (zejména obsah bílkovin a podíl kolagenu). 

3. Navrhnout vhodný způsob přípravy (homogenizace) tkání k dalšímu zpracování; 

zejména se soustředit na teplotní podmínky a způsob mělnění při homogenizaci. 

4. Tkáň s vysokým obsahem kolagenu s předpokladem snadného zpracování podrobit 

řízenému odbourávání nežádoucích složek (tuků, nekolagenních bílkovin a pigmentů) s 

cílem připravit kolagen. Zaměřit se zejména na účinné odstranění tuků, které jsou 

významnou složkou biologických tkání. 

5. Posoudit možnosti zpracování kolagenu na rozpustný kolagen, případně na další 

produkty. 

 

 

MATERIÁLY A METODIKA 

Zpracování drůbežích vedlejších jatečných produktů na potravinářský kolagen je blokově 

uvedeno na obr. 1. 

 

 

  

 
 

 

Obr. 1: Blokové schéma přípravy kuřecího kolagenu 
 

Použité přístroje, pomůcky a chemikálie 

Řezačka masa SPAR Mixer SP-100AD-B (TH Industry RD, Taiwan), sušárna 

Memmert ULP 400 (Memmert GmbH + Co. KG, Německo), třepačka LT 3 (Nedform, Česká 

republika), elektronické předvážky Kern 440 – 47, elektronické analytické váhy Kern 770 

(Kern, Německo), exsikátor, lednička s mrazničkou (Samsung, Jižní Korea), kovové filtrační 
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síto (velikost pórů 1 mm), PA tkanina (velikost pórů 200 μm), muflová pec Nabertherm 

(Nabertherm GmbH, Německo), Parnas – Wagner destilační přístroj (Fisher Scientific, Česká 

republika), NaCl, NaOH, NaHCO3, petrolether, ethanol, choroform (Verkon, Česká 

republika).  

Lipozyme TL IL - enzym produkovaný imobilizací mikrobiální lipázy z Thermomyces 

lanuginous na granulovaném nosiči ze siliky, lipáza je produkována submerzní fermentací 

geneticky modifikovaného organismu Aspergillus oryzae, deklarovaná aktivita 100 KLU/g, 

optimální pracovní teplota 70 °C a pH 6-9 (Novozymes, Dánsko); Lipex 100 L - lipáza 

produkovaná submerzní fermentací geneticky modifikovaného kmene Aspergillus, 

deklarovaná aktivita 100 KLU/g, optimální pracovní teplota 30 °C a pH 7 (Novozymes, 

Dánsko); Lipolase - lipáza s Thermomyces lanuginosus produkovaná submerzní fermentací 

geneticky modifikovaného mikroorganismu Aspergillus oryzae, deklarovaná aktivita 100 

KLU/g, optimální pracovní teplota 30 °C a pH 11 (Novozymes, Dánsko);  Polarzyme 6.0 T - 

proteáza produkovaná fermentací mikroorganismu, který není přítomen ve finálním produktu, 

deklarovaná aktivita 6 KLU/g, optimální pracovní teplota 10-60 °C a pH 7-11 (Novozymes, 

Dánsko). 

Výběr surovin 

Jako perspektivní vedlejší produkty z porážky kuřat vhodné k získání kolagenu byly 

zvoleny kůže, hlavy a žaludky, které byly dodány firmou Raciola Uherský Brod, s.r.o. Byla 

provedena analýza za účelem zjištění složení suroviny. Byl stanoven obsah sušiny, bílkovin, 

kolagenu, tuků a minerálních látek.  

Vstupní analýza surovin 

Stanovení sušiny probíhalo nepřímou metodou sušením vzorku při teplotě 103,0 ±2 °C 

do konstantní hmotnosti. Obsah bílkovin byl stanoven metodou podle Kjeldahla mineralizací 

v koncentrované H2SO4 po dobu cca 1,5 h. Poté byl na destilačním přístroji jímán uvolněný 

amoniak v roztoku kyseliny borité. Následovala titrace roztokem HCl a výpočet obsahu 

bílkovin z celkového obsahu dusíku (ISO 937:1978). Při stanovení obsahu kolagenu se 

postupovalo takto: navážka tkáně byla smísena s 0,1M NaOH v poměru 1:30 (w/v) a směs 

byla zahřívána při teplotě 95,0 ±2 °C po dobu 45 min. Poté proběhla filtrace a vysušení 

tuhého podílu při 103,0 ±2 °C do konstantní hmotnosti. Úbytek kolagenu se zjistil výpočtem 

(Nadalian et.al., 2013). Stanovení obsahu tuku bylo provedeno tak, že se do extrakční 

patrony navážilo cca 10 g vzorku, poté byla patrona umístěna do extrakčního přístroje dle 

Soxhleta; extrakce probíhala ve dvou cyklech. V prvním cyklu byl tuk extrahován 

chloroformem a ve druhém cyklu etanolem po dobu 6–8 h. Množství vyextrahovaného 

zbytkového tuku bylo zjištěno gravimetricky (Davídek et.al., 1985). Obsah minerálních látek 

byl stanoven tak, že navážka vysušeného vzorku (cca 1 g) byla umístěna do porcelánového 

žíhacího kelímku a nad kahanem spalována do zuhelnatění (cca 30 min); dále byl vzorek 

vyžíhán v muflové peci při teplotě 650,0 ±2 °C po dobu minimálně 1 h. Množství minerálních 

látek bylo zjištěno gravimetricky (Davídek et.al., 1985). Výsledky analýz vybraných tkání 

jsou uvedeny v tab. 2.; každé stanovení bylo provedeno 3x, výsledky jsou uvedeny jako 

aritmetický průměr se směrodatnou odchylkou. 

 

Tab. 2: Složení kuřecích kůží, hlav a žaludků 

 
Sušina 

(%±SD) 

Bílkoviny 

(%±SD) 

Podíl kolagenu 

v bílkovinách 

(%±SD) 

Tuk 

(%±SD) 

Minerální 

látky 

(%±SD) 

Kuřecí kůže 53,6 ±1,5 16,5 ±1,3 92,6 ±0,1 85,0 ±2,4 0,9 ±0,3 

Kuřecí hlavy 23,0 ±0,1  51,3 ±0,5 88,8 ±1,0 33,9 ±0,4 16,8 ±0,1 

Kuřecí žaludky 19,1 ±0,05 75,6 ±0,8 98,5 ±0,1 21,7 ±0,01 3,9 ±0,005 
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Příprava kolagenu 

Příprava kolagenu z vedlejších jatečných produktů se skládá ze 3 hlavních 

technologických kroků: 

I.   První fází procesu bylo mletí a homogenizace suroviny. Po odběru se 

surovina propláchla vodou v potrubním dopravním systému, kde byla zároveň zchlazena. 

Přebytečná voda se nechala odkapat, a poté byla surovina umístěna do sběrných kontejnerů. 

Kontejnery byly umístěny v chladicím zařízení, aby nedošlo k mikrobiální kontaminaci 

suroviny; byly skladovány max. 36 h při teplotě 0-5 °C. Před rozemletím a homogenizací byla 

surovina zmrazena na nízkou teplotu - dle typu suroviny se testovaly teploty od -6 do 4 °C. 

Mělnění se provádělo v rychlém sledu, tak aby teplota nepřekročila 12 °C. Rozemletí 

probíhalo na průmyslové řezačce masa se čtyřramenným nožem a dle typu suroviny se 

testovaly různé tvary a velikosti otvorů řezné desky; posuzoval se rovněž optimální počet 

mlecích cyklů. Teplota se při tomto způsobu zvýšila na max. 3 °C. Poté byla surovina 

zabalena do PE obalů s tloušťkou stěny 100 µm. Dále byla surovina prudce zmrazena na 

teplotu -36,0 ±2 °C a skladována v mrazicím boxu při teplotě -20,0 ±2,0 °C. 

Před dalšími kroky byla surovina rozmrazena v chladicím boxu po dobu 12 h při teplotě 

10,0 ±2,0 °C. 

II. Dalším krokem bylo odstranění nežádoucích pigmentů a nekolagenních 

bílkovin. Extrakce probíhala ve dvou krocích s použitím dvou různých roztoků. Surová tkáň 

byla smísena s 1M roztokem NaCl v poměru 1:10 (hmotnost/objem, w/v) v Erlenmayerově 

baňce, která byla umístěna na třepačku, a probíhalo opracování suroviny při teplotě 5,0 ±2,0 

°C v inkubátoru. Doba třepání byla celkem 6 h, přičemž po 3 h byla surovina přefiltrována na 

filtračním sítu opatřeném 1 vrstvou PA tkaniny a propláchnuta vodou. Poté byla surovina 

znovu opracována 3 h 1M roztokem NaCl. Po další filtraci byla surovina smísena s 0,5% 

roztokem NaOH v poměru 1:10 (w/v) a probíhalo další opracování rovněž při teplotě 5,0 ±2,0 

°C po dobu 18 h. Nakonec byla surovina přefiltrována přes síto s vrstvou PA tkaniny. 

III. Poslední fází procesu bylo odtučnění suroviny, neboť obsahuje vysoké 

množství tuku. Pro účely odtučnění byly otestovány 4 možné metody odstranění nežádoucích 

tuků: odtučnění roztokem NaHCO3, lipolytickými enzymy, rozpouštědly a kombinace metod: 

enzym+rozpouštědlo a NaHCO3+enzym. 

a) Při odtučnění roztokem NaHCO3 bylo postupováno podle mírně modifikované metody Du 

a kol. (2013), kteří tento postup testovali na drůbežích hlavách. Surovina byla 

bezprostředně po zbavení nežádoucích bílkovin a pigmentů v předešlém kroku smísena 

s 0,1M roztokem NaHCO3 v poměru 1:4 v Erlenmayerově baňce, umístěna na třepačku a 

opracovávána 1 h při teplotě 5,0 ±2,0 °C. Poté následovala filtrace přes vrstvu PA tkaniny. 

Tento krok byl opakován celkem 3x po sobě. Nakonec byla surovina vysušena při teplotě 

35,0 ±2,0 °C v sušárně s nucenou cirkulací vzduchu. 

b) Při enzymovém způsobu odtučnění byly testovány 3 typy lipolytických enzymů. Proces 

probíhal tak, že nejprve byla surovina smísena s destilovanou vodou v poměru 1:10 (w/v) 

v Erlenmayerově baňce a byl přidán enzym v množství 2,0 % (vztaženo na hmotnost 

suroviny, w/w) v případě enzymu  Lipex 100 L, 4,0 % (w/w) v případě enzymu Lipozyme 

TL IL a 5,0 % (w/w) v případě enzymu Lipolase. pH bylo upraveno na hodnotu 7,0 ±0,3 

(Lipex 100 L a Lipozyme TL IL), nebo 11,0 ±0,3 (Lipolase) za účelem dosažení optimální 

enzymové aktivity. Erlenmayerova baňka byla umístěna na třepačku a třepání probíhalo 

při pokojové teplotě (Lipex 100 L), respektive v inkubátoru vytemperovaném na teplotu        

40,0 ±2,0 °C (Lipozyme TL IL), nebo na teplotu 30,0 ±2,0 °C (Lipolase). Opracování 

enzymem probíhalo po dobu 72 h, 2x denně byla směs přefiltrována přes PA tkaninu a 

připravena směs s čerstvým enzymem. pH bylo kontrolováno a dle potřeby upraveno na 

předepsanou hodnotu. Nakonec byla surovina vysušena při teplotě 35,0 ±2,0 °C v sušárně 

s nucenou cirkulací vzduchu. 
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c) Při rozpouštědlovém způsobu byly nejprve odpadní drůbeží kůže přesušeny při teplotě     

35,0 ±2,0 °C v sušárně s cirkulací vzduchu po dobu cca 2 dnů. Byl zvolen rozpouštěcí 

systém petrolether + ethanol, jehož účinnost se osvědčila při zpracování kuřecích běháků 

(Mokrejš et.al., 2017). Směs rozpouštědel se připravila smícháním v objemovém poměru 

1:1. Surovina byla s rozpouštěcím systémem smísena v Erlenmayerově baňce v poměru 

1:10 (w/v) a třepána na třepačce ve 3 cyklech po dobu 72 h při teplotě 23,0 ±2,0 °C. Po 24 

a 48 h třepání byla použitá rozpouštědla odfiltrována a použita čerstvá směs. Na konci 

procesu byla směs rozpouštědel odfiltrována na filtračním sítu a odtučněná surovina 

ponechána v digestoři k odpaření zbylých rozpouštědel (cca 30 min). 

d) Při kombinovaném způsobu byly testovány dva systémy:  

V prvním experimentu byla drůbeží kůže opracována enzymem Lipex 100 L v množství  

2,0 % (w/w) v destilované vodě v poměru 1:10 (w/v) v Erlenmayerově baňce a třepána při 

pokojové teplotě po dobu 72 h; 2x denně byla směs přefiltrována přes PA tkaninu a byla 

připravena směs s čerstvým enzymem. pH bylo kontrolováno a dle potřeby upraveno na 

hodnotu 7,0 ±0,3. Po filtraci byly kůže smíseny s acetonem v Erlenmayerově baňce 

v poměru 1:10 (w/v) a třepány při pokojové teplotě po dobu 32 h ve třech cyklech. Po 8 a 

24 h bylo rozpouštědlo odfiltrováno a použito čerstvé rozpouštědlo. Poté bylo 

rozpouštědlo odfiltrováno na filtračním sítu a odtučněná surovina ponechána v digestoři 

k odpaření zbylého rozpouštědla (cca 30 min). 

V druhém experimentu byla drůbeží kůže nejprve odtučňována 0,1M roztokem NaHCO3 

v poměru 1:4 (w/v) v Erlenmayerově baňce po dobu 3x1 h při teplotě 5,0 ±2,0 °C. Po 

filtraci byly kůže smíseny s destilovanou vodou, byl přidán enzym Lipolase v množství 

1,0 % (w/v) a směs byla třepána po dobu 72 h, přičemž 2x denně byla směs přefiltrována 

přes PA tkaninu a připravena směs s čerstvým enzymem. pH bylo kontrolováno a dle 

potřeby upraveno na hodnotu 11,0 ±0,3. Nakonec byla surovina vysušena při teplotě 35,0 

±2,0 °C v sušárně s nucenou cirkulací vzduchu. 

U odtučněné suroviny byl stanoven obsah zbylého tuku metodou podle Soxhleta ve 2 

extrakčních krocích: nejprve se ze suroviny tuk extrahoval chloroformem 8 h a po 

oddestilování chloroformu ethanolem po stejně dlouhou dobu. Zbytkový obsah tuku byl 

zjištěn gravimetricky. Každé stanovení bylo provedeno 2x; výsledky jsou prezentovány jako 

aritmetický průměr. 

Zpracování drůbežího kolagenu 

Kolagen je možné dále zpracovat bezodpadovou technologií v několika krocích na 

rozpustný kolagen, kolagenní hydrolyzát a (rozpustný) elastin. Příklad takového postupu je 

schematicky znázorněn na obr. 2. Za mírných reakčních podmínek (teplota nepřevyšující           

50 °C, případně i za přídavku malého množství proteolytického enzymu) byl kolagen nejprve 

opracován v destilované vodě (1:10; w/v) s 0,1 % přídavkem (w/w) proteolytického enzymu 

Polarzyme 6.0 T při teplotě 25,0 ±2,0 °C po dobu 20 h. Po filtraci a promytí vodou 

následovalo rozpuštění kolagenu v destilované vodě při teplotě 50,0 ±2,0 °C po dobu 45 min. 

Rozpustný kolagen se odfiltroval a nerozložený podíl (zbylý kolagen a elastin) byl dále 

opracován ve vodě za přídavku stejného proteolytického enzymu (5,0 %, w/w) při teplotě 

25,0 ±2,0 °C po dobu  20 h. Po filtraci a promytí vodou se extrakcí v destilované vodě při 

teplotě 80,0 ±2,0 °C po dobu 60 min připravil kolagenní hydrolyzát, který se oddělil filtrací. 

Zbylý elastin je možné dále hydrolyzovat na elastinový hydrolyzát. 
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Obr. 2: Příklad zpracování kolagenu získaného z kůže na další produkty 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Byl navržen dvoufázový proces mletí a homogenizace surovin: Při zpracování kůží 

nejprve surovinu zmrazit na teplotu -4 až -2 °C, v prvním stupni mletí použít řeznou desku ve 

tvaru ledviny a ve druhém stupni ve tvaru kruhu o průměru 3 mm. Při zpracování hlav 

surovinu zmrazit na teplotu -6 až -4 °C, v prvním stupni mletí použít řeznou desku ve tvaru 

ledviny a v druhém stupni ve tvaru kruhu o průměru 3 mm. Při zpracování žaludků postačuje 

surovinu zmrazit na teplotu -2 až 0 °C (neboť při mletí nedochází k takovému zahřívání, jako 

u hlav), v prvním stupni mletí použít řeznou desku ve tvaru ledviny a v druhém stupni ve 

tvaru kruhu o průměru 5 mm. Alternativně je možné žaludky zpracovat v jednom mlecím 

cyklu přes řeznou desku ve tvaru kruhu o průměru 5 mm zmrazením na teplotu -6 až -4 °C. 

Detail mělnící části řezačky masa s řeznými deskami ve tvaru ledviny a kruhu je znázorněn na 

obr. 3. 

Kolagen připravený z kuřecí kůže 

Technologické zpracování          Produkt                     Aplikace produktu 

Medicína (scaffoldy, 

hydrogely, filmy) aj. 

využití 

 

Rozpustný 

kolagen 

Nízkomolekulární 

kolagenní 

hydrolyzát 

Enzymová hydrolýza kolagenu 

Opracování proteolytickým 

enzymem (5,0% Polarzyme 

6.0 T) v H2O při 25 °C po 

dobu 20 h a poté opracování 

v H2O při 80 °C po dobu 1 h 

 

Enzymová hydrolýza 

elastinu 

 

Rozpustný 

elastin 

Rozpouštění kolagenu 

a) Opracování v H2O při 

70 °C po dobu 30 min 

b) Enzymové opracování 

(0,1% Polarzym 6.0 T) 

v H2O při 25 °C po 

dobu 20 h, opracování 

v H2O při 50 °C po 

dobu 45 min 

Ochucovadlo potravin, 

přípravky na výživu 

kloubů, potravinové 

(nutriční) doplňky, 

humektanty, medicínské 

aj. využití 
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Obr. 3: Řezačka masa s řeznými deskami ve tvaru ledviny (vlevo) a kruhu (vpravo) 

Na základě analýzy výsledků složení odebraných tkání byla pro přípravu kolagenu 

zvolena kůže, která obsahuje vysoký podíl kolagenu (≈ 93,0 % z celkového obsahu bílkovin), 

nízký obsah minerálních látek (< 1,0 %) a vzhledem k nízkému stupni inter-molekulárního 

zesíťování kolagenu lze předpokládat snadné další zpracování získaného kolagenu. 

 

Výsledky odtučňování kůží: 

První testovanou metodou odtučnění bylo odtučnění 0,1M roztokem NaHCO3. 

Výsledek ukázal, že tato metoda není vhodná pro tento typ tkáně (kůže), neboť obsah 

zbytkového tuku byl více než 80 %.  

Druhým použitým odtučňovacím činidlem byly dva typy lipolytických enzymů. 

Efektivita odtučnění byla velmi nízká, jelikož obsah tuku byl touto metodou snížen 

z původních cca 85 % na úroveň 68,7 % (Lipozyme TL IL), 62,0 % (Lipex 100 L) respektive 

48,3 % (Lipolase). V případě, že by byl zbytkový obsah tuku v surovině nízký, pak by tento 

způsob byl v praxi favorizovaný, neboť v porovnání s metodami, při kterých jsou použity 

chemické látky, přináší nespornou výhodu, přihlédneme-li k toxické nezávadnosti procesu.  

