KONTRAKT
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2014 uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov
Číslo 492/2013-520/MPRV SR

PREAMBULA

V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 sa uzatvára kontrakt medzi
ústredným orgánom štátnej správy – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „MPRV SR“) a jej priamo riadenou príspevkovou organizáciou – Inštitútom
vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „IVVL“). Kontrakt nie je zmluvou v zmysle
Obchodného zákonníka, ale plánovacím aktom upravujúcim obsahové, finančné a
organizačné vzťahy medzi MPRV SR a IVVL.

I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení rokovaním:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.; minister
Štátna pokladnica
7000081105/8180
00156621
Ing. Ján Vajs, generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva
Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby
a

Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení rokovaním:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
MVDr. Jozef Pokorný, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000341720/8180
00493546
MVDr. Jozef Pokorný, riaditeľ
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II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

III.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objem prostriedkov pre potreby IVVL je určený na základe rozpočtu MPRV SR
schváleného vládou a parlamentom SR.
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 118.811,- €
(slovom stoosemnásťtisíc osemstojedenásť EUR).
Vzhľadom na charakter úloh kalkulácia ceny vychádza z nákladov poskytovateľa, ktoré
zahŕňajú priamu mzdu na pracovníka, ostatné priame náklady a režijné náklady organizácie
podľa interného kalkulačného vzorca.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v čl. III. ods. 1 do 5%, ktorá
predstavuje rezervu objednávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia sumy
rozpočtovanej vládou v dôsledku regulačných opatrení.
3. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. III. bod. 1 bude nižšie ako 5% dohodnutej
ceny práce na dobu trvania kontraktu, poskytovateľ bude riešiť úlohy bez zmeny plánu. Ak
bude zníženie sumy vyššie ako 5%, účastnícke strany vypracujú dodatok ku kontraktu
pozmeňujúci rozsah činnosti stanovený v článku IV. kontraktu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pravidelne mesačné zálohy vo
výške 1/12 celkového ročného objedmu príspevku stanoveného v čl. III bod 1.
v odôvodnených prípadoch a podľa termínu ukončenia úlohy na základe dohody.
5. Zabezpečenie úloh, resp. poddodávok bude realizované v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
IV.
PREDMET ČINNOSTI
1. Predmet činnosti poskytovateľa na dobu trvania kontraktu vychádza najmä z požiadaviek
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č.
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č. 271/2005 Z. z.
o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív, zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu
v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní v znení neskorších predpisov, z ďalších príslušných vyhlášok a výnosov
ústredných orgánov štátnej správy a metodických pokynov Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR.
Vzdelávanie je v súlade s Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
o hygiene potravín, č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre
potraviny živočíšneho pôvodu, č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na
organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, č.
882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania
potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, č.
178/2002 ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva,
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach
bezpečnosti potravín a č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie
o jednotnej spoločnej organizácii trhov).
Aplikácia
celoživotného
odborného
vzdelávania
veterinárnych
lekárov
je
v intenciách vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov
orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií, pričom za najdôležitejšie
možno pokladať každoročné povinné vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov a
každoročné povinné vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych asistentov.
Činnosť poskytovateľa je v súlade s Koncepciou celoživotného vzdelávania zamestnancov
orgánov veterinárnej správy a s požiadavkami objednávateľa.
2. Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh, resp. poskytovaní služieb v čase trvania
kontraktu v nasledujúcom rozsahu a výške sumy na to vynaložených finančných prostriedkov:
Špecifikácia účelových činností v rámci programu 0900102 Vzdelávanie


Národný program vzdelávania
89.108,-€
o v oblasti Zdravie a ochrana zvierat
o v oblasti Zahraničné vzťahy, dovozov a vývozov
o v oblasti Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
o v oblasti Hygiena produktov živočíšneho pôvodu
o v oblasti Kontrola potravín rastlinného pôvodu
o v oblasti Organizácia trhu
o v oblasti Laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém a certifikácia



