KONTRAKT
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2014
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym ústavom Zvolen
číslo 496/2013-520/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
Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) a jej priamo riadenou príspevkovou
organizáciou - Štátnym veterinárnym ústavom Zvolen (ďalej len „ŠVÚ Zvolen“).
Kontrakt nie je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka, ale plánovacím aktom
upravujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPRV SR a ŠVÚ Zvolen.

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

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

Štátny veterinárny ústav Zvolen.
Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen
MVDr. Miroslav Mojžiš, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000341456/8180
00597538
MVDr. Miroslav Mojžiš, 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 ŠVÚ Zvolen je určený na základe rozpočtu MPRV SR
schváleného vládou a parlamentom SR.
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 1 344 632 EUR
(slovom jeden milión tristoštyridsaťštyritisíc šesťsto tridsaťdva EUR).
2. 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.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v článku III bod 1 do 5%, ktorá
predstavuje rezervu objednávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia sumy
rozpočtovanej vládou v dôsledku regulačných opatrení.
4. 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 uvedenej sumy vyššie ako 5%, účastnícke strany vypracujú dodatok ku kontraktu
pozmeňujúci rozsah činnosti stanovený v čl. IV zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pravidelne mesačné zálohy vo výške
1/12 celkového ročného objemu príspevku stanoveného v čl. III bod 1. V odôvodnených
prípadoch a podľa termínu ukončenia úlohy na základe dohody.
6. 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 z požiadaviek zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Analýzy vzoriek
v rámci úradných kontrol sa vykonávajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady č. 999/2001/ES s príslušnými zmenami a doplnkami a nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom
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zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví
zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení.
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
P.

Názov účelovej činnosti

č.
1 Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)

Výška
bežného
transferu
v€
I. – XII. 2014
378 632
Doba
riešenia

v rozsahu metodických pokynov vydaných Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR platných pre rok 2014
v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia:
 Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia
Slovenskej republiky na rok 2014- Metodický pokyn
vydaný ŠVPS SR
o Vyšetrenia v rámci povinných diagnostických
akcií najmä virologické vyšetrenia nákaz
a dôkaz pôvodcov, serologické vyšetrenia
chorôb hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec,
kôz, koní.
 Laboratórne analýzy v rámci vybraných úloh na úseku
nákaz zvierat
2 Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky TSE (08W 0104)
I. – XII. 2014

816 000

 Zabezpečenie laboratórnych analýz – rýchle testy
a komfirmačné metódy vzoriek odoberaných na základe
Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých
transmisívnych/prenosných spongiformných
encefalopatií (TSE/PSE) v Slovenskej republike pre rok
2014 – Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR
 Zabezpečenie laboratórnych analýz – genotypizácia
scrapie na základe Chovateľského programu na
rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným
encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike na rok
2014 – Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR
 Zabezpečenie zvozu vzoriek zvoznými linkami ŠVÚ
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3 Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)

I. – XII. 2014

150 000

Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií:
















Národné referenčné laboratórium pre klasický mor
ošípaných
Národné referenčné laboratórium pre africký mor ošípaných
Národné referenčné laboratórium pre pseudomor hydiny
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku
Národné referenčné laboratórium pre brucelózu
Národné referenčné laboratórium pre enzootickú bovinnú
leukózu
Referenčné laboratórium pre Aujeszkeho chorobu
Národné referenčné laboratórium pre besnotu
Referenčné laboratórium pre vykonávanie sérologických
skúšok na sledovanie účinnosti antirabických vakcín
Národné referenčné laoratórium prevezikulárnu chorobu
ošípaných
Referenčné laboratórium pre Infekčnú bovinnú
rinotracheitídu/Infekčnú pustulárnu vulvovaginitídu
Národné referenčné laboratórium pre prenosné
spongiformné encefalopatie
Národné referenčné laboratórium pre mor koní
Národné referenčné laboratórium pre ochorenie modrého
jazyka
Národné referenčné laboratórium pre choroby koní (okrem
moru koní)

Spolu

1 344 632

Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana – zdravie
a ochrana zvierat, plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky
TSE a zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií sú uvedené 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.
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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 článku IV bod 2 v celoročnom
rozsahu podľa článku III kontraktu,
b) poskytnúť poskytovateľom konzultácie, prípadne ďalšie odborné odporúčania
a stanoviská, alebo iné odborné údaje potrebné k zhotoveniu úloh a k vypracovaniu
činností uvedených v čl. IV bod 2,
c) v termínoch stanovených v článku V kontraktu organizovať preberacie konania,
v dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia všetkých úloh dohodnutých
týmto kontraktom a splatných ku koncu príslušného polroka,
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,
c) v prípade nesplnenia legislatívnych povinností (napr. nepredloženia účtovnej uzávierky)
v stanovenom termíne a kvalite pozastaviť vyplácanie bežného transferu do doby
splnenia povinnosti poskytovateľom,
d) vykonávať 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 stanovených termínov v kontrakte protokolárne odovzdať
výsledky riešenia predmetných úloh a vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom
(čl. IV bod 2 ),
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,
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e) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a nezverejňovať výsledky ich riešenia
bez súhlasu objednávateľa.
4. Poskytovateľ má právo:
a) bezplatne získať od objednávateľa všetky štatistické, poprípade ďalšie odborné údaje
potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia jednotlivých úloh, resp. údaje
potrebné na realizáciu predmetnej činnosti uvedenej 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.
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