Další zkoušenou metodou odtučnění bylo odtučnění rozpouštědly. Bylo otestováno 

odtučnění směsí petroletheru a ethanolu. Touto metodou bylo dosaženo nejvyšší účinnosti 

odtučnění. Obsah zbytkového tuku byl 14,4 %, což je přijatelná hodnota pro další zpracování 

kolagenu.  

Posledním otestovaným odtučňovacím systémem byly kombinované způsoby: v prvním 

případě kombinace enzymového (Lipex) a rozpouštědlového (aceton) způsobu, u něhož 

hodnota zbytkového tuku byla 18,1 % a kombinace roztoku NaHCO3 a enzymu (Lipolase), 

kde hodnota zbytkového tuku byla 70,3 %.  

V tab. 3 jsou uvedeny výsledky všech otestovaných způsobů odtučnění. 

 

Tab. 3: Podíl zbytkového tuku v kuřecích kůžích u použitých metod odtučnění 

Způsob odtučnění Zbytkový tuk 

(%±SD) 

0,1M roztok NaHCO3 81,2 ±3,3 

Lipex 100 L (přídavek 2%) 62,0 ±2,9 

Lipozyme TL IL (přídavek 4%) 68,7 ±4,1 

Lipolase (přídavek 5%) 48,3 ±4,7 

petrolether+ethanol 14,5 ±3,8 

Lipex 100 L (přídavek 2%)+aceton 18,1 ±3,5 

0,1M roztok NaHCO3+Lipolase (přídavek 1%) 70,3 ±4,3 
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Kolagenní izolát byl podroben sekvenčnímu zpracování ve vodě a s proteolytickým 

enzymem. V prvním kroku byl získán rozpustný kolagen s výtěžkem cca 24 %, ve druhém 

kroku byl připraven kolagenní hydrolyzát s výtěžkem cca 74 %. Takové produkty lze využít 

např. jako nutriční doplňky stravy, k zahušťování mléčných výrobků, stabilizaci emulzí nebo 

čiření nápojů (pivo, víno) (Philips and Williams, 2012; Schrieber, Gareis, 2007). 2 % 

nerozloženého podílu představuje elastin, který lze dále zpracovat na rozpustný elastin a 

použít jako přísadu v kosmetickém průmyslu, anebo v humánní medicíně např. na výrobu 

scaffoldů (Smith, Weiss, 2011; Daamen et  al., 2006). 

 

ZÁVĚR 

Z jatečného provozu z porážky kuřat byly odebrány 3 vedlejší jatečné produkty (kůže, 

hlavy a žaludky). Po prvotním očištění a zchlazení bylo zjištěno jejich složení. Pro další 

zpracování byla zvolena kuřecí kůže (vysoký obsah kolagenu a minimální množství 

minerálních látek), z níž byl postupným odbouráváním nežádoucích složek připraven kolagen. 

Byl optimalizován proces mletí a homogenizace s ohledem na teplotu a velikost otvorů řezné 

desky. Kůže byly zbaveny nežádoucích pigmentů a nekolagenních bílkovin. Dále bylo 

otestováno několik způsobů odtučnění suroviny, přičemž jako nejlepší způsob se ukázalo 

použití kombinace rozpouštědel petrolether+ethanol, při němž odtučněné kůže obsahovaly cca 

14 % zbytkového tuku. Připravený kolagen lze, s minimálním množstvím vedlejších 

produktů, zpracovat na rozpustný kolagen a kolagenní hydrolyzát, které mají široké uplatnění 

v potravinářském průmyslu, ale rovněž v kosmetice (humektanty) či farmacii (např. kloubní 

výživa). V budoucnosti naše pracoviště plánuje zaměřit se rovněž na zpracování hlav a 

žaludků. 
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VYUŽITIE KVALITATÍVNYCH METÓD PRE HODNOTENIE 

MÄSOVÝCH VÝROBKOV 

QUALITATIVE EVALUATION OF MEAT PRODUCTS 
 

Matej Pospiech, 
 
 Bohuslava Tremlová,  Josef Kameník, 

 

Abstract: The article deals with qualitative analytical methods for evaluation of meat 

products. For evaluation of meat products as a first stage of analysis are qualitative methods 

recommended. Usage of screening methods reduct the number of analysis, time constuption 

and environment burden. The basic principe of procedure for meat products is described. As 

recomended ideal combination is histological or image analysis as screening method and 

uncertain results should be verified by kvantitative methods. 

Key worlds: histology, image analysis, food, uncertainty 

 

ÚVOD 

     Pre hodnotenie mäsových výrobkov existuje celá rada metód. Hlavné metódy sú zakotvené 

v legislatíve ČR (69/2016) SR (83/20016) a v štandardných operačných postupoch 

vyplývajúcich z ČSN noriem. Za hlavné parametre poukazujúce na kvalitu mäsových 

výrobkov môžeme považovať obsah (množstvo) a kvalitu základných surovín použitých na 

ich výrobu. Metódy pre ich stanovenie sú najčastejšie metódy kvantitatívne. Jedná sa 

o metódy pre stanovenie obsahu svalových bielkovín, obsahu tuku, obsahu soli a stanovenie 

obsahu vody respektíve aktivity vody. Okrem metód kvantitatívnych však existujú taktiež 

metódy kvalitatívne, ktoré majú taktiež svoje uplatnenie pre analýzu mäsových výrobkov. 

Cieľom tejto práce je poskytnúť stručný prehľad kvalitatívnych metód, ktoré sa používajú pre 

hodnotenie mäsových výrobkov. 

 

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE METÓDY 

     Základný rozdiel medzi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metódami je vo forme výsledku. 

Kvantitatívne metódy identifikujú množstvo komponent vo vzorkách (Trullols et al., 2004) 

a poskytujú číselný výsledok. Kvalitatívne metódy poskytujú výsledok binárny 

(norminatívny) - áno alebo nie. V niektorých prípadoch môže byť kvalitatívny výsledok 

definovaný zložitejším popisom, tzv. množným nominálnym znakom, napríklad: málo, 

stredne, veľa. Výnimkou nie je ani číselné kvalitatívne vyjadrenie (1-5, ˂1, ˂5). Kvantitatívne 

metódy môžu byť vyjadrené taktiež číselne v malom rozmezí (1-10) kedy vravíme, že sa 

jedná o metódy semikvantitatívne (Ellison, Fearn, 2005). Dá sa teda povedať, že výsledok 

kvalitatívnych metód nedosahuje presnosti metód kvantitatívnych. Napriek tomu sú metódy 

kvalitatívne stále používané a dokonca v niektorých prípadoch je ich použitie nevyhnutné. 

Podľa spoločnosti EURACHEM je možné formulovať jednoduchú definíciu pre testovanie 

týchto metód a to, že sa jedná o „klasifikáciu podľa stanovených kritérií“ (Ellison, Hardcastle, 

2002). Kvalitatívne metódy majú opodstatnenie v rutinnej laboratórnej praxi ako prvý stupeň 

analýzy. Príkladom je prvotná identifikácia prítomnosti/neprítomnosti analytu vo vzorke. 

V prípade potvrdenia analytu je vykonaná kvantitatívna analýza, ktorá preukáže, aké 

množstvo je daného analytu vo vzorku (Trullols et al., 2004). Ideálneho výsledku je preto 

možné dosiahnuť kombináciou oboch typov metód (Malterud, 2001). V každom prípade 

každá kvalitatívna metóda by pred používaním mala byť validovaná so správne vybranými 

výkonnostnými kritériami. Pre mäsové výrobky boli popísané napríklad na stanovenie škrobu 

v mäsových výrobkoch (Pospiech et al., 2014). Výber výkonnostných kritérií však je širší a je 

možné vyberať z doporučení EURACHEM alebo z prác ďalších autorov ako sú Trullos et al. 

(2004) alebo Ellison, Hardcastle (2002). 
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KVALITATÍVNE METÓDY PRE HODNOTENIE MÄSOVÝCH VÝROBKOV 

     Na demonštráciu využitia kvalitatívnych metód u mäsových výrobkov sme zvolili dve 

techniky, ktoré majú potenciál kvalitatívne odhaliť široké spektrum znakov (surovín, 

prídavných látok...). Ide o mikroskopické vyšetrenie a obrazovú analýzu nákrojov mäsových 

výrobkov. 

Mikroskopické vyšetrenie 

     Mikroskopické vyšetrenie je technikou, ktorá dokáže pri jednej analýze preukázať viac 

štruktúr. Princíp analýzy je založený na morfologickej stavbe jednotlivých buniek, tkanív 

a pletív. Pre zjednodušenie budeme používať termín analyt. Analyt je v prípade 

mikroskopických techník rozpoznaný prevažne preškoleným hodnotiteľom. Identifikáciu 

analytu je možné podporiť pomocou rôznych histologických farbív. Avšak pokiaľ chceme vo 

vzorke identifikovať čo najviac štruktúr, je vhodné zvoliť prehľadné farbenia. Medzi hlavné 

prehľadné farbenie radíme Hematoxilin – eozin, Toulidinovú modrú a farbenie podľa Weigert 

van Giesona. Pomocou týchto techník následne môžeme kvalitatívne identifikovať analyty 

(suroviny a prídavné látky), ktoré boli použité pri výrobe. Na základe platnej legislatívy napr. 

ČR (69/2016), SR (83/2016) vyhodnotíme metódou binárne, tzn. potvrdíme alebo vyvrátime 

prítomnosť daného analytu (schéma 1). 

 
Schéma 1: mikroskopické kvalitatívne hodnotenie, n - počet použitých metód, kn – počet 

použitých konfirmačných metód, SOM – strojovo oddelené mäso 

     

   Na základe schémy je vidieť, že počet prvotných analýz je nízky (n=2), pre väčšinu 

analytov je možné použiť dve farbenia. Pre živočíšne tkanivá je vhodné farbenie Hematoxilín 

– eozín. Pre rastlinné tkanivá je vhodnejšie použiť farbenie schopné zobraziť bunečné steny 

rastlín. Za najvhodnejšie je možné považovať farbenie PAS (periodic acid Schifs´s) Pospiech 

et al. (2014). Počet prvotných analýz n=2 však nemusí byť konečný. Je to z dôvodu že, každá 

z metód pracuje s určitou chybou. Chyby metód sa vyjadrujú rôzne. Podľa EU (2002) by 

chybovosť pre kvalitatívne metódy mala byť ˂5 % (pravdepodobnosť chyby, β error). Avšak 

pre kvalitatívne metódy, ktoré majú binárny typ Áno/Nie, neexistuje možnosť číselného 

vyjadrenia, ktoré by bolo vyjadrené ako polovičný interval (uc). Chyba je preto vyjadrená ako 

oblasť pravdepodobnosti vzniku chyby. Výsledok môže teda byť buď falošne pozitívny, alebo 

falošne negatívny. Keďže ide o oblasť, kde existuje určitá pravdepodobnosť chýb, niektorí 

autori túto oblasť nazývajú región nespoľahlivosti radšej ako oblasť neistoty (Ríjos et al., 

2003). Táto oblasť je podmienená detekčným limitom, horným aj dolným, medzi ktorými 

môže kvalitatívna metóda poskytnúť falošné odpovede. Ako je uvedené vyššie, tieto metódy 

pracujú s určitou chybou. Aby bola chybovosť minimalizovaná je štandardnou praxou, že 

výsledky, ktoré sú v rozpore s očakávaním, sú analyzované znovu. Ako opätovná analýza 

môže byť použitá tá istá metóda, ale častejšie sa jedná o metódu inú. Toto je možné odporučiť 

taktiež pre mikroskopické techniky, kedy je vhodné túto techniku podporiť ďalšou 

analytickou metódou. Overovaním metódy sa však úmerne zvyšuje počet potrebných metód 



 184 

na potvrdenie alebo vyvrátenie prítomnosti analytu. Hypoteticky ak dôjde k porušeniu dvoch 

analytov, analýza bude zopakovaná, čím dochádza k navýšeniu počtu analýz na x=2+2. 

     Kvantitatívne metódy sú schopné stanoviť množstvo analytu. Samozrejme aj tieto metódy 

pracujú s určitou chybou, najčastejšie vyjadrenou ako smerodajná odchýlka (xi), neistota (u), 

kombinovaná štandardná neistota (uc) a rozšírená neistota (U) ČIA (2016). Hladina 

spoľahlivosti má byť taktiež 95 %. Rovnako aj pre tieto metódy je v prípade neistého 

výsledku vhodné analýzu potvrdiť opätovnou analýzou alebo ďalšou metódou. Ak aplikujeme 

rovnakú hypotézu ako u kvalitatívnej metódy, navýšenie počtu analýz je možné vyjadriť 

x=8+2. 

 
Schéma 2: kvantitatívne hodnotenie, n - počet použitých metód, x – počet analýz pre 

potvrdenie výrobku, kn – počet použitých konfirmačných metód 

      

 Celkový počet analytických metód (x=n+kn) je v prípade voľby kvantitatívnych metód 

vyšší. Tento fakt následne vedie k tomu, že cena, ale taktiež časová náročnosť na analýzu 

mäsového výrobku je vyššia v prípade kvantitatívnych metód (Pospiech et al., 2014). Ďalším 

faktorom, ktorý v prípade voľby analýz treba vziať v úvahu, je dopad na zdravie personálu 

a ekologickú záťaž (Frissulo et al., 2010). Je možné predpokladať, že menší počet analýz 

znamená menší negatívny dopad. Samozrejme je možné taktiež u niektorých kvantitatívnych 

metód stanoviť viac analytov pri jednej analýze. Príkladom môže byť stanovenie syntetických 

farbív metódou HPLC, ktorá je schopná preukázať až 40 farbív pri jednom vyšetrení 

(Yoshioka, Ichihashi, 2008). V porovnaní s mikroskopickými metódami sa však v tomto 

prípade jedná o látky podobnej povahy. Na výrobu mäsových výrobkov sa však používa 

široké spektrum surovín a prídavných látok, ktoré sú po chemickej stránke odlišné a ich 

simultánne stanovenie zatiaľ nie je možné. 

Obrazová analýza 

     Obrazová analýza (OA) je metóda, ktorá je schopná poskytnúť kvantitatívne údaje pre celú 

radu parametrov u mäsových výrobkov. Príkladom môže byť napríklad stanovenie tuku, 

sójovej bielkoviny a kolagénneho väziva. Z pohľadu hodnotenia mäsových výrobkov je však 

možné OA využiť ako metódu semi-kvantitatívnu. Všeobecne je možné semi-kvantitatívne 

metódy definovať ako metódy, ktoré poskytujú približnú informáciu o množstve analytu. 

Avšak AOAC označenie metód ako semi-kvantitatívne neuznáva a metódy musia byť 

zatriedené do jednej z nasledujúcich skupín metód: metódy kvantitatívne, metódy ktoré 

spresňujú rozsah, metódy kvalitatívne, metódy identifikačné a metódy s prahovými 

hodnotami (cut-off) (AOAC, 2011). Pre hodnotenie zmyslových požiadaviek sa z legislatívy 

ČR (69/2016) najviac hodí využite OA ako metódy s prahovými hodnotami (Schéma 3). Táto 

metóda je vhodná hlavne pre hodnotenie vzhľadu rezu a to pre hodnotenie farby a mozaiky. 

Uvedená schéma (Schéma 3) sa hodí taktiež pre hodnotenie textúrnych parametrov, ktoré sú 

definované v legislatíve a platia preň rovnaké podmienky. 
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Schéma 3: kvantitatívne hodnotenie, n - počet použitých metód, x – počet analýz pre 

potvrdenie výrobku, kn – počet použitých konfirmačných metód, xc – oblasť neistoty 

     

 Dôležitým rozdielom medzi skôr zmienenými metódami je, že pri tomto type metód je 

možné stanoviť oblasť neistoty (xc) medzi zaručene pozitívnymi a negatívnymi výsledkami. 

Výpočet tejto zóny je možný len v prípade, že výsledok získaný z metódy je číselný. Takýto 

výsledok poskytujú inštrumentálne analýzy (Trullols et al., 2004). Pre oblasť neistoty semi-

kvantitatívnych metód platí vzťah CCα ˂ xc ˂ CCβ. Kde CCβ (rozhodovací limit) je získaný 

z priesečníku medzi spodnou horizontálnou čiarou, čo zodpovedá pravdepodobnosti chyby 

miery falošnej pozitivity v rozsahu 5 % (P (x) = 5%) CCα: je získaný z priesečníka S krivky. 

CCβ (detekčná schopnosť): je získaná z priesečníka medzi hornou horizontálnou čiarou, čo 

zodpovedá pravdepodobnosti chyby miery falošnej negativity v rozsahu 5 % (P (x) = 95% = 1 

– miera falošnej negativity) S krivky (Lopéz et al., 2015).  

     Výhodou obrazovej analýzy je nízky počet použitých metód, ktorý je pri nami testovanej 

hypotéze x=1+2. Obrazová analýza teda predstavuje ideálny nástroj pre hodnotenie 

senzorických parametrov mäsových výrobkov. 

 

ZÁVER 

     Kvalitatívne metódy v analýze mäsových výrobkov majú svoj význam hlavne ako metódy 

skríningové. Rovnako ako pre kvantitatívne metódy, musia byť pre tieto metódy stanovené 

validačné kritériá. V prípade validácie sú metódy použiteľné taktiež pre štátnu kontrolu. 

Ideálnym riešením pre kontrolu je preto spojenie kvalitatívnych metód s metódami 

kvantitatívnymi. Takáto kombinácia vedie k redukcii počtu vyšetrení, znižuje náklady 

a environmentálnu záťaž prostredia. Vhodným variantom pre mäsové výrobky je využitie 

mikroskopického vyšetrenia pre stanovenie obsahových látok a obrazovej analýzy, prípadne 

ďalších inštrumentálnych techník, pre hodnotenie ich senzorických parametrov. 
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SPIŠSKÉ PÁRKY - NAŠTRBENÁ TRADÍCIA 

SPIŠSKÉ PÁRKY (SPIŠ FRANKFURTERS) - DISRUPTED TRADITION 
 

Peter Turek 

 

Abstract: Since 2011, Spišské párky have been registered as a guaranteed traditional 

specialty (GTS) in the EU. Their creation, over 100 years ago, was historically attributed to 

the Spiš village - Spišské Podhradie and to the butchery masters (Štefan Varsányi, Karol 

Grieger, Michal Blaško) with the original name “Podracké viršle”. The original recipe was not 

recorded in written form, but it was given from the generation to the generation. The basic 

raw material for production was pork meat, salt, red pepper ground and water, what is 

testified in the first standard from 1954 and 1960, which was applied after the nationalization 

and liquidation of the tradesman state after 1948. Changes in the recipe occurred in the 70s 

and 80s in the past century, when beef and pork skin have been introduced into the recipe due 

to overcrowding of beef and lack of pork meat. This recipe has become the basis for the 

product specification for GTS. Unfortunately, some additives, which are not justified in 

declaring tradition, have been added by manufacturers. Tests show that some producers do not 

comply with the specified specification in the composition and they are colouring products. 

There was uncertainty among consumers about the quality of the product, which was 

supposed to be a protected Slovak meat gem. 

Keywords: Spiš frankfurters, recipe, guaranteed traditional specialty , quality 

 

HISTÓRIA VÝROBY SPIŠSKÝCH PÁRKOV 

       O tradícii výroby spišských párkov sa popísalo veľa. Aj v žiadosti SR a ČR o zápis podľa 

článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách  

(2010) bol dokladovaný tradičný charakter výroby spišských párkov, ako podmienka zápisu 

medzi zaručené tradičné špeciality. Uvádzané literárne zdroje sú preukázaním faktu, že 

predmetný výrobok sa v oblasti Spiša – konkrétne v Spišskom Podhradí vyrábal pred vyše 

100 rokmi a spomenutí boli mäsiarsky majstri Štefan Varsányi, Karol Grieger, Michal Blaško. 

Vnučka Štefana Varsányiho  vo svojej publikácii Spišské párky (Salamon M., 2013) uvádza, 

že úspešná kronika spišských párkov sa začala písať cca na prelome storočí 1899-1900.  