Ďalšie odborné vzdelávanie a publikačná činnosť
29.703,-€
o atestačná príprava na získanie 1. a 2. atestácie veterinárnych lekárov
o atestačné skúšky na získanie atestácie I. a II. stupňa
o vzdelávanie predstavených
o vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií (ŠVPÚ
a ŠVÚ)
o vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania
o kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti
o publikačná činnosť
Výška transferu:

118.811,- €
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Národný program vzdelávania vo výške 89.108,- € je plne hradený z prostriedkov štátneho
rozpočtu. Prevádzková činnosť k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a publikačnej činnosti
bude čiastočne financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 29.703,-€, zostatok
z vlastných zdrojov.
Plánovaný rozpis vzdelávacích aktivít je uvedený v prílohe č. 1.
Kalkulácie účelových činností tvoria prílohu č. 2.
V.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU
1. Kontrolu plnenia úloh kontraktu organizuje a riadi objednávateľ.
2. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou kontrolného dňa
po 15. septembri 2014 za účasti zástupcov objednávateľa a poskytovateľa. Na kontrolnom dni
sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy spojené s ich plnením.
3. Poskytovateľ je povinný pre účely kontroly poskytovať potrebnú dokumentáciu
a podklady.
4. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria priebežné správy o plnení jednotlivých úloh
vrátane finančného vyhodnotenia. O výsledku kontrolného dňa sa vyhotoví zápis, ktorý bude
tvoriť súčasť dokumentácie.
5. Plnenie úloh kontraktu sa bude vyhodnocovať formou vypracovania správy o plnení úloh
kontraktu, ktorá bude súčasťou výročnej správy.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV. bod 2. v celoročnom
rozsahu podľa článku III. kontraktu;
b) poskytnúť poskytovateľovi konzultácie, prípadne ďalšie odborné odporúčania a stanoviská
alebo iné odborné údaje potrebné k zhotoveniu úloh a k vypracovaniu činnosti uvedených
v čl. IV. bod 2.
c) v termínoch stanovených v článku V. kontraktu organizovať preberacie konania,
v dohodnutom termíne vykonať kontrolný deň plnenia všetkých úloh dohodnutých týmto
kontraktom;
d) včas informovať poskytovateľa o zmenách v zadaní úloh.
2. Objednávateľ má právo:
a) znížiť sumu uvedenú v článku III., bod 1. do výšky 5% v dôsledku regulačných opatrení
kapitoly objednávateľa;
b) krátiť objem kontraktu dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov
v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným uznesením
vlády SR;
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c) v prípade nesplnenia legislatívnych povinností (napr. nepredloženia účtovnej závierky)
v stanovenom termíne a kvalite pozastaviť vyplácanie bežného transferu do doby splnenia
povinnosti poskytovateľom;
d) vykonať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom;
e) penalizovať poskytovateľa v prípadoch nedodržania termínov plnenia úloh. Spôsob
a výška penalizácie sa stanoví na kontrolnom dni.
f) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu pri zachovaní
autorských práv poskytovateľa v zmysle autorského zákona.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) v požadovanej kvalite a podľa ustanoveného termínu v kontrakte protokolárne odovzdať
výsledky riešenia predmetných úloh a vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom;
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené
na riešenie jednotlivých úloh, resp. realizáciu jednotlivých úloh;
c) predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa odpočet plnenia jednotlivých
úloh vrátane ich finančného plnenia v štruktúre uvedenej v prílohe č. 1 kontraktu a všetky
dohodnuté podklady na rokovanie kontrolného dňa;
d) včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh
účelových činností;
e) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a nezverejňovať výsledky ich riešenia
bez súhlasu objednávateľa.
4. Poskytovateľ má právo:
a) bezplatne získať od odbjednávateľa všetky štatistické, poprípade ďalšie odborné údaje
potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia jednotlivých úloh, resp. údaje
potrebné na realizáciu predmetnej činnosti uvedenú v čl. IV.;
b) požadovať od objednávateľa, aby vytvoril v prípade potreby organizačné podmienky
na zabezpečenie kontraktom stanovenej činnosti.