Vo Zvolene
Dňa:

–––––––––––––––––––––
MVDr. Miroslav Mojžiš
poskytovateľ
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Príloha č. 1

Veterinárna prevencia a ochrana – 08W 01 01
Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana –
zdravie a ochrana zvierat
Počet
Celková
Druh laboratórneho vyšetrenia
vzoriek
cena v €
Pitva CNS
170
850
Pitva orgánov
180
594
Besnota - priama detekcia rabického antigénu
170
3 944
Besnota - detekcia nukleovej kyseliny vírusu RT PCR
100
3 270
Brucelóza - serologická diagnostika
27 229
95 302
Enzootická bovinná leukóza - serologická diagnostika
18 000
48 600
Aujezského choroba - serologická diagnostika
4 500
15 750
Schmallenberg vírus – virologická diagnostika
100
3 320
Ochorenie modrého jazyka – virologická diagnostika
50
2 250
Infekčná bovinná rinotracheitída - serologická
diagnostika
550
2 200
Bovinná vírusová hnačka - serologická diagnostika
70
468
Porcinny reprodukčný respiratórny syndróm serologická diagnostika
160
1 280
Infekčná anémia koní - serologická diagnostika
15
75
Chlamydióza - serologická diagnostika
1250
5 750
Infekčná epididymitída baranov - serologická
diagnostika
550
3 850
Q-horúčka - serologická diagnostika
1 000
6 000
Brucelóza - bakteriologické vyšetrenie
180
1 170
Kampylobakterióza - bakteriologické vyšetrenie
70
364
Listerióza - bakteriologické vyšetrenie
100
1 140
Trichomonádová nákaza - vyšetrenie výplaškov
70
370
Leptospiróza - serologická diagnostika
950
4 085
Vybrané úlohy na úseku nákaz zvierat:
Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky slintačky
a krívačky so zreteľom na udržanie minimálnej
1 000
8 000
diagnostickej pripravenosti pre potreby serologických
vyšetrení
Zabezpečenie rutinnej laboratórnej diagnostiky
afrického moru ošípaných za účelom jeho včasného
1 000
8 000
monitoringu
Vypracovanie databázy pozostávajúcej zo
sekvenačných analýz kmeňov vírusu besnoty
200
10 000
cirkulujúcich na území Slovenska za obdobie 20
rokov od posledného výskytu
Monitoring výskytu Aujeszkeho choroby v populácii
18 125
87 000
diviakov na území Slovenskej republiky
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Výskyt Schmallenberg vírusu a validácia
diagnostických metód použiteľných v rámci jeho
monitoringu
Monitoring vírusu chrípky v populácii domácich
ošípaných
Zavedenie molekulárno – biologických metód a ich
validácia pre diagnostiku kliešťovej encefalitídy
Zavedenie serologických metód pre diagnostiku
kliešťovej encefalitídy
Spolu

830

5 000

1 190

10 000

1 000

30 000

2 000

20 000

80 809

378 632

(*) Počty vzoriek sú vypočítané z počtu vzoriek v roku 2013.
Je potrebné predpokladať, že ich počet sa môže meniť podľa epizootologickej situácie
v chovoch hospodárskych zvierat.
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Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti zabezpečenia laboratórnej diagnostiky TSE
- 08W 0104
Zabezpečenie laboratórnych analýz - rýchle testy a konfirmačné testy
Druh laboratórneho vyšetrenia
ELISA test - TSE
Western - Blot - TSE
Imunochromatografická metóda - TSE
Pitva CNS
Imunohistochemické vyšetrenie TSE
Modifikovaná technika Western - Blot
Konfirmačná technika Western - Blot
Histologické vyšetrenie na TSE
Spolu

Počet
Celková
vzoriek
cena v €
12 500
275 000
50
1 615
9 000
198 000
340
1 700
5
1 079
5
996
5
1 494
5
116
21 910
480 000

Zabezpečenie laboratórnych analýz - genotypizácia scrapie
Druh laboratórneho vyšetrenia
Genotypizácia plemenných baranov a oviec

Zvoz vzoriek

Počet
celková cena
vzoriek
EUR
4 000
156 000

180 000
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Diagnostika a skúšanie potravín - 08W 02 01
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií

Spolu: 150 000 €

1. Národné referenčné laboratórium pre klasický mor ošípaných
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
4. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
5. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat
pre potreby ŠVPS SR.
6. V spolupráci s FLI – Riems zabezpečenie celogenomických sekvenačných analýz za účelom štúdie
evolúcie vírusu KMO.
7. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
8. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 18 500 €
2. Národné referenčné laboratórium pre africký mor ošípaných
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
3. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
4. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
5. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 6 000 €
3. Národné referenčné laboratórium pre pseudomor hydiny
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.
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3. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
4. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
5. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat
pre potreby ŠVPS SR.
6. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
7. Zabezpečenie kuracích embryí pre potreby kultivačného vyšetrenia.
8. Došetrovanie pozitívnych vzoriek na holubí paramyxovírus sekvenačnou analýzou.
9. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 8 500 €
4. Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
4. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
5. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat
pre potreby ŠVPS SR.
6. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
7. Došetrovanie pozitívnych vzoriek v rámci monitoringu výskytu chrípky u domácich ošípaných
kultivačnými vyšetreniami a PCR metódami.
8. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 8 500 €
5. Národné referenčné laboratórium pre brucelózu
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Zavedenie molekulárnobiologických metód na typizáciu zárodkov r. Brucella.
3. Zavedenie RT-PCR metódy na detekciu Brucella ovis.
4. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
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Spolu: 15 000 €

6. Národné referenčné laboratórium pre enzootickú bovinnú leukózu
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.
3. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
4. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 2 200 €
7. Referenčné laboratórium pre Aujeszkyho chorobu
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
3. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
4. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
5. Vykonávanie sekvenačných analýz vírusových izolátov získaných v rámci zmapovania výskytu
Aujeszkeho choroby v populácii diviakov v SR.
6. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 17 000 €

8. Národné referenčné laboratórium pre besnotu
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Aktualizácia databázy pozostávajúcej zo sekvenačných analýz kmeňov vírusu Besnoty
cirkulujúcich na území SR za obdobie 10 rokov od posledného výskytu.
3. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území
alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.

SR

4. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
5. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
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6. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat
pre potreby ŠVPS SR.
7. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
8. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 12 000 €

9. Referenčné laboratórium pre vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie účinnosti
antirabických vakcín
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
3. Riešenie iných úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 5 000 €

10. Národné referenčné laoratórium vezikulárnej choroby ošípaných
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Aktualizácia laboratórnych diagnostických metód na detekciu vírusu slintačky a krívačky bez
nutnosti práce so živým vírusom.
3. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
4. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 15 000 €
11. Referenčné laboratórium pre Infekčnú bovinnú rinotracheitídu/Infekčnú pustulárnu
vulvovaginitídu
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR
alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
4. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 5 000 €
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12. Národné referenčné laboratórium pre prenosné spongiformné encefalopatie
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.
3. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky
nákaz zvierat.
4. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat
pre potreby ŠVPS SR.
5. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
6. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 15 000 €

13. Národné referenčné laboratórium pre mor koní
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
3. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
4. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 5 000 €
14. Národné referenčné laboratórium pre choroby koní (okrem moru koní)
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
4. Introdukcia laboratórnych diagnostických metód na detekciu flavivírousových pôvodcov
encefalitíd so zameraním na vírus horúčky Západného Nílu a následná analýza možnej cirkulácie
uvedených pôvodcov v populácii voľne žijúcich vtákov.
5. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
6. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 5 000 €
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15. Národné referenčné laboratórium ochorenia modrého jazyka
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie Zabezpečenie účasti na
medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými laboratóriami spoločenstva
pre nákazy zvierat.
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR.
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií.
4. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov.
5. Aktualizácia serologickej diagnostiky, kultivačných vyšetrení a PCR metód pre diagnostiku
Schmallenberg vírusu.
6. Riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou.
Spolu: 12 300 €
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Príloha č.2

Kalkulácia účelových činností
P. č.
Kalkulačná položka
1 Náklady z hlavnej činnosti celkom (r. 02 + 03)
2 Spotreba materiálu
3 Spotreba energie
4 Služby
5 Osobné náklady celkom (r. 06+07+08)
6 Mzdové náklady
7 Zákonné zdravotné, sociálne poistenie
8 Sociálne náklady
9 Dane a poplatky
10 Ostatné náklady
11 Odpisy, predaný majetok a rezervy
12 Finančné náklady
13 Celkové náklady (r. 01 + 04+05+09+10+11+12 )

Čiastka v €
1 344 632,00
634 339,96
84 680,13
99 163,81
516 935,11
349 865,41
135 741,10
31 328,60
1 344,63
8 168,36
0,00
0,00
1 344 632,00
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