     Recept na spišské párky, ktoré sa pôvodne volali podracké viršle, nebol nikdy napísaný na 

papieri. Poznatky si mäsiarski majstri odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Z historického 

pohľadu a vyjadrenia potomkov napr.  Igor Varsányi (Nový Čas, 2017) a osobného vyjadrenia 

vnuka Karola Griegera -  Celestín Grieger, ktorí ešte zažili výrobu spišských párkov v období 

1938 – 1948 zhodne konštatujú, že spišské párky sa vyrábali len z bravčového mäsa (chudej 

a tukovej zložky), soli, kvalitnej červenej mletej papriky a vody, plnené do baraních čriev. 

V čase prekvitajúceho živnostníctva 1938 – 1948 vyrábalo spišské párky množstvo 

mäsiarskych majstrov aj  v Levoči, Spišských Vlachoch a pod. Koniec tejto éry nastal po 

znárodnení a likvidácii živnostníckeho stavu po roku 1948.  

     Novovznikajúce národné podniky preberali poznatky pre výrobu mäsových výrobkov 

od bývalých súkromných firiem a živnostníkov. Na tomto základe vznikli aj prvé skúšobné 

normy na výrobu spišských párkov (1954, viď tabuľku 1). Predmetná norma – receptúra sa 

postupne menila. K zmenám v receptúre došlo v polovici 60. rokov rokoch minulého storočia, 

keď z dôvodu pretlaku hovädzieho a nedostatku bravčového mäsa sa do receptúry začalo 

aplikovať hovädzie mäso a bravčové kože. Do času záväznosti štátnych, odborových  noriem 

sa výroba spišských párkov riadila ČSN 57 7134 (neskôr STN) a THN 764 711 06 (viď 

tabuľka č. 2). Táto receptúra sa stala základom pre špecifikáciu výrobku v rámci žiadosti 

o registráciu spišských párkov ako ZTŠ v Európskej únii. 
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     V roku 1993 bola zrušená záväznosť ON a v roku 1994 záväznosť ČSN (STN). V roku 

1995 v zmysle zákona NR SR č. 148/1995 Z. z. a vyhlášky ÚNMS SR č. 246/95 Z. z. bola 

stanovená povinná certifikácia výrobkov. Vo vzťahu k potravinám bola povinná certifikácia 

usmernená vyhláškou MP SR č. 36/1997 Z. z. V rámci prístupového procesu do EÚ bolo 

Slovenskej republike vytknuté, že povinná certifikácia výrobkov je v rozpore s prioritou EÚ – 

voľný pohyb tovaru, na základe čoho bol prijatý zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. 

o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Vyhláška MP SR č. 27/2001 Z. z. usmernila danú problematiku v rámci 

posudzovania zhody u potravín. Kvalita spišských párkov bola v danom období ešte na dobrej 

úrovni, nakoľko vychádzala v podstate z posúdenia o zhode na nezáväznú štátnu normu. 

     Dňa 1. júla 2002 nadobudol účinnosť Výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č. 

811/3/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky 

upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu. Pre spišské párky bola 

kvalitatívne  mienená  prvá podskupina mäkkých mäsových výrobkov so stanovenými 

analytickými hodnotami. S odstupom času sa dá konštatovať, že tento predpis naštartoval 

rapídny pokles kvality spišských párkov. Základnou príčinou tohto javu bola skutočnosť, že  

 

Tabuľka č. 1 Vybrané ukazovatele zo skúšobnej normy z roku 1954. 
Z k u š o b n á   n o r m a 

Ministerstvo potravinárskeho priemyslu SPIŠSKÉ  PÁRKY 

Norma akosti 

TP  8.9.1954 

 

I. POŽIADAVKY NA SUROVINU 

1/  Receptúra 

     Spotreba na 1 tonu výrobku: 

     B I    /čerstvá/                                             600,-    kg 

     B II   /čerstvá/                                            350,-    kg 

     paprika sladká                                               6,25 kg 

     paprika ostrá                                                 6,25 kg 

     soľ                                                                 20,-    kg 

     vymiešanie (voda)                                                            prírastok  210,-    kg 

     baranie črevá /6.000 m/                              17, -   kg 

 

     strata údením                                                                                                                       151,50   kg 

     strata chladnutím                                                                                                                  50,-      kg 

     strata manipuláciou                                                                                                                8,-      kg 

                                                                  __________________________________________________ 

                                                                       999,50                                210,-                         209,50    kg 

                                                                                 +0,50 

------------- 

             hotový výrobok                                    1,000, -  

 

II. P O Ž I A D A V K Y 

 

           3/ Chemické  požiadavky: 

               voda                   ............................................   56 %  ±  4    % 

               tuk                      ...........................................    24 %  ±  4    % 

               chlorid sodný     ..........................................      2 %  ±   0,4 % 
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Tabuľka č. 2 Vybrané ukazovatele z normy kvality a THN k ČSN 57 7134  (1977) 
THN  

k ČSN 57 7134 
Mäsový priemysel, GRT Bratislava  

SPIŠSKÉ  PÁRKY 

 

Číslo výrobku: 794 411 06 

Spracované dňa: 1.9.1988 

 

Materiálová norma a technologický postup 

 

Spotreba surovín v kg na 1 tonu hotového výrobku 

 

Hlavné suroviny solené 

 

     HZV                                                                                            212,00 

     BCH I                                                                                          210,00 

     BV bez kože                                                                                380,00 

     Bravčové kože                                                                            120,00 

 

Pomocné suroviny 

     Paprika sladká                                                                               6,25 

     Paprika pálivá                                                                                6,25   

      

Ostatné prísady 

     Pitná voda                                                                                  210,00 

 

Obaly 

      Baranie črevá o Ø 16-24 mm                                            4 800,00 m                    

 

 

          7.  Chemické a fyzikálne požiadavky: 

               voda max.                                                                          60 %               

               tuk  max.                                                                            32 %                    

               soľ                                                                                        2,2   ±   0,6 % 

 

do skupín a podskupín mäsových výrobkov v právnom predpise explicitne nepriradili aj 

názvy pôvodných mäsových výrobkov. Pre spišské párky ohľadne kvality to bolo 

najtemnejšie obdobie, ktoré sa mierne zlepšilo prijatím Výnosu MP SR a MZ SR 

z 18.augusta 2005 č. 1985/2004-100, s účinnosť 12.10.2005, kedy sa spišské párky dostali to 

kategórie tzv. vybraných mäkkých mäsových výrobkov s nešťastným ukazovateľom min. 

množstva mäsa (45 %) a max. množstva tuku (35 %). 

 
SPIŠSKÉ PÁRKY A SÚČASNOSŤ 

     Na základe žiadosti Slovenskej republiky a Českej republiky boli nariadením komisie 

(2011)  zo dňa 22.2.2011  Spišské párky zapísané do Registra zaručených tradičných špecialít 

s vyhradeným používaním názvu. Daným dňom sa predmetný výrobok mal stať klenotom 

slovenského mäsiarstva, žiaľ táto výnimočnosť sa prepásla. Už samotná špecifikácia (tabuľka 

č. 3) dávala tušiť, že nie je postavená správne a technológovia výroby v priebehu jej 

uplatňovania poukazovali na problémy. 
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Tabuľka č. 3 Vybrané ukazovatele zo špecifikácie ZTŠ Spišské párky 

SPIŠSKÉ PÁRKY (ZTŠ) 

Receptúra a chemické vlastnosti 
Na výrobu 100 kg hotového výrobku „Spišské párky“ sa používa 

 

- hovädzie mäso s obsahom tuku max. 10 %                          21,2 kg 

- bravčové mäso s obsahom tuku max. 10 %                          21,0 kg 

- bravčové mäso s obsahom tuku max. 50 %                          38,0 kg 

- bravčové kože                                                                          12,0 kg 

- pitná voda                                                                                 21,0 kg 

- dusitanová soliaca zmes (na solenie mäsa)                              2,1 kg 

- paprika mletá sladká (100 ASTA)                                           0,62 kg 

- paprika mletá pálivá                                                                 0,62 kg 

- polyfosfáty (E 450 a E 451)                                                       0,30 kg 

- kyselina askorbová (E 300)                                                       0,05 kg 

- obal baranie črevá 

 

Chemické vlastnosti: 

 

     Obsah tuku: max.  24 % ± 4 % 

     Obsah soli: max:      2 % ± 0,4 % 

     Čisté svalové bielkoviny min. 10 % hmotnostných 

                                                                                

 

     V celom priebehu tvorby a následného uplatňovania výroby Spišských párkov ako ZTŠ sa 

podcenila výnimočnosť a tradícia výrobku, ktorá sa mala predstaviť svojou pridanou 

hodnotou a osobitným prístupom. V reálnej praxi sa k výrobku pristúpilo ako k bežnému 

mäsovému výrobku vyrábaného veľkovýrobnou technológiou so všetkými atribútmi súčasnej 

doby t. j. aplikáciou prídavných látok (polyfosfáty, antioxidanty, konzervačné prostriedky vo 

forma dusitanu sodného), kožnej emulzie. Väčšina výrobcov, ktorí sa prihlásili k výrobe tejto 

ZTŠ (k 29.1.2018  je v SR 18 výrobcov) používa pri výrobe kompletné zmesi korenín aj 

s prídavnými látkami. Vykonaný nezávislý test Spišských párkov poukázal aj na prídavok 

farbív, ako by paprika nestačila, čo je v súčasnosti trend u všetkých mäsových výrobkov; 

„výrobky sa nám  neuveriteľne červenejú“, už ďaleko od prirodzenej farby mäsa. Ďalšou 

veľkou úlohou výrobcov je zosúladiť chemické vlastnosti – ukazovatele s povinným 

označením zloženia výrobku – predovšetkým percenta mäsa, ktoré je dnes v označovaní 

kvality výrobkov boomom a komplikovane a nepresne stanoviteľným, ale oslovuje 

spotrebiteľa.  Mnohým sa to nedarí a pri dobrej výrobnej praxi by ho všetci mali mať rovnaké, 

nakoľko je jasne špecifikovaná receptúra Spišských párkov, ktorú je potrebné dodržať, ak je 

v súčasnosti postavená správne. Výnimočnosť výroby tohto výrobku (mäso, soľ, voda, 

červená paprika) je predovšetkým poznať mäso, jeho postmortálny stav, čo starí majstri vedeli 

aj bez modernej prístrojovej techniky, preto je pri výrobe potrebný osobitý prístup s 

následným  finančným prejavením nadhodnoty. Pre celý mechanizmus uplatňovania 

zaručenej tradičnej špeciality Spišské párky – klenot Spiša chýba osobitý odborný výrobný 

fortieľ a účinná kontrola. 

 

BUDÚCNOSŤ SPIŠSKÝCH PÁRKOV ZTŠ 

     Prístup pri tvorbe žiadosti o registráciu v EÚ, následné uplatnenie po zápise v reálnej praxi 

a zistenými skutočnosťami testovania kvality spôsobil a spôsobia: 

- veľké naštrbenie dôvery u spotrebiteľov k danému výrobku; 

- únik a odhlásenie výrobcov od možnosti registrácie výroby Spišských párkov (ZTŠ) 

z dôvodu zvýšenej kontroly a naplnenia parametrov kvality a zosúladenie s označením 

zloženia a nízkym prejavom pridanej hodnoty; obdobný osud čaká aj Liptovskú salámu 

ZTŠ (registrovaní 3 výrobcovia v SR a nula v ČR); 
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- vznik nových výrobkov obdobného charakteru (napr. Extra párky, Socialistické párky, 

Podracké viršle a pod.) bez potreby registrácie, bez stabilnej receptúry, bez parametrov 

kvality (nepatria ani medzi nešťastné vybrané mäkké mäsové výrobky), bez osobitej 

kontroly, iba so správnym uplatnením  zloženia výrobku a upozornenia na vysoký obsah 

% mäsa s možnou metodickou odchýlkou 12 %;  

     Veľkou chybou minulosti pri prihlasovaní výnimočných a tradičných mäsových výrobkov 

Slovenskej republiky na registráciu v EÚ nebola politická ani odborná vôľa začleniť Spišské 

párky medzi chránené zemepisné označenie. 

     Záverom ostáva prianie, ktoré vyslovil pán Igor Varsányi,  potomok mäsiarskeho majstra 

tradičnej výroby spišských párkov : „Prajem si, aby sa našiel výrobca, ktorý by robil 

párky tak, ako ich robil môj starý otec“. 
 

LITERATÚRA 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 159/2011 z 21.februára 2011, ktorým sa do Registra zaručených tradičných 

špecialít zapisuje názov [Spišské párky (ZTŠ)]. Ú.V EÚ L 47/5, 22.2.2011. 

Nový Čas, 11.12.2017: Potomok tvorcu spišských párkov Igor Varsányi má ťažké srdce na dnešných výrobcov: 

Jasný odkaz!  

Salamon, M.: Spišské párky. Vydané vlastným nákladom; tlač Tlačiareň Kežmarok GG; prvé vydanie. 2013: 159 

s.  ISBN 978-80-971518-1-2 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. decembra 1996 č. 36/1997 Z. z. 

o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich 

uvádzania do obehu. (čiastka 15) 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. januára 2001 č. 27/2001 Z. z., ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní 

výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 

v znení neskorších predpisov. (čiastka 12) 

Výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č. 1813/4/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR zo 

17. apríla 2002 č. 811/3/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky 

živočíšneho pôvodu. 

Výnos MP SR a MZ SR z 18.augusta 2005 č. 1895/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca 

mäsové výrobky. 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 26. júna 1995 č. 148/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č, 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 

Zb. a zákona č. 539/1992 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. septembra 1999 č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách 

na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (čiastka 113) 

Žiadosť o zápis do registra ZTŠ, Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 „SPIŠSKÉ PÁRKY“ ES č.: SK-TSG-0007-

0051-18.01.2007. Uverejnené: ÚV EÚ 15.4.2010; C 95/34 

 

Poďakovanie: Finančne podporené projektom VEGA č. 1/0161/17 

 

Kontaktná adresa: Peter Turek, prof., MVDr. PhD., Katedra hygieny a technológie potravín 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81 Košice peter.turek@uvlf.sk č. t.: 

+421915922093 

 

  

mailto:peter.turek@uvlf.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCIA 7: Bezpečnosť a kontrola potravín rastlinného pôvodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 193 

ANALÝZA TEXTURÁLNYCH VLASTNOSTÍ KONZERVOVANÝCH 

OLÍV 

ANALYSIS OF TEXTURAL PROPERTIES OF PRESERVED OLIVES 
 

Ľubomír Belej,  Soňa  Diňová, Alica Bobková, Marek Šnirc 

 

Abstract The selected textural properties (firmness, work of shear) of preserved black and 

green olives purchased in the Slovak trade network have been analyzed. Average values of 

firmness and shear work in green olives with the lowest tensile and shear work was recorded 

in sample no. 8. The highest value of firmness and work of shear was in sample no. 5. By 

observing the textural properties of preserved black olives, we found that the highest value of 

the strength and work in shear in sample no. 10 and the lowest values were recorded in 

sample no. 11. Instrumental methods of sensory analysis are an appropriate methodology for 

determining the properties of foods. 

Keywords: green olive, black olive, texture, preserved 

 

ÚVOD 
Olivy patria k prastarej potravine, pričom olivovník patrí medzi najstaršie známe 

pestované stromy v histórii. Najskôr sa pestovali olivy v Afrike a neskôr sa rozšírili stromy 

olivovníka do oblasti Stredomoria, kde sa pestujú už od roku 3 000 pred naším letopočtom. V 

polovici 19. storočia sa previezli aj do Austrálie, kde sa zdomácnili (Lim, 2012).   

Celkový počet olivovníkov na svete je  asi 850 miliónov stromov a ich plocha je okolo 

10,5 miliónov hektárov (Lavasani et al., 2011). Európa zahŕňa viac ako 75 % z celkovej 

produkcie, pričom pestuje približne 500 miliónov olivovníkov. Za ňou nasleduje Ázia s 13 %, 

Afrika s 8 % a Amerika s 3 %. Svetová produkcia stolových olív je okolo 1,3 milióna ton, 

z ktorého je 43 % spracovaných v Amerike, 36 % v Európe a 7 % v arabských krajinách. 

Európa patrí k najväčším konzumentom olivového oleja, ako aj stolových olív (Kilcast, 

2004), (Therios, 2009). 

Oliva môže mať charakteristický tvar, pričom niektoré sú oválne, iné sú v tvare srdca 

alebo hrušky (Kailis a Harris, 2007). Olivy radíme medzi nakladané produktov, ktorých 

príprava a konzervácia je vykonaná kombináciou solenia, fermentácie a okyslenia (Garrido 

Fernández et al.,, 1997). Kombinovaný efekt soli, nízkeho pH a organickej kyslosti často 

povoľuje konzerváciu bez tepelného ošetrenia. Prirodzená trpkosť ovocia môže byť 

eliminovaná alebo zredukovaná pri spracovaní tak, aby bola akceptovateľnejšia pre 

konzumenta. Pre spracovanie je tiež rozhodujúci stupeň tvrdosti dužiny, žiaduca je mäkká 

dužina. Problém však môže nastať, ak je dužina v ešte neupravenom plode príliš mäkká alebo 

príliš tvrdá. Druh a rozsah spracovania by mali vyhovovať charakteristikám neupraveného 

plodu za účelom dosiahnutia vhodných senzorických vlastností finálneho produktu (Kilcast, 

2004).  

Stolové olivy sú balené hlavne v sklenených alebo plastových nádobách. Ak sa používajú 

plastové nádoby, mali by byť vhodnej kvalitu a mali by byť schopné odolávať pasterizačným 

teplotám, ako je napr. polypropylénový polymér (Kailis,  Harris,  2007). Dôležité sú aj 

vlastnosti ako napr. veľkosť, tvar, hustota, merná hmotnosť a štruktúra povrchu. Patria 

k dôležitým ukazovateľom pri analýze správania produktu a pri jeho následnej manipulácii 

(Ibrahim, 1992). 

 

MATERIAL A METODIKA 

V práci sme analyzovali konzervované zelené olivy 8 obchodných značiek (vzorka č. 

1-8) a 7 obchodných značiek konzervovaných čiernych olív (vzorka č. 9-15)  zakúpených 

v obchodnej sieti SR.  
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Zamerali sme sa na sledovanie dvoch texturálnych parametrov. Práca v strihu 

a pevnosť. Analýzy sme vykonávali na prístroji TA.XT Plus (Stable Micro Systems, UK). 

S použitím Warner Blatzer sondy. Jednotlivé počty olív (n-10) z jedného výrobku boli 

náhodne vybrané z celkového množstva konzervovaného výrobku a a analyzované na prístroji 

TA.XT Plus. 

 

VYSLEDKY A DISKUSIA 

Analýza zelených olív 

V tabuľke č. 1 sú uvedené priemerné hodnoty pevnosti a práce v strihu  pričom najnižšia 

hodnota pevnosti ako aj práce v strihu bola zaznamenaná v vzorke č. 8. Najvyššia hodnota 

sledovaných údajov bola vo vzorke č. 5.  