VII.
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach
do 31. 01. 2014.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa uskutoční podľa
pokynov objednávateľa.

VIII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA KONTRAKTU
1. Zmeny a doplnky v priebehu trvania kontraktu je možné vykonať na základe dohody
oboch strán formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma účastníkmi kontraktu.
2. Kontrakt sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží
dva exempláre.
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3. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia podľa ustanovení Občianskeho
zákonníka v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Bratislave
dňa

––––––––––––––––––––
Prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
objednávateľ

V Košiciach
dňa

_____________________
MVDr. Jozef Pokorný
poskytovateľ
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Plán vzdelávacích aktivít IVVL na rok 2014

Príloha č. 1

A. Národný program vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy na rok 2014
I.
Odbor zdravia a ochrany zvierat
Kód
Názov vzdelávacej aktivity
aktivity
ZD 1
Zdravie a ochrana zvierat
VPO 2014
Eradikačné programy na rok 2014
Veterinárny informačný systém (VIS)
Platné právne predpisy a ich implementácia v oblasti
identifikácie a registrácie zvierat, zdravia a ochrany zvierat
ZD 2
Zdravie a ochrana zvierat
VPO 2014
Eradikačné programy na rok 2014
Platné právne predpisy a ich implementácia v oblasti
identifikácie a registrácie zvierat, zdravia a ochrany zvierat
Obchod vo vnútri EÚ a s tretími krajinami
ZD 3
Ochrana zvierat
Platné právne predpisy a ich implementácia v oblasti ochrany
zvierat

ZD 4

Ochrana zvierat
Ochrana zvierat na farmách
Ochrana zvierat pri zabíjaní
Ochrana zvierat počas prepravy

ZD 5

Identifikácia a registrácia zvierat
Identifikácia a registrácia
Krížové plnenie

89.108,- €
Termín
realizácie
február
24 hod.

Cieľová
skupina / počet
RVPS
ŠVPS SR
HIS
53

MVDr. Janiuk,
MVDr. Hačko
+ zástupcovia ŠVPS
SR a RVPS

september
24 hod.

RVPS
ŠVPS SR
HIS
53

MVDr. Frič
MVDr. Bucsuházyová
Ing. Capeková, PhD.
+ zástupcovia ŠVPS
SR a RVPS
MVDr. Frič
MVDr. Bucsuházyová
MVDr. Engelová
+ zástupcovia ŠVPS
SR a RVPS
MVDr. Janiuk,
MVDr. Polák
Ing. Remža

marec
8 hod.

RVPS
ŠVPS SR
45

november
8 hod.

RVPS
ŠVPS SR
HIS
48

apríl
8 hod.

RVPS
ŠVPS SR
45

Lektori
MVDr. Janiuk,
Ing. Kurucz
+ zástupcovia ŠVPS SR a
RVPS
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+ zástupcovia ŠVPS
SR a RVPS
ZD 6

Identifikácia a registrácia zvierat
Identifikácia a registrácia

MVDr. Janiuk,
MVDr. Polák
+ zástupcovia ŠVPS
SR a RVPS

október
8 hod.

RVPS
ŠVPS SR
45

II. Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov
Kód
aktivity

Názov vzdelávacej aktivity

H1

Hraničné veterinárne kontroly

H2

Lektori

Termín
realizácie
máj
20 hod.

MVDr.
Hačko
Kontrolné procedúry, CVED dokument – (ES) č. 136/2004, Redukcia frekvencie MVDr. Tkáč
Ing. Kurucz
október
fyzických kontrol – 94/360/ES, Prekládka – 2000/25/ES, Tranzit produktov pri
cestnej preprave – 2000/208/ES, Slobodné zóny, slobodné sklady, colné sklady – MVDr. Janiuk 20 hod.
2000/571/ES, Dovoz produktov pre osobnú spotrebu – (ES) č. 206/2009
Financovanie vet. inšpekcií a kontrol – (ES) č. 882/2004
Systém TRACES – 2004/292/ES

Cieľová
skupina / počet
ŠVPS SR
HIS
11

Dovoz živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín
I . Veterinárne podmienky pre dovoz živých zvierat a zárodočných produktov
z tretích krajín
embryá HD – 89/556/EHS, sperma HD – 88/407/EHS, sperma ošípaných –
90/429/EHS, kopytníky – 2004/68/ES, zvieratá koňovité – 2009/156/ES, hydina
– 2009/158/ES, živočíchy z akvakultúry – 2006/88/ES, ostatné zvieratá
a zárodočné produkty – 92/65/EHS, spoločenské zvieratá – (ES) č. 998/2003
II. Veterinárne podmienky pre dovoz NHC živočíšnych produktov z tretích
krajín
produkty neurčené na spotrebu ľuďmi – (EÚ) č. 142/2011 a (ES) č. 1069/2009,
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vykonávanie úradných kontrol – (ES) č. 882/2004
III. Veterinárne podmienky pre dovoz HC živočíšnych produktov z tretích
krajín

H3

produkty všeobecne AH – 2002/99/ES, všeobecné potravinové právo – (ES) č.
178/2002 hygiena potravín H 1 – (ES) č. 852/2004, osobitné hygienické pravidlá H2
– (ES) č. 853/2004, organizácia úradných kontrol H3 – (ES) č. 854/2004,
vykonávanie úradných kontrol – (ES) č. 882/2004, produkty na spotrebu ľuďmi AH
– 92/118/EHS, 8. produkty z akvakultúry AH – 2006/88/ES
Kontroly produktov rybolovu (NNN)
1. implementácia NARIADENIA RADY (ES) č. 1005/2008

H4

2. implementácia NARIADENIA RADY (ES) č. 1224/2009
systém TRACES
1. základné princípy fungovania systému
2. práca so systémom

H5

Vývoz a certifikácia do tretích krajín

MVDr.
Hačko
Ing. Kurucz
MVDr. Tkáč
p. Pikulik
MVDr.
Hačko
Ing. Kurucz
MVDr.
Andraščíková
MVDr.
Hačko
MVDr.
Bachratý

máj
8 hod.

RVPS
40

november
8 hod.

RVPS
40

júl 2013
8 hod.

RVPS
40
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III.

Odbor hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie

Kód
Názov vzdelávacej aktivity
aktivity
Úradná kontrola u producentov potravín živočíšneho pôvodu (VŽP, odpady,
HK 1
TSE, NPKR - rezíduá)
VŽP, odpady
1. Úradné kontroly u spracovateľov živočíšnych produktov (bitúnky, mliekarne,
triedenie vajec, spracovanie vajec, rozrábkárne, výrobne mäsových výrobkov,...) a
úradné kontroly obchodnej siete a skladov potravín
TSE
1. Metodický pokyn ŠVPS SR - Program prevencie, monitoringu a kontroly
niektorých TSE v SR pre rok 2014, Pohotovostný plán pre prípad podozrenia
a výskytu TSE na bitúnku
Farmácia a rezíduá (NPKR)
1. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych
výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(biocídny zákon)
2. Aktuálna situácia v oblasti rezíduí, legislatívne zmeny, odbery bitúnkových
vzoriek a informácie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie.
HK 2

Úradná kontrola v chovoch zvierat – TSE, krmivá, VŽP, rezíduá – NPKR,
veterinárna farmácia
TSE
1. TSE - Metodický pokyn ŠVPS SR - Program prevencie, monitoringu a kontroly
niektorých TSE v SR pre rok 2014, úradná kontrola v chovoch zvierat monitoringu TSE, Chovateľský program oviec na rezistenciu voči scrapie,
Pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu TSE, Aplikácia NPP pri
riešení pozitívnych prípadov atypickej scrapie, Genotypizácia, monitoring TSE –
vyhodnotenie NRL pre TSE.
Krmivá
1. Úradné kontroly v chovoch zvierat, rastlinné krmivá, povoľovanie kŕmenia SŽB

Lektori
MVDr.
Ihnátová
MVDr.
Rajská
MVDr.
Tkáčová
MVDr.
Lazar

Termín
realizácie
október
16 hod.