 

Tabuľka 1 Analýza texturálnych parametrov zelených olív 

Vzorka č.1 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 10,65 72,38 
smerod.odch. 3,98 23,50765377 
variačný koefic. /% 37,36019 32,47595584 
Vzorka č.2 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 11,46 73,87 
smerod.odch. 2,80 13,57 
variačný koefic. /% 24,48 18,37 
Vzorka č.3 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 16,18 97,06 
smerod.odch. 3,73 16,20 
variačný koefic. /% 23,07 16,69 
Vzorka č.4 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 13,27 97,73 
smerod.odch. 3,59 20,56 
variačný koefic. /% 27,09 21,03 
Vzorka č.5 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 16,25 100,78 
smerod.odch. 5,11 31,89 
variačný koefic. /% 31,46 31,64 
Vzorka č.6 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 11,47 78,14 
smerod.odch. 2,82 16,44 
variačný koefic. /% 24,60 21,04 
Vzorka č.7 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 16,26 107,32 
smerod.odch. 6,14 35,88 
variačný koefic. /% 37,74 33,43 
Vzorka č.8 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 8,21 61,88 
smerod.odch. 2,46 9,27 
variačný koefic. /% 29,94 14,98 
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Sledovaním texturálnych vlastností konzervovaných  čiernych olív sme zistili, že 

najväčšiu hodnotu pevnosti  a práce v strihu mala vzorka č. 10 a najnižšie hodnoty sme 

zaznamenali u vzorky č. 11 

 

Tabuľka 2 Analýza texturálnych parametrov čiernych olív 

Vzorka č.9 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 15,26 88,10 
smerod.odch. 3,25 21,22 
variačný koefic. /% 21,34 24,09 
Vzorka č.10 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 15,91 100,57 
smerod.odch. 3,15 16,91 
variačný koefic. /% 19,84 16,82 
Vzorka č.11 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 9,28 60,61 
smerod.odch. 1,74 13,01 
variačný koefic. /% 18,77 21,47 
Vzorka č.12 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 15,33 92,12 
smerod.odch. 3,85 21,4 
variačný koefic. /% 25,16 23,24 
Vzorka č.13 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 10,98 65,01 
smerod.odch. 2,45 12,64 
variačný koefic. /% 22,33 19,44 
Vzorka č.14 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 10,84 70,79 
smerod.odch. 2,14 7,31 
variačný koefic. /% 19,79 10,32 
Vzorka č.15 Pevnosť N Práca v strihu N.s-1 
priemer 10,51 62,18 
smerod.odch. 3,07 21,37 
variačný koefic. /% 29,25 34,36 
 

 

Tvrdosť potravín je jeden z dôvodov že niektoré skupiny konzumentov, hlavne deti túto 

niektoré skupiny potravín odmietajú (Baxter et al., 1998; Poelman et al., 2015) Vhodný výber 

senzoricky mäkšej potraviny ovplyvňuje podľa viacerých autorov príjem potravín, pretože 

tvrdá potraviny vyžaduje značné úsilia k jej spracovaniu žuvacím aparátom čoho dôsledku 

môže byť obmedzený príjem konzumentmi (de Graaf, 2012, de Wijk, Zijlstra, Mars, De 

Graaf,a Prinz,2008; Viskaal-van Dongen, Kok, de Graaf, 2011) 

 

ZÁVER 

Vybrané texturálne vlastnosti konzervovaných čiernych a zelených olív zakúpených 

v obchodnej sieti SR poukazujú na rozdielne vlastnosti pevnosti a práce v strihu medzi 

jednotlivými konzervovanými vzorkami. Inštrumentálne metódy senzorickej analýzy 

predstavujú vhodnú metodiku pri stanovení vlastností potravín hlavne z hľadiska výberu 

vhodného dodávateľa pri výrobe pokrmov z konzervovaných potravín u ktorých sú pevnosť 

potraviny rozhodujúcim prvkom výberu konzumentov.  
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VLIV OŠETŘENÍ MIKROVLNNÝM ZÁŘENÍM NA KVALITU 

ARAŠÍDŮ 

THE EFFECT OF MICROWAVE IRRADIATION ON THE QUALITY 

OF PEANUTS 

 

Lenka Kouřimská, Monika Sabolová, Jan Obdržálek, Kateřina Jírová 
  

Abstract: Use of radio frequency photons of a certain frequency represents a new physical 

way of treating foods, especially nuts, almonds and dried fruits. During this process, energy is 

supplied to the specific target molecules of the raw material and the potential pests. The 

following four sanitation effects are achieved: disinfection, enzyme inactivation, disinsection 

and drying. The study was focused on the effect of microwave treatment on water loss, 

oxidative and hydrolytic rancidity changes and sensory quality of peanut samples during their 

storage. Microwave treatment of peanuts reduced water content in the treated products and 

increased their dry matter from 90.7 g.100 g
-1

 to 93.3 g.100 g
-1

 or 95.1 g.100 g
-1

. The peroxide 

value and acidity value also increased after microwave treatment (p < 0.0001). Sample 

treatment affected some sensory properties of peanuts, and had a rather positive effect on the 

flavour profile (p > 0.05). 

Keywords: microwave treatment; peanuts; dry matter, rancidity; sensory quality. 

 

ÚVOD 
Využití energie fotonů o určité frekvenci (radio frequency photons) představuje nový 

fyzikální způsob ošetření potravin, zejména ořechů, mandlí a sušeného ovoce. Při tomto 

procesu dochází k dodávání energie specifickým cílovým molekulám suroviny i případných 

škůdců. Tímto způsobem ošetření je dosaženo čtyř sanitačních efektů: desinfekce, inaktivace 

enzymů, dezinsekce a sušení. Cílem je zachování nebo prodloužení trvanlivosti potraviny při 

uchování jejích nutričních a senzorických vlastností. Vzhledem k tomu, že jde o fyzikální 

proces bez použití chemických látek, je tato technologie vhodná jak pro konvenční, tak i pro 

ekologickou produkci. 

 

Mikrovlnné ošetření 
Mikrovlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické vlny s vlnovými délkami v rozmezí 

od 1 mm do 1 m a frekvenčním pásmem v rozmezí 300 MHz až 300 GHz. Jedná se o 

kombinaci elektrických a magnetických polí. Zařízení používaná v domácnostech pracují 

obecně s frekvencí 2,45 GHz, zatímco průmyslové systémy pracují s frekvencemi 915 MHz 

nebo 2,45 GHz (Guo et al., 2017). Nejčastěji používaná je frekvence 2450 MHz, která je jako 

jediná legislativou povolená pro použití v potravinářství v České republice (Vrba, 2001). 

Mikrovlny mají nízký obsah energie ve fotonech (0,13 kJ.mol
-1

), a proto nemají přímo vliv na 

molekulární struktury, jelikož chemické vazby mají energii v rozmezí od 84 do 210 kJ.mol
-1

 

(Aguilar-Reynosa et al., 2017). Z tohoto důvodu je mikrovlnné záření považováno za 

neionizující záření (Yin, 2012). 

Mikrovlnné ošetření pracuje na principu schopnosti materiálu absorbovat mikrovlnnou 

energii a přeměnit ji na teplo. Tento stav nastává v důsledku dipolárních a iontových 

mechanismů. Přítomnost vody nebo vlhkosti způsobuje dielektrické zahřívání kvůli přirozené 

dipolární povaze vody. Když oscilující elektrické pole dopadá na molekuly vody, trvale 

polarizované dipolární molekuly se snaží přeskupit ve směru elektrického pole. Vzhledem 

k vysoké frekvenci (kmitočtu) elektrického pole, dochází k tomuto přeskupení v milionech za 

sekundu a způsobuje vnitřní tření molekul, což vede k objemovému ohřevu materiálu 

(Chandrasekaran et al., 2013). Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují mikrovlnné ošetření 

a rozložení tepla, nejdůležitější z nich jsou dielektrické vlastnosti a hloubka pronikání záření. 
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Mikrovlnný ohřev má široké uplatnění v oblasti zpracování potravin po dobu několika 

desetiletí. Využití mikrovlnného ohřevu v potravinářském průmyslu zahrnuje sušení, 

pasteraci, sterilaci, rozmrazování, temperování, pečení potravinářských materiálů apod. 

Mikrovlnný ohřev získal oblibu díky schopnosti dosáhnout vysokých rychlostí vytápění, 

významnému zkrácení doby ošetření, bezpečné manipulaci, snadné obsluze a nízkým 

nárokům a nákladům na údržbu (Chandrasekaran et al., 2013). 

 

Arašídy 
Arašídy neboli burské oříšky jsou semena podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) 

Obsahují vysoký podíl tuku, který se pohybuje okolo 50-55 %, z čehož je zhruba 30 % 

linolové kyseliny a 45 % olejové kyseliny. Změny složení tuku jsou hlavním faktorem 

ovlivňujícím kvalitu arašídů při jejich skladování. Nutriční význam arašídů je dán zejména 

přítomností biologicky aktivních látek, jako jsou tokoferoly, flavanoidy, fytosteroly, 

resveratrol, stejně tak jako jejich relativně vysokým obsahem bílkovin a snadnou 

stravitelností. Arašídy dále obsahují vitamín B1, B3 a kyselinu listovou. Z minerálních látek 

je zastoupen především selen a zinek. Převládajícími aminokyselinami jsou glutamová 

kyselina (177 mg.g
-1

 bílkovin), asparagová kyselina (144 mg.g
-1

 bílkovin) a arginin (125 

mg.g
-1

 bílkovin) (Campos-Mondragon et al., 2009). Na druhou stranu jsou arašídy 

významným alergenem. 

 

Vliv mikrovlnného ošetření na kvalitu potravin 
Oxidační a hydrolytické žluknutí lipidů je hlavním problémem pro udržení kvality arašídů 

a suchých skořápkových plodů, zvláště těch s vysokým obsahem polyenových mastných 

kyselin, které snadno podléhají autooxidaci. Při skladování pak mohou vznikat nežádoucí 

sloučeniny, které snižují zejména senzorickou kvalitu. 

Das et al. (2014a) ve své studii o vlivu mikrovlnného ošetření na stabilitu kešu ořechů 

uvádí, že hodnoty peroxidového čísla (PČ) a volných mastných kyselin (MK) byly 2,08 ± 

0,05 meq O2.kg
-1

 oleje a 0,68 % ± 0,3 % na počátku pokusu. Ihned po vystavení 

mikrovlnnému ošetření, hodnoty peroxidového čísla a volných MK klesly na 1,10 až 1,66 a 

0,11 až 0,51. Obě hodnoty poklesly s nárůstem úrovně výkonu (240, 360, 480 W) a doby 

expozice (30, 60, 90, 120, 180 a 240 s). V další své studii se zabýval (Das et al., 2014b) 

vlašskými ořechy a jejich vlastnostmi po krátkém mikrovlnném ošetření. Hodnoty 

peroxidového čísla a volných MK byly již na začátku experimentu relativně vysoké (2,89 ± 

0,048 meq O2.kg
-1

 oleje a 1,08 ± 0,037 %). Po mikrovlnném ošetření se hodnoty pohybovaly 

od 1,13 do 1,51 meq O2.kg
-1

 oleje (peroxidové číslo) a od 0,3 do 0,81 % (volné MK), kdy 

byly použity stejné podmínky ošetření jako u předchozí studie. Na základě těchto hodnot lze 

říci, že s rostoucím výkonem ošetření a dobou působení došlo k poklesu peroxidového čísla a 

volných MK. Dále autor bral v úvahu mikrovlnné ošetření při cílové teplotě 50–55 °C, které 

poskytlo hodnotu peroxidového čísla 1,35 meq O2.kg
-1

 oleje a volných MK od 0,63–0,69 %. 

Po 6 měsících skladování při teplotě 25 °C, se peroxidové číslo a obsah volných MK zvýšil. 

Autoři však uvádí, že hodnoty peroxidového čísla nižší než 3,0 meq O2.kg
-1

 oleje a obsah 

volných mastných kyselin nižší než 1,0 %, jsou pro kvalitu vlašských ořechů přijatelné. 

Jiao et al. (2016) se zabývali horkovzdušným pražením arašídů pomocí radiofrekvenčního 

ohřevu. Číslo kyselosti a peroxidové číslo takto pražených arašídů byly 0,26 ± 0,02 mg.g
-1

 

a 2,46 ± 0,10 meq O2.kg
-1

 oleje. Yang et al. (2011) hodnotili kvalitu sušených slaných arašídů 

pražených tunelovou mikrovlnnou technologií a uvedli hodnoty čísla kyselosti a 

peroxidového čísla v rozmezí od 0,33–0,36 mg/g a 3,00–3,39 meq O2.kg
-1

 oleje, což jsou 

horší výsledky než u předchozích studií. Během 32 týdnů skladování arašídů pražených 

pomocí horkovzdušného radiofrekvenčního ohřevu, došlo ke zvýšení peroxidového čísla a 

čísla kyselosti, což ukazuje na oxidaci tuků. Peroxidové číslo dosáhlo 10 meq O2.kg
-1

 oleje. 
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Javidipour et al. (2017) sledovali oxidační a hydrolytické změny u různých druhů olejů: 

lískooříškového, olivového, sójového a slunečnicového oleje, které byly mikrovlně ošetřeny. 

Vzorky olejů byly ošetřeny výkonem 600 W během 3, 6 a 9 min. U všech vzorků vystavených 

mikrovlnnému ohřevu došlo k mírnému, ale významnému (p < 0,05) vzrůstu volných MK. 

Hodnoty peroxidového čísla také mírně vzrostly (p < 0,05) především během vystavení 

mikrovlnnému ošetření po dobu 3 min, v době 6 min byl vidět klesající trend hodnot a 

následně došlo k prudkému poklesu během 9 min ošetření. Počáteční peroxidové číslo vzorků 

oleje z lískových oříšků, olivového, sójového a slunečnicového oleje bylo 3,29; 2,63; 8,22 a 

7,12 meq O2.kg
-1

 oleje. Konečná hodnota po ošetření se pohybovala mezi 0,62 a 0,75 meq 

O2.kg
-1

 oleje. Olej z lískových oříšků a olivový olej vykazovaly nižší hodnoty než sójový a 

slunečnicový olej, protože obsahují méně PUFA. 

Jittrepoch et al. (2010) sledovali změny oxidační stability u arašídů ošetřených 

mikrovlnným zářením o frekvenci 2,450 MHz a výkonu 900 W. Arašídy byly ošetřeny po 

dobu 0; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 a 6,5 min. Peroxidové číslo takto ošetřených arašídů významně 

vzrostlo (p < 0,05) s rostoucím časem mikrovlnného ošetření. Hodnoty peroxidového čísla 

vzorků byly v rozmezí 2,31–7,55 meq O2.kg
-1

 tuku. Dále autoři zkoumali obsah volných MK 

jako index hydrolytického žluknutí, které přispívají k rozvoji pachutí a zápachu v olejích. 

Během experimentu došlo k významnému zvýšení obsahu volných MK s rostoucím časem 

mikrovlnného ošetření. Maximální růst hodnot byl u vzorku ošetřeného 6,5 min. Obsah 

volných MK se pohyboval v rozmezí 0,45–0,72 %. 

Mikrovlnný ohřev vede ke zlepšení senzorických vlastností, jako je textura nebo chuť 

(Schirack, 2006). Také dochází k menším ztrátám živin a lepšímu zachování vitaminů v 

potravě (Vrba, 2001). Kouchakzadeh a Shafei (2010) zkoumali účinky mikrovlnného záření 

na senzorické vlastnosti pistácií a konstatoval, že při vysokých teplotách mikrovlnného záření 

se zvyšuje pražená chuť pistácií. Účinky mikrovlnného záření na senzorickou jakost potravin 

potvrzuje i Ipsita (2014), který ve své studii varuje, že nesprávná aplikace mikrovlnné energie 

může způsobit nevratné změny v parametrech kvality výrobku, jelikož mikrovlnné tepelné 

zpracování přispívá ke změně chuti, vůně a barvy, ale také ovlivňuje složení ošetřených 

produktů. 

Cílem této studie bylo sledování vlivu mikrovlnného ošetření na ztrátu vody, ukazatele 

oxidačního a hydrolytického žluknutí a senzorickou jakost ve vzorcích arašídů během jejich 

skladování. 

 

MATERIÁL A METODY 
Mikrovlnné ošetření vzorků bylo provedeno na experimentálním zařízení firmy vyrábějící 

mikrovlnné průmyslové sušicí zařízení. Velkospotřebitelské balení (10 kg) vzorků 

neloupaných a nepražených arašídů (dodáno firmou IBK Trade s.r.o.) bylo homogenizováno 

ručním promícháním a poté bylo odebráno 1,5 kg vzorku. Toto množství bylo následně 

vysypáno na pás, na kterém probíhalo mikrovlnné ošetření v tunelové mikrovlnné sušárně. 

Pro skladovací pokusy a následné analýzy se odebíraly vzorky ze střední části ošetřené vrstvy 

(cca 0,5 kg). Podmínky použité k mikrovlnnému ošetření vzorku byly: frekvenční měnič 6,27 

Hz, výkon 4 kW, pohyb pásu 1 cm.s
-1

, doba průjezdu tunelem, kde působilo záření 50 s, 

dohřev v komoře temperované na 85 °C. 

Hmotnostní ztráty byly hodnoceny na základě změny hmotnosti neošetřených vzorků 

a vzorků ošetřených mikrovlnným zářením. Pro další stanovení byly vzorky vyloupány 

a homogenizovány pomocí mlýnku na kávu (Scarlett SL 1545). Pro stanovení sušiny na 

vahách s infrazářičem byl navážen 1 g homogenizovaného vzorku, který byl rovnoměrně 

rozmístěn na misce vah. Vzorky byly sušeny při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti, kdy 

nedošlo ke změně o více než 1 mg za 60 sekund. 
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Vzorky pro skladovací test byly rozděleny na 3 stejně velké skupiny. Oxidační stabilita 

byla u těchto vzorků stanovována bezprostředně po ošetření a následně po 3 a 6 měsících 

skladování při teplotě 22 °C. Tuk z asi 10 g homogenizovaného byl extrahován za studena 

v ultrazvukové lázni pomocí 100 ml petroletheru. Takto získaný tuk byl použit ke stanovení 

čísla kyselosti podle ČSN EN ISO 660 a peroxidového čísla podle ČSN EN ISO 3960. 

Senzorickou analýzu prováděl panel deseti školených hodnotitelů v prostředí senzorické 

laboratoře (ČSN EN ISO 8589: 2008). Každý hodnotitel měl k dispozici dostatečné množství 

vzorků rozdělených do samostatných skleněných kádinek označených číselným kódem. Jako 

neutralizátor chuti byla k dispozici neperlivá voda. Hodnocení bylo prováděno metodou 

senzorického profilu při použití grafické lineární orientované nestrukturované stupnice o 

délce 100 mm. 

Získané výsledky jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka (SD). 

Ke statistickému vyhodnocení byl použit software Microsoft Office Excel 2007 a program 

Statistika 12 – dvoufaktorová analýza rozptylu s interakcemi (ANOVA) s Scheffeho post-hoc 

testem na hladině významnosti 0,05. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Hmotnostní ztráty, ke kterým došlo ošetřením neloupaných arašídů natural mikrovlnným 

zářením 4 kW, byly 2,6 % a 6,7 % při opakovaném ošetření 2 x 4 kW. Tato informace je 

důležitá z ekonomických důvodů, neboť se tím standardní hmotnostní balení výrobku stává 

dražším. 

Výsledky chemických analýz vzorků v průběhu skladování jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Mezi vzorky byl statisticky průkazný rozdíl v obsahu sušiny v závislosti na ošetření 

(p < 0,0001), nikoliv však v závislosti na době skladování (p = 0,7052). Ošetřené vzorky měly 

vyšší sušinu než vzorky neostřené, což bylo způsobeno ohřátím vzorku během ošetření 

a odpařením části vody. 