MVDr.
september
Rajská
16 hod.
MVDr.
Mojžiš,
NRL
pre
TSE
Inšpektor
RVPS
MVDr.
Tkáčová

Cieľová skupina
RVPS
ŠVPS
128
inšpektori
hygieny potravín

RVPS
ŠVPS SR
90
inšpektori
zdravia
zvierat,
welfare zvierat

10/17

VŽP
1. Povoľovanie výnimky skrmovania, kuchynské odpady,
odstraňovanie na mieste
NPKR – rezíduá
1. Aktuálna situácia v oblasti rezíduí, legislatívne zmeny, odbery bitúnkových
vzoriek a informácie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie.
Veterinárna farmácia
1. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych
výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(biocídny zákon)
HK 3

HK 4

Hygiena krmív, medikované krmivá
Krmivá
1. Úradná kontrola, úradné vzorky (metodické pokyny v roku 2014, vyhodnotenie
roku 2013), nová legislatíva
2. SŽB – schvaľovanie, povoľovanie skrmovania, úradná kontrola, vzorky
3. Vedľajšie produkty (výroba, predaj potravín rastlín. pôvodu) ako krmivo –
úradná kontrola
4. RVPS - úradná kontrola krmív – výrobňa krmív - doplnkové látky,
5. RVPS - šetrenie pozitívnych úradných vzoriek a postúpených pozitívnych
vzoriek, RAPID hlásenia

MVDr.
Škrobák
MVDr.
Ihnátová
MVDr.
Lazar

MVDr.
Tkáčová
MVDr.
Škrobák
MVDr.
Lazar
MVDr.
Ihnátová
Zástupca
ÚŠKVBL
Zástupca
UKSÚP
Medikované krmivá
1. Príprava, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív - aktuálna Inšpektori
legislatíva, zmeny v metodike kontroly a problematika povoľovania výroby RVPS
a distribúcie medikovaných krmív
Účastníci
2. BTSF – informácie
BTSF
3. RVPS - úradná kontrola krmív – výrobňa medikovaných krmív
MVDr.
Monitoringy (NPKR, MPZ, RHK), Rezíduá, Veterinárna farmácia
Ihnátová
Veterinárna farmácia
1. Metodický pokyn na rok 2014 – štátny veterinárny farmaceutický dozor, MVDr.
aktuálne zmeny legislatívy v oblasti liekovej politiky a rezíduí.
Lazar

jún/ júl
16 hod.

RVPS
ŠVPS SR
ŠVPÚ
74
inšpektori krmív

február/
marec
24 hod.

RVPS
ŠVPS SR
ŠVPÚ
74
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HK 5

2. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych
výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(biocídny zákon).
3. Aktuálne problémy a legislatíva v oblasti veterinárnej farmácie.
4. Hodnotenie a bezpečnosť veterinárnych liekov – aktuálna situácia.
5. Úradné kontroly veľkodistribútorov veterinárnych liekov a výrobcov
medikovaných krmív vykonané ÚŠKVBL – aktuálna informácia a problémy.
Monitoringy (NPKR, MPZ, RHK)
NPKR
1. Aktuálne trendy v oblasti rezíduí.
2. Aktuálna situácia a trendy v oblasti antimikrobiálnej rezistencii.
3. ESVAC – informácie, aktuality, trendy, vyhodnotenie „spotreby veterinárnych
liekov“.
4. Aktuálny stav navrhovanej zmeny legislatívy – Smernica 96/23 ES, novelizácia
NK 888/2004.
5. Zhodnotenie NPKR za rok 2013, vyhodnotenie postupu v prípade
nevyhovujúcich nálezov v roku 2013.
MPZ, RHK
1. Aktualizácia MPZ v roku 2014 a zhodnotenie MPZ za rok 2013.
2. Aktualizácia RHK v roku 2014.
3. RVPS – šetrenie pozitívnych prípadov NPKR.
VŽP
1. úradná kontrola, úradné vzorky (metodické pokyny v roku 2014,vyhodnotenie
roku 2013), nová legislatíva
2. Schvaľovanie – bioplynky, organické hnojivá, kompostárne
3. Povoľovanie výnimiek
4. Kuchynský odpad – preprava, sklady, spracovanie
5. Spaľovne
6. Audit HACCP
7. BTSF – informácie
8. RVPS – úradná kontrola u prevádzkovateľa – spracovateľ (VŽP 1) / (VŽP3)

MVDr.
Škrobák
zástupca
ÚVSKBL
Inšpektori
RVPS
Účastníci
BTSF

MVDr.
Tkáčová
MVDr.
Snopeková
Inšpektori
RVPS
Účastníci
BTSF

inšpektori
veterinárna
farmácia
a monitoringy

apríl/ máj
16 hod.

RVPS
ŠVPS SR
ŠVPÚ
74
inšpektori VŽP
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IV.
Kód
aktivity

Odbor hygieny produktov živočíšneho pôvodu
Názov vzdelávacej aktivity

Lektori

Analýza výsledkov vnútorných auditov – Odbor kontroly
a auditu ŠVPS SR
Veterinárna a úradná kontrola potravín živočíšneho pôvodu na
rok 2013, plánovanie a odber vzoriek produktov živočíšneho
pôvodu

MVDr. Bernátová

HP 2

Veterinárne kontroly v sektore čerstvého mäsa domácich
kopytníkov na všetkých stupňoch produkcie a distribúcie
a potenciálne nebezpečenstvá pre zdravie ľudí

január
16 hod.

HP 3

Veterinárne kontroly v sektore ovčieho mlieka - salaše

MVDr. Ondriaš
MVDr. Miškovič
MVDr. Rajská
MVDr. Tkáčová
MVDr. Bucsuházyová
MVDr. Ing. Pokorný

HP 4

Veterinárne kontroly a úradné kontroly v sektore mlieka na
všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie
a potenciálne nebezpečenstvá pre zdravie ľudí
Veterinárne kontroly v sektore zverina na všetkých stupňoch
produkcie, spracovania a distribúcie a potenciálne
nebezpečenstvá pre zdravie ľudí
Spojené školenie: Úradná kontrola u producentov potraviny
živočíšneho pôvodu – VŽP, odpady, rezíduá – NPKR, TSE,
lieková politika (Odbor hygieny krmív, ekológie a veterinárnej
farmácie ŠVPS SR)
Veterinárne a úradné kontroly potravín v sektore – čerstvé
hydinové mäso a vajcia na všetkých stupňoch produkcie,
spracovania a distribúcie a potenciálne nebezpečenstvá pre

MVDr. Ing. Pokorný

október
16 hod.

MVDr. Ing. Pokorný
MVDr. Lukáč
MVDr. Janto
MVDr. Rajská
MVDr. Tkáčová
MVDr. Bucsuházyová

apríl
16 hod.

MVDr. Pekár, PhD.

jún
16 hod.

HP 1

HP 5

HP 6

Termín
realizácie
február
16 hod.

MVDr. Ing. Pokorný
MVDr. Virgalová
MVDr. Čeppanová

marec
16 hod.

Cieľová
skupina
RVPS vedúci
odborov
a vedúci
oddelení
ŠVPS
130
RVPS
ŠVPS
104

RVPS
ŠVPS
63
RVPS
ŠVPS
110
RVPS
ŠVPS
130

RVPS
ŠVPS
82
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HP 7

zdravie ľudí, veterinárne a úradné kontroly medu
Veterinárne a úradné kontrola v sektore mäsových výrobkov,
sektore produkty rybolovu

HP 8

Vzdelávania úradných veterinárnych asistentov

HP 9
HP 10

V.