 

Tabulka 1: Obsah sušiny, číslo kyselosti a peroxidové číslo arašídů ošetřených mikrovlnným 

zářením skladovaných 0, 3 a 6 měsíců 

Vzorek Obsah sušiny 

[g.100 g
-1

] 

Číslo kyselosti [mg 

KOH.g
-1

 tuku] 

Peroxidové číslo 

[meq O2.g
-1

 tuku] 

Neošetřený, 0 měsíců 90,7 ± 1,3 0,29 ± 0,03 9,1 ± 0,1 

Neošetřený, 3 měsíce 92,4 ± 0,2 0,39 ± 0,03 11,7 ± 0,5 

Neošetřený, 6 měsíců 93,1 ± 0,2 1,07 ± 0,03 9,6 ± 0,3 

Ošetřený 4 kW, 0 měsíců 93,3 ± 0,4 0,35 ± 0,03 23,3 ± 3,5 

Ošetřený 4 kW, 3 měsíce 92,8 ± 0,3 0,46 ± 0,02 18,1 ± 0,1 

Ošetřený 4 kW, 6 měsíců 93,0 ± 0,6 0,84 ± 0,01 49,7 ± 4,3 

Ošetřený 2 x 4 kW, 0 

měsíců 

95,1 ± 0,4 0,53 ± 0,01 61,6 ± 4,0 

Ošetřený 2 x 4 kW, 3 

měsíce 

93,5 ± 0,1 0,90 ± 0,01 64,4 ± 0,1 

Ošetřený 2 x 4 kW, 6 

měsíců 

93,2 ± 0,3 0,93 ± 0,03 76,0 ± 1,3 

 

Číslo kyselosti (ČK) tuku udává stupeň hydrolytického štěpení tuku (množství 

uvolněných mastných kyselin). Limit čísla kyselosti, při kterém je ještě vzorek senzoricky 

přijatelný je 4 mg KOH.g
-1

 tuku (Shakerardekani et al., 2015). Žádný ze vzorků (ošetřených i 

neošetřených) tuto hodnotu nepřekročil. S rostoucí délkou skladování rostla i hodnota čísla 

kyselosti (p < 0,0001). Ošetřené vzorky měly vyšší hodnoty čísla kyselosti (p < 0,0001), 

s výjimkou vzorků po 6 měsících skladování. Peroxidové číslo (PČ), které udává množství 
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primárních produktů oxidace (tj. hydroperoxidů), bylo statisticky průkazně vyšší (p < 0,0001) 

u vzorků ošetřených oproti neošetřeným. U ošetřených vzorků se také projevil statisticky 

významný vliv dávky ošetření a nárůst hodnot peroxidového čísla po 6 měsících skladování 

(p < 0,0001). 

Nárůst hodnot ČK i PČ po mikrovlnném ošetření je v souladu se závěry Javidipour et al. 

(2017), kteří sledovali hydrolytické a oxidační změny olejů, i se závěry Jittrepoch et al. 

(2010), kteří se zaměřili na ošetření arašídů. Das et al. (2014a; 2014b) zaznamenali naopak u 

ořechů kešu a vlašských pokles hodnot čísla kyselosti i peroxidového čísla ihned po 

mikrovlnném ošetření. Po 6 měsících skladování došlo ale u obou parametrů k jejich zvýšení, 

což je v souladu s našimi výsledky. Během skladování docházelo jednak k odštěpení volných 

mastných kyselin a také k jejich autooxidaci vzdušným kyslíkem za vzniku hydroperoxidů a 

následně pak dalších sekundárních oxidačních produktů jakými mohou být nejrůznější 

alkanaly, alkenaly, dialdehydy, uhlovodíky apod. (Velíšek, 2013). 

Výsledky senzorického hodnocení profilu arašídů neošetřených (vzorek 17) a ošetřených 

různou intenzitou mikrovlnného záření (vzorek 18: 4 kW, vzorek 19: 2 x 4 kW) v závislosti 

na době skladování jsou znázorněny na Obrázku 1. 

 

Arašídy před skladováním 

 

Arašídy po 3 měsících skladování 
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Arašídy po 6 měsících skladování 

Obrázek 6: Hodnocení senzorického profilu arašídů 

 

Z výsledků senzorického hodnocení arašídů nebyla prokázána závislost doby 

skladování a stupně ozáření vzorku na příjemnosti textury a intenzitě žluklé chuti (p > 0,05). 

Statisticky významný rozdíl v závislosti na stupni ozáření byl prokázán u deskriptorů 

uvedených v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Vliv mikrovlnného ošetření na deskriptory senzorického hodnocení arašídů 

Deskriptor p Rozdíly mezi vzorky p 
Intenzita barvy 0,0004 17 a 19 0,0009 

18 a 19 0,0087 
Příjemnost chuti 0,0004 17 a 18 0,0407 

17 a 19 0,0004 
Intenzita pražené chuti 0,0001 17 a 19 0,0001 

18 a 19 0,0001 
Intenzita bobovité chuti 0,0001 17 a 18 0,0222 

17 a 19 0,0001 
Celková intenzita chuti 0,0108 18 a 19 0,0205 

 

Zlepšení hedonických senzorických vlastností po mikrovlnném ošetření je v souladu se 

závěry Shirack (2006). Neošetřené vzorky arašídů se dokonce hodnotitelům jevily jako více 

žluklé oproti ošetřeným vzorkům, což je dáno jejich výraznou bobovitou chutí v naturálním 

stavu. Dávku záření a délku ošetření je ale třeba optimalizovat, aby nedocházelo 

k nežádoucímu přepražení a nežádoucím změnám v senzorické jakosti arašídů. 

 

ZÁVĚR 
Mikrovlnné ošetření arašídů snížilo v ošetřených produktech obsah vody a zvýšilo jejich 

sušinu. Došlo i k ovlivnění peroxidového čísla a čísla kyselosti, jakožto indikátorů oxidačního 

a hydrolytického žluknutí. Tento negativní vliv se projevoval po celou dobu skladování. 

Ošetření vzorků ovlivnilo i řadu senzorických vlastností arašídů, a mělo naopak spíše 

pozitivní vliv na chuťový profil. Významný byl rozdíl v přijatelnosti chuti, navíc se zde 

projevil i vliv délky skladování. Rozdíly v chuti byly vnímány významně zejména na začátku 

experimentu, a s prodlužující délkou skladování se rozdíly vytrácely. 
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POSOUZENÍ VLIVU PASTERIZACE A FILTRACE NA OBSAH 

VYBRANÝCH CHEMICKÝCH SLOŽEK PIVA 

INFLUENCE OF FILTRATION AND PASTEURIZATION ON 

SELECTED CHEMICAL COMPONENTS OF BEER 
 

Jaromír Pořízka, Dominika Vopelková, Václav Štursa, Pavel Diviš 

 

Abstract: The aim of this work was to study the influence of the pasteurization and 

filtration on selected chemical compounds in beer. Specifically, the influence on elemental 

composition, content of organic acids, carbohydrates and phenolic substances was studied. 

Optical emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-OES) was used for 

elemental analysis of beer. Analysis of organic acids was evaluated by Ion chromatography. 

For analysis of carbohydrates and phenolic compounds HPLC with ELSD and DAD detection 

was used. The statistical techniques of Analysis of variance (ANOVA) and Principal 

component analysis (PCA) were used to assess the impact of individual post-fermentation 

processes on the chemical composition of beer. Correlations between the variables and the 

technological beer processing operations were found. 10 chemical parameters of beer from 

total 23 were affected by the post-fermentation procedures. The effect of filtration and 

pasteurization was observed in the content of the iron, silicon, potassium, magnesium, malic 

acid, glucose, fructose and phenolic compounds on P< 0,05 (ANOVA). Unfiltrated and 

unpasteurized beers were characteristic by higher mean concentration of Mg and K and by 

lower mean concentration of monosacharides. Filtrated unpasteurized beers on the other hand 

showed generally lower ammounts of Mg and K and higher ammounts of Fe, Si and  

monosacharides. Beers treated both by pasteurization and filtration were specific by low mean 

concentration of all studied analytes.  

Keywords: Beer, pasteurization, filtration, ICP-OES, HPLC, IC 

 

ÚVOD 
Pivo je celosvětově jeden z nejpopulárnějších alkoholických nápojů. V České republice 

se jedná o nejkonzumovanější alkoholický nápoj a je také považován za národní symbol. 

Technologie piva v České republice je založena na ověřených postupech, které se v čase 

výrazně nemění. V současnosti jsou úpravy v technologii zaměřeny na zvýšení stability 

a trvanlivosti piva. Toho je převážně dosaženo vývojem post fermentačních technologií – 

Filtrace a pasterizace. Tyto úpravy výrazně prodlužují trvanlivost výrobku, ale také mohou 

ovlivňovat chemické složení piva. To se může ve finále projevit v senzorických, nutričních 

i technologických vlastnostech piva. Chemické složení piva je velmi různorodé, podle typu 

piva. Jednotlivé složky mohou pocházet již ze surovin a celým procesem procházet beze 

změny. Finální chemické složení piva je však převážně výsledkem chemických 

a biochemických změn, ke kterým dochází při sladování, rmutování, chmelovaru, kvašení, 

filtraci, pasterizaci, ležení a skladování (Kosař, 2000). 

Cílem filtrace při výrobě piva je jeho úprava před stáčením tak, aby se po několik 

měsíců nezměnila jeho čirost v transportním obalu. Z piva se v průběhu procesu filtrace 

odstraňují zákonotvorné částice, zbylé kvasničné buňky, snižuje se také obsah bakterií. Jako 

filtrační materiály se v pivovarnictví využívají převážně křemelina pro filtraci piva a perlity 

pro filtraci sladiny. Perlity mohou při nižších hodnotách pH uvolňovat železo a vápník. 

Během filtrace je také třeba zajistit zamezení oxidace piva vzdušným kyslíkem (Basařová. 

2010; Kosař, 2000; Kadlec et.al., 2013).  

Pasterizace piva je tepelný zákrok vedoucí k inaktivaci vegetativních forem 

mikroorganismů využitím záhřevu do 100°C. V technologii piva se používá tunelové a 

průtokové pasterizace. Již Louise Pasteur se ve svých studiích zmiňoval o pasterizaci piva, 
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avšak nedoporučoval ji vzhledem k poškození organoleptických vlastností nápoje. Již v této 

době byla tvorba pasterizační chuti považována za nevýhodu jinak velmi účinného 

stabilizačního procesu (Basařová, 2010; Kadlec et.al., 2013).  

Cílem této studie bylo posouzení vlivu pasterizace a filtrace na vybrané chemické 

konstituenty piva. Konkrétně na prvkové složení, obsah organických kyselin, sacharidů a 

fenolických látek. Vliv post fermentačních technologií byl studován na třech skupinách 

českých ležáků – Filtrovaných nepasterizovaných NPF, filtrovaných pasterizovaných PF a 

nefiltrovaných nepasterizovaných NFNP. K tomuto účelu byly použity analytické 

instrumentální techniky – optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-

OES, kapalinová chromatografie HPLC a iontová chromatografie IC. Statistická analýza dat 

byla realizována pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) a analýzy hlavních komponent (PCA). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Vzorky piv a jejich úprava: Pro experimenty bylo obstaráno celkem 28 piv. Pouze 

piva s 12% extraktem původní mladiny byly vybrány pro studii. Výběr vzorků byl také 

zaměřen na volbu piv s podobným datem výroby. Počet deseti vzorků piv zastupovalo 

skupinu pasterizovaných filtrovaných piv. Tyto vzorky byly zakoupeny v běžné obchodní síti. 

Skupina nefiltrovaných pasterizovaných piv byla taktéž zastoupena 10 vzorky, opět ze 

standardní maloobchodní sítě. Skupina nefiltrovaných, nepasterizovaných piv byla složena 

bez výjimky z piv z produkce minipivovarů (celkem 8 vzorků). Piva ze Slavkovského 

pivovaru a z pivovaru Blučina byla obstarána přímo v podnikové prodejně. Zbytek vzorků piv 

z minipivovarů byly zakoupeny ve specializované pivní prodejně. Seznam vzorků piv je 

k dispozici v tabulce 1. Před analýzou byly vzorky odplyněny v ultrazvukové lázni. Všechny 

vzorky piv byly filtrovány pomocí stříkačkových filtrů (0,45 µm). 

Prvková analýza ICP-OES: Prvková analýza byla provedena na zařízení ICP-OES 

Horiba Jobin Yvone, typ Ultima 2 (Horiba, Francie). V pivech byly stanoveny prvky: P, Ca, 

K, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Si, Zn, Cr. Nastavení přístroje – Výkon radiofrekvenčního generátoru  

1300 W, otáčky pumpy 14 ot./min, průtok argonu 14 l/min, průtok stínícího plynu 0,4 l/min, 

průtok pomocného plynu 1,2 l/min. 

 Analýza organických kyselin pomocí IC: Organické kyseliny byly stanoveny 

pomocí přístroje Metrohm 850 Professional IC (Metrohm, Švýcarsko). Byla použita kolona 

Metrosep Organic acids – 250/7.8. Mobilní fáze 0,5 mM HClO4. Průtok 0,6 ml/min, teplota 

30°C, nástřikový objem 20 µl. 

Analýza sacharidů a fenolických látek pomocí HPLC: Sacharidy a fenolické látky 

byly v pivech stanoveny pomocí HPLC Agilent 1260 Infinity (Agilent, USA). Sacharidy byly 

separovány na koloně Prevail Carbohydrate ES 5µm, 250/4.6. Mobilní fáze 75 % acetonitril a 

25 % voda. Průtok 1ml/min, teplota 35°C, nástřikový objem 8 µl. Analyty byly detekovány 

pomocí ELSD detektor s odpařovací teplotou 85°C, zmlžovací teplotou 90°C a průtokem 

dusíku 1,3 l/min. 

Fenolické látky byly separovány na koloně Kinetex EVO C18 2,5 µm, 150/4.6. 

Mobilní fáze 8 % ACN, 92 % HCOOH (2,5%). Průtok 0,75 ml/min, teplota 40°C, nástřikový 

objem 5 µl. Analyty byly detekovány pomocí DAD detektoru na vlnových délkách 280, 290, 

330, 350 nm. 

Statistická analýza dat: Analýza rozptylu (ANOVA) byla využita k posouzení 

statisticky významných rozdílů mezi jednotlivými skupinami piv. Byly stanoveny dvě 

hypotézy, které byly testovány. Hypotéza H0 předpokládala, že rozdíly mezi studovanými 

skupinami jsou statisticky nevýznamné a hypotéza HA opak. Alternativní hypotéza byla 

přijata, pokud P hodnota z ANOVA byla ≤ 0,05 (95% interval spolehlivosti) a F hodnota ≥ 

2,98. Proměnné vykazující statisticky významné rozdíly mezi skupinami piv byly  dále 

využity při charakterizaci piv pomocí PCA (Pearsonova korelace).  
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Tabulka 1. Seznam vzorků piv 

 
PF (pasterizovaná filtrovaná); NPF (nepasterizovaná filtrovaná); NFNP (nefiltrovaná 

nepasterizovaná) 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na základě analýz vzorků piv a následné statistické analýzy byly definovány parametry 

chemického složení, které vykazovaly statisticky významné rozdíly mezi skupinami piv. 

Z hlediska prvkové složení byly vyhodnoceny 4 parametry jako statisticky významně 

odlišné a to Fe (P= 0,001), K (P= 0,004) Si (P= 0,007) a Mg (P= 0,044).  Průměrné hodnoty a 

distribuce dat je prezentována v podobě boxových grafů na obrázku 1. Vyšší obsah železa byl 
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stanoven v pivech filtrovaných. Svíčkové filtry, které v pivovarnictví využívají jako filtrační 

materiál křemelinu či perlity mohou v kyselém prostředí uvolňovat Fe. Studiem změn obsahu 

křemíku v pivu během výroby se zabýval Casey a Bamforth, kteří popsali zvýšení obsahu 

křemíku během filtračního procesu až o 22 % (Casey et.al., 2010). Tento jev byl pozorován i 

v případě této studie, kdy průměrný obsah Si u skupiny filtrovaných nepasterizovaných piv 

dosahoval téměř dvojnásobku oproti ostatním skupinám (37 ± 5,1 mg/l). Vyšší koncentrace 

Mg a K u nefiltrovaných piv je pravděpodobně způsobena extrakcí z kvasničných buněk 

během skladování. 

 
Obrázek 1. Boxové grafy pro jednotlivé skupiny piv – Prvkové složení 
 

Filtrace piva má také významný vliv na obsah monosacharidů. Z výsledků bylo patrné, 

že průměrná koncentrace fruktózy a glukózy v nefiltrovaných pivech byly pod limitem 

detekce. To je pravděpodobně způsobeno tím, že tyto monosacharidy jsou substrátem pro 

sekundární fermentaci přímo v obalu. Filtrace a pasterizace odstraní nebo inaktivuje kvasinky, 

což vede ke stabilizaci obsahu sacharidů, proto je v těchto vzorcích piv obecně vyšší zbytkové 

množství. Tyto rozdíly jsou graficky zobrazeny v obrázku 2.  
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Obrázek 2. Boxové grafy pro jednotlivé skupiny piv – sacharidy 

 

Co se týče fenolických látek, rozdíly mezi skupinami piv byly stanoveny v případě 

kyseliny galové (P< 0,0001), ferulové (P= 0,012), a katechinu (P< 0,0001). Významná 

degradace kyseliny galové a katechinu byla pozorována v pivech ošetřených jak pasterizací, 

tak filtrací. Tento jev je pravděpodobně způsoben zvýšenou teplotou a možnou oxidací během 

pasterizace a filtrace (Volf et.al. 2014). Rozdíly mezi jednotlivými skupinami piv v rámci 

obsahu fenolických látek jsou viditelné na obrázku 3. 
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Obrázek 3. Boxové grafy pro jednotlivé skupiny piv – fenolické látky 

 

Postfermentační úpravy, podle naměřených dat, ovlivňují obsah organických kyselin 

v pivu. Piva stabilizované pasterizací jsou mikrobiologicky více stabilní než neošetřená piva, 

které mohou vedle kvasinek obsahovat i mléčné bakterie. Malolaktická fermentace je 

pravděpodobné vysvětlení statisticky významně nižší koncentrace kyseliny jablečné 

v nefiltrovaných a nepasterizovaných pivech (P< 0,0001, obrázek 4). Tyto piva také pocházejí 

převážně z minipivovarů, kde kontaminace mléčnými bakteriemi může nastat 

pravděpodobněji než ve velkém, pravidelně sanitovaném provozu. V technologii piva jsou 

tyto bakterie nežádoucí (Geissler et.al. 2016).  

 
Obrázek 4. Boxový graf pro jednotlivé skupiny piv – organické kyseliny 

 

Pro grafickou charakterizaci vzorků piv byla na základě dat z ANOVA provedena PCA. 

Počet vstupních komponent byl zredukován na 4 hlavní komponenty F1 – F4. Vzorky piv 

byly pomocí pearsonovy korelace a PCA správně rozděleny do tří klastrů podle skupiny post 

fermentační úpravy. 2D zobrazení komponent F1 a F2 ukázalo korelace vzorků a chemického 

složení (obrázek 1). 
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Obrázek 1: Projekce analyzovaných piv do faktorové roviny (PCA) hlavních komponent F1 a 

F2 

ZÁVER 

Na základě naměřených dat lze konstatovat, že procesy filtrace a pasterizace ovlivňují 

chemické složení piva. Nefiltrovaná a nepasterizovaná piva byla charakteristická vyšším 

obsahem Mg, K a nižším obsahem monosacharidů. Filtrovaná nepasterizovaná piva nižším 

obsahem Mg a K a vyšším obsahem Fe, Si a monosacharidů. Filtrovaná pasterizovaná piva 

obsahovala všeobecně nižší koncentrace všech sledovaných chemických složek. Tyto 

rozdílové parametry hrají velmi významnou roli jak v samotné technologii piva (údržnost, 

stabilita pěny, antioxidační stabilita, fermentace), tak i v jeho nutričních a senzorických 

vlastnostech. Výsledky této práce, zvláště pokud se dále rozšíří o další parametry (jako jsou 

například vitaminy), mohou poskytnout důležité informace pro budoucí rozvoj moderních 

pivovarnických technologií. 
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SEKCIA 8: Inovácie v potravinárskom priemysle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214 

SKÚSENOSTI S PROCESOM INOVÁCIE 

V PRAXI SYRÁRSKEHO VÝROBNÉHO ZÁVODU 

INNOVATION EXPERIENCE IN THE PRAXIS  

OF A CHEESE PRODUCTION PLANT 
 

Tomáš Čierny, Ján Kresák 

 

Abstract: Methodology and management of the innovation process in the praxis of the cheese 

production company Savencia Fromage and Dairy SK has been described it that article. 

Innovation is managed as a project process, running in project teams and following the 

general rules valid for all parts of the large international company in order to join them into an 

efficiently collaborating unit. Company dispone by equipped development centres which 

directly act in the innovation process. Safety of products becomes an important and 

unavoidable part of innovation process. Three examples of innovation projects actually 

implemented on the Slovak and foreign markets in recent years would document the 

efficiency of the presented process and its rules. A successful product Pološtiepok na gril 

(a pasta filata smoked cheese loaf for grilling), a cancelled product Slané maslo (salty butter) 

and a promising Miniparenica Tolle Rolle (a pasta filata cheese in the shape of rolled ribbon) 

Keywords: cheese, innovation 

 

ÚVOD 
Savencia Fromage and Dairy je nadnárodnou syrárskou spoločnosťou a inovácie majú 

v jej firemnej kultúre významné postavenie. Spoločnosť vytvorila pre tento účel odborné, 

organizačné aj technické podmienky. Výrobný závod v Liptovskom Mikuláši ako súčasť jej 

odnože Savencia SK je bezprostredne zapojený do medzinárodných inovačných aktivít, 

so špecializovaným postavením jediného závodu disponujúceho technológiou a know-how 

parených syrov. 

 

MATERIÁL A METODIKA 
Inovácie sú súčasťou riadenia spoločnosti na všetkých jej organizačných stupňoch. 

Odborným a technickým centrom podpory inovácií je inštitút SOREDAB, objekt typu 

výskumného ústavu, združujúci vysokokvalifikovaných odborníkov  a vybavený špičkovou 

pilotnou a analytickou technikou, schopný robiť najnáročnejší výskum a vývoj v oblasti 

mliekarstva, špeciálne syrárstva. Inštitút tiež vykonáva kontrolné audity a sofistikované – 

experimentálnymi metódami podporené poradenstvo pre filiálky v oblasti bezpečnosti 

potravín. Menšie, ale erudované útvary vývoja sú aj na nižších organizačných stupňoch 

spoločnosti, vrátane niektorých výrobných filiálok, ku ktorým patrí aj závod v Liptovskom 

Mikuláši.  

V závode pôsobí útvar R&D pozostávajúci zo štyroch pracovníkov, plne uvoľnených 

pre vývoj nových výrobkov a inováciu existujúcich. K dispozícii je R&D ateliér, vybavený 

pilotnou technikou pre experimentovanie v oblasti lisovaných prírodných syrov, parených 

syrov a bryndze.  

Proces vývoja sa riadi internými postupmi spoločnosti, záväznými pre spolupracujúce 

útvary, spravidla marketing, vývoj, výrobu, kvalitu, techniku, logistiku a obchod. Je to 

projektový proces, pozostávajúci z etáp prípravy námetov, analýzy uskutočniteľnosti, 

samotného vývoja produktu, prípravy uvedenia na trh, uvedenia na trh a vyhodnotenia 

projektu.  
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Za 15-ročnú dobu existencie útvar R&D v LM riešil viac ako 100 väčších či menších 

námetov pre inováciu, z toho približne 50 sa dostalo do realizačnej etapy. Významnejší – 

dlhodobejší prínos pre firmu malo cca 20 projektov. 

Ako príklad uvádzame 3 projekty z minulých rokov: 

Pološtiepok na gril. Syr nadväzujúci na portfólio parených syrov, uvedený na trh 

v roku 2016. Vyšiel v ústrety novo vznikajúcemu záujmu spotrebiteľov o výrobky vhodné pre 

grilovanie a rozšíril sortiment prevažne mäsových výrobkov. Vývoju predchádzal 

spotrebiteľský prieskum, ktorý nám pomohol špecifikovať základné vlastnosti produktu 

a obalu (váha porcie, tvar, počet porcií v balení, typ obalu, priložená omáčka). Kľúčovou 

otázkou vývoja procesu bolo minimalizovať bez aditív roztekanie syra počas grilovania 

a dosiahnuť príjemnú senzoriku teplého produktu. Pre výrobu bol aplikovaný postup 

formovania mozazrelly, doplnený o vtlačenie loga trhovej značky do povrchu syra. Produkt 

má sezónny charakter, závislý tiež silno na počasí, teda flexibilnosť v plánovaní výroby 

a pohotová distribúcia sa stali jednými z kľúčových faktorov projektu. Produkt sa dobre 

umiestnil na trhu. Aj vďaka široko aplikovaným nápaditým prezentáciám a ochutnávkam sa 

stal známym a vyhľadávaným zo strany spotrebiteľov. Marketingový mix bol efektívne 

zladený s potenciálom výrobného závodu. Po dvoch rokoch objem viac ako dvakrát prekročil 

vstupný odhad predaja v SR a ČR a bol nadväzne uvedený na trh v Maďarsku. Poskytuje 

potenciál pre ďalší rast a modifikácie v najbližšej sezóne. 

Slané maslo. Produkt bol inšpirovaný známymi zahraničnými produktmi, uvedený na 

trh v roku 2008. Cieľom bolo nadviazať na dobrý imidž existujúceho (nesoleného) masla 

Liptov, obľúbeného u spotrebiteľov a poskytnúť prvé solené maslo domácej produkcie, 

určené predovšetkým pre okruh gurmánov na domácom trhu. Malou investíciou sme doplnili 

používaný zmaselňovač zariadením pre dávkovanie soli. Obsah soli sme nastavili na hodnotu 

1,8 %, pochádzajúcu z výsledku spotrebiteľského testu. Slané maslo bolo lahodné, oceňované 

v odborných kruhoch. Senzoricky zodpovedalo zadefinovanému štandardu. Nábeh predaja bol 

vcelku optimistický, ale po nádejnom začiatku jeho spotreba stagnovala na nízkych 

objemoch. Zrejme si ho spotrebitelia kúpili raz na skúšku a dosť. Jeho udržiavanie na trhu 

bolo neefektívne. Po dvoch rokoch bola jeho výroba ukončená. Boli definované dve zásadné 

príčiny neúspechu. (1) Chybná interpretácia spotrebiteľského testu, precenili sme pozitívne 

podporujúce vyjadrenia účastníkov riadených diskusií s potenciálnymi spotrebiteľmi. (2) Zle 

navrhnutý obal. Spotrebitelia si pri nákupe slané maslo zamieňali za obyčajné v dôsledku 

málo odlišného obalu. Pomýlený nákup spôsoboval znechutenie a odmietnutie produktu. 

Miniparenica ako exportný produkt pre deti, uvedený v roku 2016 v Nemecku 

a rozšírený v roku 2017 na Francúzsky trh. Naše miniparenice predávané stabilne niekoľko 

rokov na domácom trhu zaujali marketing sesterských značiek v Nemecku a vo Francúzsku. 

Motiváciou ich záujmu bola predovšetkým čistá a svieža chuť pareného syra a atraktívny tvar 

stuhy stočenej do špirály, neobvyklý u syrov v západnej Európe. Podstatou exportného 

inovačného projektu bolo zvýraznenie atribútov charakteristických pre produkt určený pre 

deti. Zníženie obsahu soli, ľahká rozvinuteľnosť syrovej stuhy pri konzumácii – hravý aspekt 

atraktívny pre deti a detské motívy na fólii. Inovovaný bol typ obalu. Individuálne balenie 

každého kúska, po 6 kusov v spoločnom vrecúšku. Nástrih primárneho obalu v zmysle „easy-

opening“, kvôli ľahkému otvoreniu detskou rukou. Tieto aspekty umožnili deklarovať 

pareničku ako produkt pre školskú desiatu.  Kvôli komplikovanejšej logistike (export) bolo 

tiež nutné predĺžiť trvanlivosť, bez prídavku prídavných látok - aspekt „Clean Label“ bol 

jedným z kľúčových. Projekt bol spojený s veľkými investíciami do techniky a pre vstup na 

trhy spomenutých krajín. Výrobok sa stal inšpiráciou aj pre viaceré iné krajiny západnej 

Európy a zámoria, kde pôsobí Savencia. Jeho potenciál predstavuje zlomový bod pre závod 
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LM. Centrum plánuje rozsiahle investície, ktoré v dohľadných rokoch znásobia naše výrobné 

kapacity. 

ZÁVER 
Organickou súčasťou inovačných postupov je bezpečnosť výrobkov. Len bezpečný a 

kvalitný produkt, so známym imidžom stabilne potvrdzujúcim tieto atribúty, je schopný 

zvádzať boj o svoje miesto na preplnených trhoch obchodov, kde prevládajú dovážané 

produkty nad domácimi. Spoločnosť aplikuje nad rámec obvyklých (povinných) krokov 

kontroly výrobných postupov a kvality výrobkov viaceré špecifické postupy, zvyšujúce ich 

bezpečnosť. K najúčinnejším patria: test každého výrobku na listériu pred uvoľnením na trh, 

pravidelné cykly testovania výrobkov na obsah pesticídov, antibiotík, ťažkých kovov, 

migračné testy reziduí z plastových obalov vo výrobkoch,  obsah polycylických aromatických 

uhľovodíkov v údených výrobkoch a ďalšie. 
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STRATÉGIA INOVÁCIE MLIEKARENSKEJ VÝROBY  

V PODMIENKACH POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA MESTEČKO 

INNOVATION STRATEGY OF DAIRY PRODUCTION 

IN THE CONDITIONS OF THE AGRICULTURAL COOPERATIVE MESTEČKO 

 

Michaela Duháčková,   Peter Ježo 

 

Abstract: Agricultural Cooperative Mestečko is a modern agricultural enterprise. It deals not 

only with classical agricultural production but also with many other associated activities. In 

the field of milk production, the company is trying to finalize and sell products. Upgraded and 

built-in technology capabilities make it possible to implement established products, to 

operatively change the volume of production and also to innovate the production portfolio. In 

2015 to 2016, we verified and introduced 3 innovative products (whey drink, fermented goat's 

milk drink, sheep's yoghurt). During the year 2017, we began producing curd and his 

processing it into the final product. Simultaneously, trial production of steamed cheese was 

launched. 

Keywords: inovation, dairy production,  

 

ÚVOD 

Poľnohospodárske družstvo Mestečko (skrátene PD Mestečko), hospodári na 

poľnohospodárskej pôde v okresoch Púchov a Považská Bystrica. 

Vznik Poľnohospodárskeho družstva v Mestečku sa spája s rokom 1958. V roku 1973 

boli k vtedajšiemu JRD pričlenené  družstvá z obcí Dohňany so vznikom 1950, Zbora 

vznikom 1956 a ďalšie obce, a to Záriečie, Vydrná, Mostište a Lysá pod Makytou. 

Dosústreďovaním hospodárstiev sa k tomuto komplexu v roku 1977 pričlenili Lúky a Lazy 

pod Makytou. 

Reliéf obhospodarovaného územia poľnohospodárskeho družstva je veľmi členitý, 

horského a podhorského charakteru na svahoch Bielych Karpát a Javorníkov, ktorý predurčuje 

výrobnú činnosť družstva. PD hospodári v horskej výrobnej oblasti v nadmorskej výške od 

300 do 750 m. 

V súčasnosti má PD Mestečko okolo 250 trvalo činných pracovníkov (v porovnaní 

s rokom 1989 to bolo 850 z dôvodu zúženia výrobného zameranie pridruženej výroby). 

 Základnou úlohou PD je efektívne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v 

užívaní družstva, pričom stále viac do popredia vystupuje krajinotvorné poslanie hospodárenia 

na pôde. PD hospodári na 2517 ha poľnohospodárskej pôdy. Z toho je 818 ha ornej a 1699 ha 

trvalých trávnych porastov. Pôdny fond je v súčasnosti rozložený v  16-tich katastrálnych 

územiach. Výroba na ornej pôde je zameraná na produkciu obilnín, repky a krmovín pre 

živočíšnu výrobu. V minulosti bol skúšobne vysiaty na výmere takmer 3 ha štiavec Rumex 

„OK-2“, ktorý je perspektívna energetická plodina. Posledné roky náš podnik prevádzkuje 

bioplynovú stanicu s výkonom 680kW. Hlavnou surovinou do BPS je maštaľný hnoj 

z vlastnej produkcie živočíšnej výroby. 

 Živočíšna výroba v PD Mestečko je už viac rokov zameraná najmä na chov 

hovädzieho dobytka, oviec a  kôz. Toto zameranie je predurčené polohou nášho družstva.  

 Chov hovädzieho dobytka je uznaným šľachtiteľským chovom slovenského strakatého 

dobytka. Na PD máme  do 1200 ks HD z toho 579 ks dojníc. Chov kôz je taktiež uznaným 

šľachtiteľským chovom plemena bielej kozy krátkosrstej, s počtom do 200 ks. U oviec sa 

používa plemeno cigája, spolu viacej ako 1700 ks z toho 1130 ks bahníc. V roku 2013 sme 

uviedli do prevádzky  malú mliekareň na spracovanie časti vlastnej produkcie kravského, 

kozieho a ovčieho  mlieka.   

 O dobrých chovateľských výsledkoch svedčia mnohé získané ocenenia počas 

uplynulých rokov. 
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Popri poľnohospodárskej činnosti v družstve sú rozvinuté aj iné výroby.  

Kovovýroba - sa zaoberá výrobou zubov na brány a výrobou brán, pružín ťažných a 

tlačných v zmysle požiadaviek zákazníka do poľnohospodárskych strojov (hrabačky, 

obracače, zberače, zhrabovače, rezačky, kombajny) podľa dodaného vzoru, prípadne 

technického výkresu na stroje rôznych typov a výrobou vulkanizačných foriem. 

Gumovýroba - výrobky z gumy, guma a kov, a gumotextilná drť, kombinácie 

materiálov,  výrobky z technickej gumy o rozmeroch 800 x 800 a 1400 x 2200, . Stredisko sa 

snaží neustále dopĺňať svoj výrobný sortiment podľa požiadaviek zákazníka. Súčasný výrobný 

tvoria podložky pod koľajnice, zásterky na nákladné vozidlá, gumové obruče, bantamy, 

návleky, silentbloky, kolesá s diskom, kladky gumokovové, dilatačné moduly, železničné 

prejazdy... .   

Odevná výroba- šitie dámskej a pánskej konfekcie podľa požiadaviek zákazníkov.  

Nákladná doprava vykonáva okrem prác pre vlastných odberateľov (silážovanie, 

senážovanie, vývoz a rozmetanie maštaľného hnoja, žatva a iné služby) práce pre cudzích, 

ktoré tvoria základ plnenia plánovaných výkonov.  

Stavebná činnosť ku ktorej patrí aj výrobňa betónových zmesí zabezpečuje práce na 

výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii objektov v rámci PD ale i mimo neho. 

Pôsobením PD Mestečko v regióne sa do značnej miery napomáha v riešení otázky 

zamestnanosti.  
 

ETAPY MLIEKARENSKEJ VÝROBY V PD MESTEČKO 

 Pri hodnotení časových úsekov výroby mlieka v PD je potrebné prihliadať na viaceré faktory 

v rámci ktorých bola produkcia mlieka realizovaná. Je nutné poukázať aj  na regionálne 

tradície  a subjektívnu stránku posudzovania. Jednotlivé etapy možno iba relatívne  časovo 

ohraničiť a z pohľadu nášho PD ich označujeme ako: 

1. Kvantitatívna etapa, ktorá sa vyznačovala predovšetkým  spoločenskou požiadavkou po 

trvalom zvyšovaní objemu produkcie mlieka a jeho následným spracovaním mimo 

producenta. Ukazovateľom kvality mlieka dominoval obsah tuku s priamou väzbou na 

jednotkovú cenu. Tomu zodpovedala tiež krmovinová základňa, spôsob ustajnenia dobytka, 

regulácia vlastných prírastkov, veterinárna starostlivosť a technológia výroby.  

2. V rámci centrálneho plánovania bola v priemyselnej zóne Púchova (vzdialenosť cca 7 km 

od PD) vybudovaná mliekareň na spracovanie produkcie od všetkých výrobcov v okruhu 50 - 

70 km. Tento spracovateľský podnik ukončil svoju činnosť po roku 1990.    

3. Konsolidačná etapa súvisela predovšetkým v udržaní stavov dobytka v rokoch po prevrate 

a zároveň aj zamestnanosti v regióne a stálym využitím už vybudovaných objektov ŽV. 

4. Etapa modernizácie predstavovala obdobie po vstupe do EU. Na základe vyššie uvedených 

skutočností a možnosti čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka, sme 

zmodernizovali jestvujúce a rovnako vybudovali nové objekty ŽV. Súbežne s obnovou sa 

riešilo zriadenie malej prevádzky (mliekarne) pre finalizáciu surového kravského mlieka 

a v sezóne aj kozieho  mlieka premeneného do výrobkov ako Zákvas, Dohňanka a  jogurty z 

 kravského a  kozieho  mlieka, balenie kravského mlieka do spotrebiteľského obalu a taktiež 

bol do prevádzky  uvedený mliečny automat. Rastúcu tendenciu použitia kravského mlieka 

pre výrobu vlastných produktov je možné vidieť v nižšie uvedenej tabuľke. 

 V súčasnosti disponujeme výrobnou kapacitou ktorá neumožňuje ďalšie zvyšovanie 

objemu finálnych výrobkov, ale nevylučuje inovatívne procesy. Treba zdôrazniť že celkový 

objem finalizácie podlieha regulácií z dôvodov ekonomických (osobné náklady, fond 

pracovného času) a technologických (nevyhnutný čas fermentácie), ale aj dopytu regionálneho 

trhu.  
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Tab.1 Výroba a použitie surového kravského mlieka v rokoch 2010-2017 v litroch 

rok 
výroba SKM 

celkom 

dodávka mlieka 

odberateľom finalizácia 
% domácej 

finalizácie 

2010 3 116 421 2 873 066 243 355 7,81% 

2011 2 930 804 2 673 893 256 911 8,77% 

2012 2 912 669 2 620 499 292 170 10,03% 

2013 2 962 002 2 610 178 351 824 11,88% 

2014 2 968 509 2 590 806 377 703 12,72% 

2015 3 518 703 3 153 826 364 877 10,37% 

2016 3 567 045 3 195 618 371 427 10,41% 

2017 3 775 527 3 397 835 377 692 10,00% 

 
  

INOVAČNÝ POTENCIÁL 

Modernizované a dobudované technologické kapacity umožňujú realizovať zavedené 

výrobky, operatívne meniť objem výroby a tiež inovovať portfólio produkcie. V roku 2015 

až 2016 sme overili a zaviedli 3 inovované výrobky (srvátkový nápoj, fermentovaný nápoj 

z kozieho mlieka, ovčie jogurty). Počas roka 2017 sme začali s výrobou tvarohu a jeho 

spracovaním do finálneho výrobku s názvom Maškrtníček. Súbežne bola spustená skúšobná 

výroba parených syrov.  

V priebehu procesu inovácie sa potvrdilo že popri technologickej pripravenosti je 

nevyhnutné zvládnuť ďalšie vnútorné a vonkajšie faktory, ktorých pôsobenie (samozrejme vo 

vzájomnej väzbe) umožňuje uskutočňovať efektívnu výrobu a stimuluje aj budúcu inováciu a 

zvyšovanie objemu finalizácie. Z interného pohľadu PD sú uskutočňované zmeny a úpravy 

v oblasti:  organizačnej a personálnej, ekonomickej, obchodnej a technicko-výrobnej.  

Z vonkajších sa jedná predovšetkým o legislatívu s primeranou úpravou dotačnej, regulačnej, 

certifikačnej, prípadne normalizačnej oblasti.  

Ďalšia inovácia a rast objemu výroby je podmienený rozšírením technologickej 

kapacity. Súčasná kapacita je schopná pokryť nárast finalizácie surového mlieka maximálne 

o 2 -3 %, ale pri rozšírení fondu pracovnej doby. Prakticky sa jedná o zavedenie 6 denného 

pracovného týždňa s dopadom na ekonomiku (osobné náklady) strediska.  

 

Vízia a stratégia inovácie 

Reálne a zodpovedne si uvedomujeme ekonomické výhody finalizácie, ale aj 

ohraničenia a obmedzenia a výkyvy spotrebiteľského segmentu. Záujem o produkty z dvora je 

značný, ale je determinovaný kúpyschopnosťou spotrebiteľov ako aj konkurenciou, ktorá je 

v našom regióne vysoká. Našou víziou je nárast podielu finalizácie z celkovej produkcie 

mlieka na 30 až 40 %.  