MVDr. Čeppanová

október
8 hod.
september
8 hod.

Veterinárne a úradné kontroly medu

MVDr. Pekár, PhD.
MVDr. Ondriaš
MVDr. Miškovič
MVDr. Pekár, PhD.

Správne konanie

JUDr. Harviľák

jún
8 hod.
jún
8 hod.

RVPS 80

Odbor kontroly potravín rastlinného pôvodu

Kód
aktivity
PD 1

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori

Počítačový program KIČ – otázky a odpovede, pripomienky
k programu, zisťované nedostatky, nové informácie, zásielky,
KOBRA – informačný systém

Ing. Remža, PhD.,
p. Ružovič

PD 2

Nová potravinová legislatíva – nariadenia, smernice, zákon Ing. Remžová
o potravinách, zákon o tabakových výrobkoch, vyhlášky
Pracovná porada s inšpektormi RVPS

marec
16 hod.

PD 3

Kontrola krížového plnenia – výkon kontroly, manuál na
kontrolu, záznamy, zisťované nedostatky,
Kontrola potravín neživočíšneho pôvodu dovážaných
z tretích krajín – legislatíva, kontroly, zisťované problémy,
Audity – nezhody, nápravné opatrenia
Nová potravinová legislatíva – Vyhlášky MPRV SR podľa
jednotlivých komodít

Ing. Remža, PhD.

máj
16 hod.

Ing. Jobeková

jún
16 hod.

PD 4

RVPS
ŠVPS
82
ŠVPS
RVPS
30
RVPS 80

Termín
realizácie
február
8 hod.

Cieľová
skupina
RVPS
ŠVPS
ŠVPÚ
140
RVPS
ŠVPS
ŠVPÚ
90
RVPS
ŠVPS
ŠVPÚ
90
RVPS, ŠVPS
ŠVPÚ
90
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PD 5

Potravinová legislatíva – vybrané komodity, problémy,
nejasnosti, senzorické hodnotenie

Mgr. Závracká

september
16 hod.

PD 6

Nová potravinová legislatíva – nariadenia, smernice,
vyhlášky
Pracovná porada s inšpektormi RVPS

Ing. Novysedlák

október
16 hod.

VI.
Kód
aktivity
OZ 1

OZ 2
OZ 3

KL

V1

V2

V3

RVPS, ŠVPS,
ŠVPÚ
90
RVPS, ŠVPS,
ŠVPÚ
90

Odbor organizácie trhu
Názov vzdelávacej aktivity

Lektori

Termín
realizácie
marec
8 hod.

Cieľová
skupina
RVPS
ŠVPS
40

Obchodná norma pre banány – NEK 1333/2011
Obchodná norma EÚ pre hrušky – NEK 543/2011, Príloha 1.
Nová dohoda o delegovaní činností medzi PPA a ŠVPS
Manuál pre výkon kontroly – Školské ovocie
19. ročník medzinárodného školenia „Harmonizácia
hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“ Mojmírovce 2014
Vykonávacie predpisy v sektore OZ – nová SOT
Norma EHK/OSN FFV - 09 - kapusta a kel
Norma EHK/OSN FFV - 49 - ananás
Správne konanie
Klasifikácia HD a ošípaných
Školenie pre klasifikátorov a tzv. refreshing kurz
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Registrácia prevádzok, využitie systému HACCP,
hygiena a sanitácia , vybavenie technologických
zariadení na prevádzke a skladovanie vinárskych
výrobkov
Dodržiavanie vinárskej legislatívy u vinárov, obchodníkov
a dovozcov, dovoz vína z tretích krajín, jeho označovanie
a prepúšťanie do voľného obehu
Technologické postupy a evidencia pri výrobe vína z hľadiska

Ing. Baričičová, PhD.
Ing.Vranka

september
24 hod.
november
8 hod.