 

Záver 

Účelom tohto príspevku nebolo predstaviť detaily, ale poukázať na možnosti 

a príležitosti pri inovácií výrobkov z mlieka v širších vnútorných a vonkajších súvislostiach. 

Skúsenosti z doterajšej praxe jednoznačne potvrdzujú že inováciu možno uskutočňovať 

paralelne so zmenami v iných procesoch poľnohospodárskeho podniku. 

 
Kontaktná adresa: Ing. Michaela Duháčková, Ing. Peter Ježo,PhD.  www.pdmestecko.sk 
Tel: 042/4561121, 042/4651103. e-mail: pdmestecko@pdmestecko.sk 
    

http://www.pdmestecko.sk/
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NAJDÔLEŽITEJŠIE TRENDY V OBLASTI OVOCNÝCH 

A ZELENINOVÝCH NÁPOJOV 

THE MOST IMPORTANT TRENDS IN FRUIT AND VEGETABLE 

DRINKS 
 

Ján Durec 

   

Abstract: Extending age, retirement age and efforts to maintain physical and mental activity 

cause more and more populations to engage in healthy lifestyle and eating suitable foods - 

especially beverages. This impact allows support for research and development of new 

healthy drinks trends that eliminate the negative impacts of the environment and create 

segments of products with a positive impact on humans. 

Keywords: beverages, fruit, vegetable, 

 

ÚVOD 

Najhorúcejšou celosvetovou témou je cukor. Zdravotníci, nutriční špecialisti ale aj vlády 

jednotlivých krajín si uvedomujú riziko nadmerného príjmu cukrov v najrozličnejších 

formách. Cukor predstavuje rizikový faktor nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Cukor je 

dnes obsiahnutý v širokom spektre potravinárskych produktov. Nedostatok pohybu a sedavý 

spôsob zamestnania  spôsobujú, že energetický príjem prevyšuje energetický výdaj.  Štruktúra 

mikrozložiek potravín je výrazne posunutá v prospech cukrov. Edukácia, osveta a iné formy 

vysvetľovania zdravého spôsobu života, životného štýlu nie sú vždy dostatočne účinné a preto 

nastupujú aj represívne spôsoby obmedzovania konzumácie cukrov v podobe cenového 

znevýhodnenia takýchto výrobkov. Pomaly rastie skupina populácie, ktorej zdravotné 

hľadisko nie je ľahostajné. Či už ide o športovcov, aktívnych ľudí každého veku, akčných 

seniorov alebo vo všeobecnosti tých, ktorým záleží na zdraví. Tieto všetky faktory spôsobujú 

znižovanie spotreby cukru  v potravinách, hlavne v nápojoch. Dochádza k výraznému poklesu 

spotreby sladkých nápojov (až desiatky %). Tento trend vytvára predpoklady ku vzniku 

nových kategórií nutrične zaujímavých nápojov. 

 

TRENDY 

Najdôležitejším trendom je eliminácia pridávania cukru. Bez ohľadu na to, či ide o repný 

cukor, glukózu, fruktózu alebo o ich kombinácie najrozličnejšieho pôvodu (obilie, kukurica). 

Hlavná aktivita výrobcov smeruje k náhrade pridaného cukru k prirodzenému obsahu priamo 

z ovocných štiav.  

Inou, nie menej významnou aktivitou, je pridávanie zeleninovej šťavy. Je všeobecne známa 

informácia, že zelenina (aj zeleninové šťavy) má prospešný účinok na ľudské zdravie 

z dôvodu obsahu viacerých zložiek a nižšieho obsahu cukru. Zeleninové šťavy však nemajú 

tak atraktívny senzorický profil a preto sa netešia až takej veľkej popularite hlavne v mužskej 

populácií. 

Časť výrobcov sa snaží nahrádzať cukor alternatívnymi sladidlami najrozličnejšieho pôvodu. 

Samozrejme, v tomto období silnie tlak na odstraňovanie aditívnych látok z etikiet (clean 

labels).  Tieto látky už nie sú celosvetovo akceptované.  Výnimku tvoria sladidlá extrahované 

z prírodných zdrojov, ako napr. stévia.  Alternatívne sladidlá nemajú identický senzorický 

profil a veľakrát prinášajú negatívnu pachuť, ktorú nie je jednoduché maskovať. 

Najväčšej popularite sa tešia priamo lisované šťavy z ovocia, zeleniny alebo ich kombinácie. 

Stúpa aj podiel týchto štiav, ktoré sú riedené pramenitou vodou. Takto sa stále zachováva 

senzorický profil čerstvých štiav, ale znižuje sa obsah cukrov, kyselín a iných senzoricky 

a nutrične aktívnych látok. 
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Samostatnú kapitolu tvoria nápoje obsahujúce rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu. Zvyšuje sa 

výživová hodnota nápoja, podporuje sa peristaltika a s ňou spojená správna funkcionalita 

čriev a trávenia. Tieto nápoje sú spravidla hustejšie a sú viac na zasýtenie ako na uhasenie 

smädu. 

Nápoje blízke vode predstavujú opačný trend. Sú vhodné na odstránenie pocitu smädu, sú 

ľahké a prinášajú niečo viac. To môže byť najčastejšie malý podiel ovocnej šťavy, 

aromatickej prírodnej zložky, prípadne nutrične významné látky ako proteíny (za proteínovú 

vodu získala spoločnosť McCarter v roku 2016 cenu za Najlepšiu inováciu „Brau beviale“ v 

Nemecku). 

 

ZÁVER 

Predlžovanie ľudského veku, posun veku odchodu do dôchodku a snah o zachovanie fyzickej 

a mentálnej aktivity spôsobujú, že čoraz viac populácie sa zaoberá zdravým životným štýlom 

a konzumáciou vhodných potravín – hlavne nápojov. Nárast nákladov na zdravotníctvo núti 

vlády jednotlivých štátov prijímať opatrenie na zlepšovanie zdravotného stavu. To môžu byť 

na jednej strane vzdelávacie aktivity a na druhej strane represívne nástroje na cenové 

znevýhodnenie menej zdravých potravín. Tiež ide o regulácie predajných kanálov 

a sortimentu pre najzraniteľnejšie kategórie obyvateľstva. Žijeme veľmi dynamickú dobu a 

zmena životného štýlu si nevyhnutne vyžaduje úpravu stravovacích návykov. Veda a výskum 

prinášajú každodenne nové poznatky, ktoré sa snažia inovatívne firmy implementovať do 

svojho výrobného programu a prinášať nové zdravé segmenty nápojov, ako robí aj spoločnosť 

McCarter – jeden z najinovatívnejších európskych výrobcov nápojov.  
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MODIFIED ATMOSPHERE IN FOOD PACKAGING: THE WAY TO A 

LONGER SHELF-LIFE 
 

Lukáš Borovka 
 

Shelf life extension of food is an activity in which mankind has been interested for 

tens of thousands years. Despite the fact that many traditional methods like drying, salting, 

sugaring or smoking known from the very beginning have been used till today, the biggest 

progress in this field was achieved in the beginning of 19th century when Nicolas Appert 

invented conservation in hermetically closed packages and then in parallel with the 

development of cooling technology and knowledge of microbiological and enzymatical 

processes interconnected with food decay. 

One of the most modern ways to secure a longer shelf life of food, its microbiological 

harmlessness and high senzorical value is packing into packages with changed or more 

precisely modified atmosphere (MAP). Main gases used in this field are carbon dioxide, 

nitrogen and oxygen. By suitably chosen concentration and combination of single gases 

surrounding food it is possible to achieve its longer shelf life as it inhibits the undesirable 

growth of microbes causing spoilage maintaining the appropriate senzorical profile. For each 

product in frame of food industry it is necessary to use different composition of modified 

atmosphere. There is different composition needed for packaging of cheeses, sausages, meat, 

bread, snacks, ready meals, fruit and vegetables. Foods packed in packages using modified 

atmosphere have several times longer shelf life in comparison with foods surrounded by 

natural atmosphere. 

The method of using packages with modified atmosphere is a very natural way how to 

preserve food. Thanks to the modified atmosphere it is possible to distribute foods with the 

least possible modifications and with no use of artifical preservatives. Despite a basic way of 

working and a principle of this method are both very simple, application of gases during food 

packaging itself and the following control of the atmosphere in a final product require a 

sofisticated system where the original gas mixture is pushed away and replaced by the 

accurately set gas mixture. 

In the whole process of production and packaging the following phases of measuring 

and modified atmosphere control are important: 

 preparation and mixing of gases which are subsequently led to a packaging machine; 

 gas quality control and its sealing in a package comprising a given food product (for 

different types of packages) 

 modified atmosphere quality control directly in a finished package and leak control 

 

The history of MOCON Europe (formerly Dansensor) goes back to the year 1982. By 

that time the company was specialized mainly in the analysis of oxygen content in 

incinerators. Since 1989 it has focused on the food industry, in detail on gas mixtures 

preparation, off-line and on-line analysis and application of modified atmosphere during food 

packaging. 

In the course of its existence the company has extended development and production 

of innovative technologies in the field of modified atmosphere into the pharmaceutical and 

the electotechnical industry as well. 

The advanced sensor technology helping users to optimize and secure quality of their 

own production process makes MOCON Europe one of the best suppliers of technology for 

modified atmosphere application and control. 

 

The first step is to prepare the right gas mixtures which is enabled by manual mixing 
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units MapMix 9001, eventually by an electronical unit MapMix Provectus. The advantage of 

the electronical system of gas mixing MapMix Provectus lies in the fact that significant 

pressure losses do not occur in this device so it can work even with lower input pressure. A 

central unit can handle the slight pressure drops in the system by automatically increasing the 

gas flow. The whole system is then connected to the on-line gas control where the 

composition of modified atmosphere is checked just at the moment of food packaging. The 

on-line analyzers from the series MapCheck 3 GasSave serve this purpose. If the measured 

values are out of the preset limits of oxygen content the system will immediately answer by 

increasing the gas flow. In the extreme case the whole packaging line will automatically stop. 

In the system using the flow pack type of packages the analyzer reacts by changes of the gas 

flow not only to achieve the preset limits of oxygen content, but also to the actual packaging 

speed. Thanks to that it is possible to reach the average gas savings at the level from 20 to 40 

%. In portfolio of analyzers there is also the series of devices for manual off-line control of 

modified atmosphere used beside the packaging line directly as well as in the laboratory. For 

this purpose there are available manual or desk analyzers with Zirconia sensors CheckPoint 3 

and MapCheck 3. 

Another important parameter of the right sealing of the product packages is the control 

concerning leaks of modified atmosphere. Again there are available suitable devices which 

can be used for the given purpose. This control is based on the principle of the carbon dioxide 

leak out of the package and its detection by highly sensitive and accurate carbon dioxide 

sensors. It is possible to detect leaks starting at a few tens micrometers. The desk device Leak 

Pointer II enables to control the single packages manually. The Leak Matic II system controls 

the whole cartons immediately after packing and it is integrated into the packaging line. 

The exclusive distributor of the products by MOCON / Dansensor Europe for the 

Czech Republic and Slovakia is the company O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. We provide 

complete solutions in the field of modified atmosphere including service and calibrations that 

come from almost 20 years of partnership with the supplier. 

 
Kontaktná adresa: Ing. Lukáš Borovka, O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 
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SÚČASNÉ VYUŽITIE INŠTRUMENTÁLNYCH ANALYTICKÝCH TECHNÍK V 

OTÁZKE BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 

 

Karolína Fourová 

 

Využitie pokročilých inštrumentálnych metód analytickej chémie je v dnešnej dobe 

nepostrádateľnou súčasťou výskumu, vývoja a kontroly kvality v širokom spektre oblastí, 

počínajúc potravinárskym a končiac automobilovým priemyslom. S rastúcim záujmom o 

bezpečnosť a minimalizáciu akéhokoľvek negatívneho vplyvu výrobkov na ľudské zdravie 

rastie v posledných rokoch požiadavka po analýze stopových cudzorodých látok v surovinách, 

ako sú napríklad zdraviu nebezpečné mykotoxíny alebo zvyšky pesticídov, a analýzy plynov 

emitovaných z materiálov. 

Potraviny môžu byť kontaminované nielen na úrovni surovín, behom celého výrobného a 

obchodného reťazca, ale zdrojom kontaminácie môžu byť i použité obalové materiály. V 

súčasnej dobe sa v oblasti analytickej chémie stále viac diskutuje o obalových materiáloch 

obsahujúcich aromatické uhľovodíky (MOAH) a nasýtené uhľovodíky (MOSH) minerálnych 

olejov. Spoločnosť Shimadzu poskytuje kompletné analytické riešenia prispôsobené  

potrebám súčasných požiadaviek pre monitoring bezpečnosti a hodnotenia kvality potravín od 

malých inštrumentálnych techník až po pokročilé analytické metódy.  

Shimadzu je Japonská spoločnosť poskytujúca riešenia v oblasti potravinárskeho, 

automobilového, farmaceutického priemyslu ako i životného prostredia a kliniky. Do jej 

portfólia partia analytické prístroje plynovej a kvapalinovej chromatografie, hmotnostnej 

spektrometrie, atómovej a molekulovej spektroskopie a ďalšie. 
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VÝBER VHODNEJ ANALYTICKEJ METÓDY 
 

Martina Chvílová, Daniela Merdinian 

      

     Selekcia vhodnej analytickej metódy je dôležitým procesom rozhodovania pre každé 

laboratórium.  Výber podlieha rôznym kritériám, v závislosti od typu, počtu vzoriek, 

laboratórneho vybavenia, od presnosti a rýchlosti analytickej metódy: 

     Presnosť analýzy – je dôležité si uvedomiť, či postačuje skríningový test, alebo je nutná 

kvantitatívna analýza, ktorá je často viazaná na finančne náročné prístrojové vybavenie.  

Rýchlosť analýzy –  v niektorých prípadoch je časová úspora dôležitým aspektom, hlavne 

pri potrebe rýchleho rozhodnutia.  

     Zložitosť matrice – komplexné matrice vyskytujúce sa v potravinách bývajú veľkou 

výzvou pre laboratóriá. Pri výbere nevhodnej metódy, interferujúce látky, ako napríklad 

korenie môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledok.  

     Počet vzoriek – Mnohé laboratóriá čelia výzve analyzovať stále väčší počet vzoriek v 

kratšom čase, pričom sa zvyšujú požiadavky na kvalitu a presnosť. Pre splnenie týchto 

požiadaviek je vhodná laboratórna automatizácia. Inteligentné automatizované riešenia 

umožňujú vykonávať početné merania súčasne a štandardizovaným spôsobom.  

     Laboratórne vybavenie –  finančné možnosti a technické vybavenie laboratória rozširuje 

alebo zužuje možnosti selekcie. Podľa výberu metódy je v niektorých prípadoch nutné 

doplniť prístrojové vybavenie. 

     Pri výbere na mieru šitej metódy, po zohľadnení všetkých požiadaviek a vytýčených 

cieľov, sa zvýši efektivita, šetrenie času, finančná úspora analýzy, čo vedie k celkovému 

zosúladeniu práce v laboratóriu 

 

Ing. Martina Chvílová   JEMO TRADING spol. s r.o. 

Ing. Daniela Merdinian   Topoľová 18     

      811 04 Bratislava    

      diagnostics@profood.sk 
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KONTROLA JAKOSTI OBILOVIN A MLÝNSKÝCH VÝROBKŮ - 

POHLED NA MINULOST A SOUČASNOST                                     

THE QUALITY CONTROL OF CEREALS AND MILLED PRODUCTS - 

A LOOK AT PAST AND PRESENT 

 

Marie Hrušková, Ivona Fleglova 

 

Abstract: Why control the quality of cereal products? There are several reasons to find 

quality control requirements. One of the most important fact is that the product range is 

mainly from local industrial plants, produced mainly from locally grown cereals. Cereal 

products also have irreparably feeding and nutritional function for most of the Czech and 

Slovak population.Therefore, their quality must be standardized by quality parameters which 

need to be monitored effectively. The article describes the development and present of the 

guality control of cereals and milled products worldwide. 

Keywords: quality control, cereals, FOSS, NIRS, NIT, ANN, transmitance, NIRS DS2500, 

Infratec Nova, Kjeltec, Alphatec FN 

 

ÚVOD 

Hodnocení jakosti obilovin a mlýnských výrobků 

Množství obilovin pro přímou spotřebu, tedy ke konzumaci v nezpracovaném stavu, je 

omezené a týká se zejména speciálních diet (makrobiotická, veganská aj.). Jakostní kontrola 

musí zabezpečovat především zdravotní nezávadnost podle příslušných vyhlášek Ministerstva 

zdravotnictví. Z výživového hlediska jde o kontrolu obsahu hlavních živin (bílkoviny, škrob) 

a fytonutrientů (vláknina, minerální látky). 

Jakost potravinářské pšenice pro mlynářské účely je popsána základními znaky hodnotícími 

obilnou masu (vlhkost, příměsi a nečistoty, objemová hmotnost) a složení zrna (obsah 

bílkovin). Pro pekařské účely je hodnocení doplněno o hodnotu Zelenyho testu a číslo 

poklesu. Mlýnské výrobky jsou definovány dalšími znaky podle způsobu finálního využití.  

 

Metody hodnocení jakosti obilovin a mlýnských výrobků 

Stanovení vlhkosti 

Stanovení vlhkosti lze v cereálním oboru považovat za základní zkoušku a v průběhu času 

doznalo mnoho technických změn při zachování principu stanovení sušením. Gravimetrický 

postup, spočívající ve zjištění veškeré přítomné vody v obilovinách a mlýnských výrobcích 

před a po sušení je časově náročný. ISO a EN normy předepisují sušení při 105
0
C do 

konstantní hmotnosti, což představuje několika hodinový proces. Uzanční zkoušky pro 

obiloviny a výrobky z nich modifikují postup sušením při 130
0
C po dobu 1h. Přes zkrácení 

zkoušky s přijatelnou chybou stanovení je potřeba technické vybavení (váhy s přesností na 2 

desetinná místa, sušárna, exikátor pro chladnutí). 

NIR analyzátory firmy FOSS  

Moderní způsoby stanovení jakostních znaků obilovin včetně vlhkosti zajišťují přístroje 

využívající k analýze vlnové délky blízkého infračerveného záření (NIR(T)). Technologie 

NIR je obecně založena na tvorbě kvalitních predikčních modelů – provozně označovaných 

jako kalibrační křivky. Firma FOSS používá tzv. ANN (Artificial Neural Networks) predikční 

model, založený na globálním sběru dat (min. 1000 vzorků) se zohledněním geografické 

variability a odrůdové odlišnosti pro měřené komodity. Výsledkem je měření několika 

jakostních parametrů současně. Přesnost predikčního modelu je určena validací podle ISO 

12099: 2010 a vyjádřena standardní chybou předpovědi (SEP). SEP je výrazem bias 

(zkreslení) korigovaný průměrným rozdílem mezi předpokládanými a referenčními 

hodnotami nezávislého testovacího souboru. 
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NIRS přístroj DS2500 pracuje ve spektrálním rozsahu 400 - 2500 nm s nejvyšším možným 

poměrem signálu k šumu. Představuje univerzální řešení s vysokou přesností a optickým 

výkonem, které umožňuje užívat různé aplikace pro zpracovatele krmného a potravinářského 

obilí. 

 

 
Obrázek 1. Pšeničná mouka – kalibrace pro vlhkost (NIRS DS 2500) 

Přístroj NIRS DS 2500 pro stanovení vlhkosti pšeničné mouky užívá predikční model ANN. 

Zobrazování jako grafu referenční hodnoty versus předpokládané hodnoty je dobrá vizuální 

metoda pro pochopení výkonu kalibračního modelu. Chyba stanovení je Acc 0,22 % a 

přesnost testovacího souboru vyjádřená jako standardní chyba předpovědi (SEP) korigovaná 

pro bias činí RSQ: 0.99 

 

Stanovení mokrého lepku a bílkovin 

Obiloviny jsou důležitým zdrojem rostlinných bílkovin ve výživě lidí i zvířat. V pšenici jsou 

z globulárních proteinů   zastoupeny v nejvyšším množství gliadiny a gluteliny, které dávají 

mlýnským výrobkům ze pšenice unikátní vlastnosti nutné pro výrobu pekařských výrobků. 

Stanovení mokrého lepku v obilovinách a mlýnských výrobcích předcházelo v mlýnském 

oboru zjišťování obsahu bílkovin. Mokrý lepek je pružná a tažná hmota tvořená z lepkových 

bílkovin a vody po odstranění ostatních složek mouky. Vzhledem k jednoduché zkoušce 

vypírání vodou z kuličky těsta se provádělo od začátku minulého století. Kromě množství se 

také natahováním válečku mokrého lepku rychle stanovily jeho základní vlastnosti (tažnost a 

pružnost), které slouží i dnes k posouzení vhodnosti pšeničné mouky pro zpracování 

v pekárnách. Pro mechanizaci postupu a zvýšení přesnosti byly 

navrženy různé typy vypíračů lepku. Přestože obsah mokrého lepku 

dnes nepatří k normovaným, bývá požadován jako součástí 

kalibrace NIR analyzátorů. Uvedený parametr je jedním z 

předpovědních modelů určených pro pšenici a pšeničnou mouku 

analyzovaných pomocí přístrojů NIRS DS2500 a DA 1650 

nebo NIT přístrojů Infratec ™ 1241 a Infratec ™ NOVA. 

 

Stanovení sedimentační hodnoty 

Kvalita obilovin a mlýnských výrobků pro výrobní účely je určena nejen množstvím bílkovin, 

ale i jejich technologickou jakostí. Již po vyprání mokrého je možno mechanickým způsobem 

stanovit důležité viskoelastické vlastnosti (tažnost a pružnost). Orientační informace 

jednoduché zkoušky přes mokrý lepek byly nahrazeny posouzení kvality přímo bílkovin. 

Změny chování moučné suspenze ve slabě kyselém prostředí kyseliny mléčné, kde dochází 

vlivem hydratace bílkovin k viditelnému oddělení sedimentu, jsou mírou jejich technologické 

kvality. Objem sedimentu je v relaci k pekařské jakosti a slouží k rozlišení krmné a 

potravinářské odrůdy pšenice. Pro provozní účely se při stanovení sedimentační hodnoty 

využívá NIT analyzátorů Infratec 1241 a Infratec NOVA, přestože jde spíše o screeningové 

měření. 

 

Stanovení obsahu a stavu poškození škrobu 

Obrázek 2. Infratec NOVA 
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Škrob jako lehce stravitelný polysacharid a nejvíce zastoupená část obilovin a mlýnských 

výrobků nepatří k běžně sledovaným složkám. Významně se podílí na energetickém obsahu 

všech cereálních výrobků, ale pro údaje na obale se dopočítává po zjištění obsahu vody, 

bílkovin a tuků. Klasické polarimetrické stanovení podle Ewerse i další analytické zkoušky 

jsou zatíženy velkou chybou, která je přenášena do všech predikčních modelů pro parametr 

škrobu při užití NIR a NIT technologie. Při vytváření predikčních modelů je proto kladen 

důraz na množství a variabilitu dat získaných z referenčních zkoušek, které zajišťují 

robustnost modelů a přesnější výsledky v rámci chyby referenční metody. Pro stanovení 

obsahu škrobu pro pšenici při měření celého zrna na Infratecu 1241/NOVA jsou garantovány 

Acc.1,28  a RSQ: 0,95. 

Pro zpracování pšenice a žita hraje významnou roli stupeň poškození škrobu, který nelze 

v prvovýrobě ovlivnit, ale má vliv na zpracovatelnost mlýnských výrobků v pekárně. Lepivost 

těsta, daná enzymatickým porušení škrobové makromolekuly, je vážným problémem zejména 

v průmyslových provozech. Vysoký obsah poškozeného 

škrobu má za následek i zhoršenou kvalitu a trvanlivost 

pekařských výrobků. Stav škrobu se stanoví modifikovanou 

viskozimetrickou zkouškou moučné suspenze při 100 
0
C např. 

na přístroji Alphatec FN firmy FOSS. Alphatec FN metoda 

popisuje stanovení enzymatické aktivity v obilovinách a 

mlýnských výrobcích vyjádřené pomocí čísla poklesu (FN). 

 

Závěry 

Význam nových principů převážně na nedestruktivní a 

nechemické bázi umožňuje zrychlení zkoušek pro vstupní suroviny i provozní mezioperační 

kontrolu s dosažením přijatelné přesnosti stanovení. Při zpracování cca 1 mil t potravinářské 

pšenice a spotřebě téměř 100 kg cereálních výrobků na osobu a rok při rostoucích 

požadavcích spotřebitelů na standardní jakost je uplatnění moderních přístrojů nezbytné. 

Přístroje umožňující souběžné stanovení více znaků pro různé obilné suroviny a cereální 

výrobky jsou dnes i přes relativně vysoké pořizovací náklady téměř samozřejmostí. 

 

doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., VŠCHT Praha 

Ing. Ivona Fleglová, MILCOM servis, a.s. 

 

MILCOM servis a.s.  
Hostivařská 538/56 

102 00 Praha 10 

Kompletní znění článku naleznete na www.milcomservis.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Alphatec FN 
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Global Technology. 
Local Solutions. 

Biomedica Slovakia s.r.o. 
Drobného 27 
841 01 Bratislava, Slovakia 
T +421 2 693 099 01 
F +421 2 693 099 08 
office@bmgrp.sk 
www.bmgrp.sk 

FOOD/FEED DIAGNOSTICS 

Your partner in 

HACCP / hygiene 
Microbiology Pathogen detection 
Detection of residues 
Qualitative and quantitative field methods 
Dairies / Wine / Beer / Beverages 

mailto:office@bmgrp.sk
http://www.bmgrp.sk/


RYCHLÁ MIKROBIOLOGIE
- DŮSLEDNÁ KONTROLA KVALITY

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 
+420 281 091 460, +420 841 111 114 | info@oks.cz
O.K. SERVIS BioPro SK, s.r.o. | Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
+421 243 634 967 | bratislava@oks.cz

DETEKCE PATOGENŮ 
V POTRAVINÁCH

• Výsledky do 24-48 hodin
• Jednoduchá a ekonomicky přínosná technologie 

Parametry pro detekci:

• Salmonella
• Listeria spp.
• L. Monocytogenes
• L. spp & L. mono
• E. Coli O157
• Campylobakter
• Stafylokokové enterotoxiny

STANOVENÍ POČTU 
INDIKÁTORŮ KVALITY

• Citlivá a specifi cká metoda založená 
na principu MPN (Most Probable Number)

• Automatické ředění a odečítání
• Žádná média, zkumavky ani počítání kolonií

Stanovení počtu indikátorů kvality

• Celkových mikroorganismů
• Bacillus cereus
• Escherichia coli
• Stafylokoků
• Enterobacteriaceae
• Koliformních bakterií
• Lactobacilů
• Kvasinek a plísní

 

  

 

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ 
ŘEŠENÍ PRO DETEKCI 

PATOGENŮ V POTRAVINÁCH 
 

Přístroje VIDAS® a miniVIDAS®  jsou multiparametrové systémy pro imunologické 

testování, s jejichž pomocí získáte nejpřesnější laboratorní výsledky. 

™



O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 
+420 281 091 460, +420 841 111 114 | info@oks.cz
O.K. SERVIS BioPro SK, s.r.o. | Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
+421 243 634 967 | bratislava@oks.cz

Analyzátory ochranné atmosféry 
se zirkoniovým senzorem

• CheckPoint 3  - O2/CO2
• CheckMate 3 - O2/CO2

KONTROLA OCHRANNÉ ATMOSFÉRY
- CESTA K DELŠÍ TRVANLIVOSTI

Série analyzátorů pro balicí linky Flow-Pack, 
Thermoform a Tray sealer 

• řada MAP Check 3 

Přístroje pro kontrolu neporušenosti 
obalů a pevnosti svárů  

• LeakMatic II
• LeakPointer II
• Lipke 4500

Směšovací stanice plynů  

• manuální MAP Mix 9001
• elektronická MAP Mix Provectus

Firma O.K.SERVIS BioPro zajišťuje jako výhradní 
distributor pro ČR a SR instalační, servisní 
a kalibrační zázemí.

Komplexní řešení přípravy a analýzy ochranné atmosféry 
v potravinářství od fi rmy Mocon/Dansensor.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodáva 
diagnostické súpravy a prístroje  
pre chemické a mikrobiologické 
analýzy potravín, krmív a kontrolu kvality 
hygieny a sanitácie 
 
Okrem iného ponúkame: 
 
• rýchle testy na kontrolu alergénov, mykotoxínov, inhibičných látok v mlieku 

• rýchle metódy stanovenia patogénov ako Salmonella, Listeria, Cronobacter a.i. 

• pomôcky na odber vzoriek z jatočných zvierat – abrazívne hubky 

• prístroj na rýchlu kontrolu hygieny  - 3M Clean Trace  luminometer LM1 

• živné pôdy Solabia BIOKAR a 3M PETRIFILM platničky - rýchla mikrobiologická 

kontrola 

• enzymatické testy – chemické zloženie potravín (kyseliny, cukry, vláknina a.i.) 

• presné analyzátory obilnín, krmív, mäsa, mlieka a produktov z nich  

 
Radi vám poskytneme informácie o všetkých dodávaných testoch 

a urobíme ich prezentáciu priamo u vás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agro-Food diagnostika 

AUSTRIA     BULGARIA     CROATIA     CZECH REPUBLIC     HUNGARY     POLAND     ROMANIA     SERBIA     SLOVAKIA     SLOVENIA 

www.noackgroup.com  NOACK Slovakia spol. s r.o. 

Seberíniho 1 

821 03 Bratislava  

Tel.: +42 12 434 116 31 

Fax: +42 12 434 116 32 

E-mail: noacksk@noack.sk  

http://www.noackgroup.com/
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R-Biopharm AG

R-Biopharm – for the safety of your analysis.
 • 

RIDA®SMART APP
The smart way to analyse mycotoxins

 

  

3

4

1 2

5 6

R-Biopharm – for the safety of your analysis.
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Predstavuje jedinečné spojenie rýchleho testovania mykotoxínov s kvantifikovaním 
výsledkov pomocou mobilnej aplikácie.

•   Umožňuje testovanie mykotoxínov vždy
      a všade. 
•   Testovací proces je jednoduchý, rýchly
      a generuje spoľahlivé výsledky.

•   Všetky údaje špecifické pre test sú
      uložené v QR kóde zobrazenom na
      kryte testovacieho pásika.
•   Malá veľkosť.
•   Nízke investičné náklady.

Software analyzuje pásikový test pomocou fotoaparátu v smartfóne a následne 
kvantifikuje kontamináciu mykotoxínov. Takto získané, spoľahlivé, kvantitatívne výsledky 
sú automaticky uložené do internej databázy, alebo sa môžu ihneď poslať emailom, 
prípadne vytlačiť. Aplikácia podporuje všetky dostupné spojenia (WiFi/Bluetooth/USB). 

Software bol validovaný analýzou rýchlych pásikových testov prevedených na prirodzene 
kontaminovanom referenčnom  materiáli a porovnaný s HPLC údajmi.

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte: +421 2 54 65 17 21, diagnostics@profood.sk

JEMO TRADING spol. s r.o. www.profood.sk



EL spol. s r.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi je súkromná firma založená v r. 1992.  
V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac než 80 zamestnancov rôznych špecializácií, ktorých odbornosť 
pokrýva všetky práce zahrnuté v našich produktoch.  
Akreditované skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. poskytujú chemické, fyzikálno-chemické, mikrobi-
ologické,  biologické a ekotoxikologické skúšky včítane vzorkovacích prác v nasledovných typoch 
vzoriek:   

•  vody pitné, podzemné, povrchové,  pramenité, minerálne, vody na kúpanie, liečivé,  
    závlahové,   priemyselné, odpadové a osobitné, destilované a dojčenské 
•  požívatiny - potraviny, pochutiny, nápoje, výživové doplnky; kozmetické výrobky;  
•  farmaceutické suroviny, liečivá a pomocné látky, farmaceutické výrobky -l ieky, vody pre  
     farmaceutické účely (Aqua purificata, Aqua ad iniectabilita, čistená voda na riedenie 
     dialyzačných roztokov)  
•  krmivá, kŕmne zmesi, poľnohospodárske produkty, biologické materiály 
•  odpady,  kaly a výluhy tuhých materiálov 
•  pôdy, zeminy, horniny, geologické materiály, nerastné suroviny, uhlie a popol 
•  hnojivá, pôdne pomocné látky a pestovateľské substráty 
•  chemické látky,  priemyselné výrobky, hračky 

Základné údaje o 
spoločnosti 

Platné osvedčenia a 
povolenia  

EL spol. s r.o. 

OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. S-025, podľa medzinárodnej normy  ISO/IEC 17025,  SNAS,  
Skúšanie a analýzy vzoriek a produktov v rámci fixného aj flexibilného rozsahu akreditácie, vzorkovanie. 
Prvá akreditácie udelená v roku 1996. 
 
OSVEDČENIE O SÚLADE SO SPRÁVNOU LABORATÓRNOU PRAXOU č.. G-017, SNAS,  
Fyzikálno-chemické štúdie, analytické štúdie, štúdie ekotoxicity, biologické testovanie, štúdie mikrobiologic-
kej bezpečnosti, štúdie biologickej odbúrateľnosti, stabilitné štúdie. 
Prvý certifikát udelený v roku 1995. 
 
OSVEDČENIE O DORŽIAVANÍ SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRAXE VÝROBCOM (SVP) č.: SK/027V/2015, 
ktorým ŠÚKL schvaľuje EL spol. s r. o. ako kontrolné skúšobné laboratórium  na vykonávanie kontroly kvali-
ty – farmaceutického skúšania vyrábaných aj dovážaných liekov. 
Mikrobiologické skúšky – sterilné aj nesterilné lieky, chemické a fyzikálne skúšky, biologické skúšky. 
 
ROZHODNUTIE  Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (č. povolenia: Š-08/08 ), ktorým ŠÚKL schvaľuje EL 
spol. s r.o. ako kontrolné laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania.  
 
ROZHODNUTIE Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, číslo: 14421-20/2006/ŠKK o 
zápise do zoznamu akreditovaných laboratórií, ktoré sú oprávnené vykonávať chemické, fyzikálno-
chemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd pot-
rebné na konanie podľa zákona, MZSR  
 
OSVEDČENIE O SPÔSOBILOSTI  vykonávať výskum a vývoj,  MŠVVaŠ SR, číslo: 2017/15931:2-26C0 
 
ZMLUVNÉ KONTROLNÉ LABORATÓRIUM kontrolované a auditované vládnou agentúrou USA -  
FDA (Food and Drugs Administration, USA), ktorá je zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín, potravi-
nových doplnkov, liečiv, kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov, biofarmaceutických a krvných pro-
duktov v tejto krajine. 

ekológia - potravinárstvo - krmovinárstvo  

farmácia - zdravotníctvo - poľnohospodárstvo 

Kontakt: Ing. Kamil Šímo             0905 493 318          
             RNDr. Jaroslav Vozár     0905 439 317 
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Špeciálna ponuka  
služieb – Novinka 

Analýza  
antioxidantov 

Stanovenie  pesticídov 

Špeciálne skúšky a analýzy v potravinách a v jednotlivých častiach rastlín: 
 
 Identifikácia a kvantifikácia bioaktívnych látok ako komponentov pre nové potraviny, zdravú výživu 
a zlepšenie kvality života. 
 
Biologicky aktívne zložky potravín pôsobia ako lapače radikálov, antioxidanty, substráty pre biochemické 
reakcie, inhibítory, príp. aktivátory enzymatických reakcií. Medzi látky s takýmito účinkami patria terpenoidy 
(fytosteroly, karotenoidy), fenolové látky (antokyaníny, flavonoidy), alkaloidy, ďalšie zlúčeniny obsahujúce 
dusík (glukozinoláty). Súčasným svetovým trendom v potravinárskom priemysle je fortifikácia zdraviu pro-
spešnými zložkami prírodného pôvodu. Niektoré z nich prejavujú antioxidačný účinok voči pôsobeniu radi-
kálov, čo má veľký význam pri ochrane zdravia, ale i pri ochrane potravín.  
Medzi potravinovými antioxidantami je najpočetnejšie zastúpená skupina fenolových a polyfenolových látok.  
Technika LC-MS/MS umožňuje stanovenie biologicky aktívnych látok v potravinách, krmivách, bioenergetic-
kých produktoch, rastlinných materiáloch a zložkách životného prostredia v akomkoľvek stave.  
 
Stanovenie antioxidačnej kapacity 
 
Stanovenie vybraných druhov polyfenolov: 
Rutin hydrat (Rutin hydrate), kyselina chlorogenová  (Chlorogenic acid), kyselina gallová (Gallic acid), kávo-
vá kyselina (Caffeic acid), protokatechínová kyselina (Protocatechuic Acid (P)), katechín (Catechin, (+)-(P)), 
p-hydroxybenzoová kyselina (Hydroxybenzoic acid, 4-(P)), vanilínová kyselina (Vanillic acid),  
(-),epikatechín (Epicatechin, (-)-(P)), p-kumarová kyselina  (hydroxy-škoricová kyselina) (Coumaric acid, 
trans-P-(P)), syringová kyselina (Syringic acid (P)), sinapsová kyselina (Sinapic Acid(RG) ),  
4'- 5,7- Trihydroxyflavan (Hydroxyflavanone, 4'-(RG), ferulová kyselina (Ferulic acid, trans-(P)), Myricetin 
(Myricetin (Cannabiscetin)(P)), quercetin dihydrát (Querceton dihydrate (SH)), kaempherol (Kaempherol
(SH)), Tanín (Tannin (Tannic acid)(RG), resveratrol (Resveratrol (P)), genistin (Genistin(AS)), hesperidín 
(Hesperidin) 
 
Stanovenie  pridaných, ako aj prirodzených obsahov vitamínov 
Vitamíny rozpustné vo vode: C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12.inozitol;  
Vitamíny rozpustné v tuku: A, E, D, K. 
 

zo skupiny organochlórovaných pesticídov 
zo skupiny triazínových  pesticídov 
zo skupiny organofosfátových pesticídov 
zo skupiny pyretroidov vybraných pesticídov 
        

Aflatoxíny, ochratoxín A, deoxynivalenol, zearalenón,  trichotecény, fumonizíny, patulín 
 
- kyslá hydrolýza - kyselina asparágová, treonín, serín, kyselina glutámová, prolín, glycín, alanín, valín,  
                   izoleucín, leucín, tyrosín, phenylalanín, histidín, lyzín, arginín 
- oxidatívna hydrolýza  - metionín, cystín 
- bázická hydrolýza – tryptofán 
 
 Mentol, pulegón, mentofurán;  trans anetol, a, β tujón, akrylamid, kapsaicin, piperin,  analýza pitnej vody - 
minimálny rozbor, úplný rozbor, mikrobiologická analýza, analýza minerálnych, pramenitých a dojčenských 
vôd podľa PK,  analýza odpadových vôd, agrochemické skúšanie pôd (ASP), skúšky stability, vývoj a vali-
dácia rôznych metód podľa požiadaviek. 

Kontakt: Ing. Kamil Šímo             0905 493 318          
             RNDr. Jaroslav Vozár     0905 439 317 

Stanovenie  vitamínov 

Stanovenie  toxínov 

Stanovenie   
amínokyselín 

Iné parametre a  
skupinové stanovenia 

ekológia - potravinárstvo - krmovinárstvo  

farmácia - zdravotníctvo - poľnohospodárstvo 
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