80

Ing. Červenka
MVDr. Papiernik
MVDr. Škvarenina
Ing. Závracký, PhD.

február
8 hod.

ŠVPS/ 3

február
8 hod.

ŠVPS/ 15

Ing. Závracký, PhD.

jún
8 hod.

ŠVPS/ 15

Ing. Závracký, PhD.

september

ŠVPS/ 15

Ing. Baričičová, PhD.
Ing.Baričičová,PhD
Ing.Vranka

RVPS
ŠVPS
42
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zdravotnej bezpečnosti a kvality vinárskych produktov
Ekologické vinohradníctvo, výroba, predaj a kontrola
biovína a súvisiace právne predpisy.

V4

VII.
Kód
aktivity
LD 1

LD 2

LD 3

Ing. Závracký, PhD.

8 hod.
december
8 hod.

ŠVPS 15

Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie
Názov vzdelávacej aktivity

Lektori

Termín
realizácie
január

Cieľová
skupina
RVPS 100

Rezíduá pesticídov – platná legislatíva, Viacročný kontrolný
program pre rezíduá pesticídov v potravinách a detskej výžive v
Slovenskej republike 2014-2016, metodický pokyn na rok
2014, usmernenia a postupy pri kontrole
Národné referenčné laboratóriá a úradné laboratóriá;
platná a pripravovaná legislatíva v oblasti analýz
a určenia maximálnych limitov a hodnôt, nové
analytické metódy, testy odbornej spôsobilosti, novinky
z EU-RL
Rozsah analýz v rámci úradnej kontroly potravín,
NPKR a cielených monitoringov

Ing. Matušová
RNDr. Ďurčanská
Zástupcovia NRL

január
marec

ŠVPÚ 40

MVDr. Büchlerová
Ing. Matušová
MVDr. Ihnátová
MVDr. Bedriová

október

ŠVPÚ 20
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B. Plán ďalšieho vzdelávania a publikačná činnosť

29.703.- €

Názov vzdelávacej aktivity

Termín konania

Atestačná príprava na získanie 1. a 2. atestácie veterinárnych lekárov
Atestačné skúšky na získanie atestácie I. a II. stupňa
Vzdelávanie predstavených
Vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií ŠVPÚ a ŠVÚ
Vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania
Vzdelávacie aktivity zamerané na získanie odbornej spôsobilosti

priebežne
priebežne
máj
marec
október/ 12 h
priebežne
priebežne

Publikačná činnosť

priebežne

Cieľová skupina
a počet účastníkov
RVPS, ŠVPS, ŠVPÚ 20
RVPS, ŠVPS18
RVPS, ŠVPS 50
ŠVÚ, ŠVPÚ 50
RVPS 20
Agropotravinársky
sektor 850
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Príloha č. 2
Kalkulácia účelových činností
P.č.

Kalkulačná položka

Čiastka v €

1.

Náklady z hlavnej činnosti celkom / r 2+3/

28.000,-

2.

Spotreba materiálu

3.

Spotreba energie,voda, komunikácie

25.000,-

4.

Služby

20.637,-

5.

Osobné náklady celkom /r. 6+7+8 /

63.174,-

6.

Mzdové náklady

45.000,-

7.

Zákonné zdravotné, sociálne poistenie

18.174,-

8.

Zákonné sociálne náklady

-

9.

Dane a poplatky

-

10.

Ostatné náklady / OOV/

11.

Odpis, predaný majetok, rezervy

-

12.

Finančné náklady

-

13.

Celkové náklady / r.1+4+5+9+10+11+12 /

3.000,-

7.000,-

118.811,-

Zodpovední: MVDr. Jozef Pokorný, Ing. Silvia Báncsová, MVDr. Irena Rajzáková,
PhDr. Lenka Benková, Ing. Erika Meitnerová.
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