DODATOK
KU KONTRAKTU číslo 330/2012-520/MPRV SR
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2013
uzavretého medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Košice

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

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
číslo 330/2012-520/MPRV SR/D2

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

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Hlinkova 1, 043 65 Košice
MVDr. Anton Mudrák, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000341763/8180
00597546
2020777814
MVDr. Anton Mudrák, riaditeľ
Ing. Zlata Vasiľová, ekonóm

II.
Predmet Dodatku ku kontraktu
1. Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
sa upravuje objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh stanovených v rámci
Kontraktu č.330/2012-520/MPRV SR zo dňa 21.12.2012 (ďalej len ,,kontrakt“) uzavretého
medzi objednávateľom a poskytovatľom. Účastníci kontraktu sa preto dohodli na Dodatku
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ku kontraktu (ďalej len ,,dodatok“), ktorým sa zvyšuje objem finančných prostriedkov
kontraktu na 402 305,28 €.
2. V článku IV. Predmet činnosti v odseku 2 v tabuľkovej časti ,,Špecifikácia účelových
činností“ sa navyšuje objem finančných prostriedkov vo výške 11 226,87 € na odstupné,
odchodné a odvody na účelovú činnosť Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01).
Ďalej sa navyšuje objem finančných prostriedkov vo výške 6 153,41 € na odstupné,
odchodné a odvody na účelovú činnosť Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01).
Celkový objem finančných prostriedkov na účelovú činnosť Veterinárna prevencia
a ochrana (08W 01 01) sa mení na 152 184,87 € a na účelovú činnosť Diagnostika
a skúšanie potravín (08W 02 01) na 66 796,41 €.

III.
1. V článku III. bod 1. sa vypúšťa nahrádza novým znením:
„1. Objem prostriedkov pre potreby ŠVPÚ KE je určený na základe rozpočtu MPRV SR
schváleného vládou a parlamentom SR.
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 402 305, 28 € (slovom štyristodvatisíc
tristopäť eur a dvadsaťosem centov).
Vzhľadom na charakter úloh kalkulácia ceny vychádza z nákladov riešiteľa, ktoré zahŕňajú
priamu mzdu na pracovníka, ostatné priame náklady a režijné náklady organizácie podľa
interného kalkulačného vzorca.“
2. V článku IV. bod 2. sa vypúšťa a nahrádza novým znením:
„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. č.

Názov účelovej činnosti

Doba
riešenia

1

Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)

I. – XII.

v rozsahu metodických pokynov vydaných Štátnou
2013
veterinárnou a potravinovou správou SR platných pre rok
2013 v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia:
 Národný plán kontroly rezíduí - Metodický pokyn
vydaný ŠVPS
o V rámci tohto programu analýzy na
antihelmintiká, antikokcidiká, sedatíva,
tyreostatiká, dioxíny a PCB.
 Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho
územia Slovenskej republiky na rok 2013Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR
o vyšetrenia v rámci povinných
diagnostických akcií najmä bakteriologické
a sérologické vyšetrenia abortov,

Výška
bežného
transferu
v€
152 184,87

76 797,50

75 387,37
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epididymitídu baranov, sérologické
vyšetrenia Aujezského choroby, IBR,
leukózy, chorôb koní.
2

3

Potravinový dozor (08W 01 02)

I. – XII.

v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2013,
2013
vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
SR:
 Postup odberu vzoriek a laboratórneho
vyšetrovania produktov živočíšneho pôvodu pri
úradných kontrolách - Metodický pokyn vydaný
ŠVPS SR
o V rámci tohto programu analýzy napr. na
mikrobiologické parametre, ťažké kovy,
alergény v potravinách.
 Pokyn ŠVPS SR na odber vzoriek potravín
a surovín rastlinného pôvodu na rok 2013 Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR
o V rámci tohto programu analýzy napr. na
alergény, ťažké kovy, mykotoxíny.
 Analýzy vzoriek potravín na stanovenie
prítomnosti dioxínov, furánov, dioxínom
podobných PCB (DL PCB)
 Zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek
do laboratória
I. – XII.
Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií:
2013
 Národné referenčné laboratórium pre chemické rizikové
prvky, mykotoxíny, antihelmintiká , antikokcidiká,
sedatíva a tyreostatiká
 Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy
 Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny
 Národné referenčné laboratórium pre živočíšne proteíny
v krmivách
 Národné referenčné laboratórium pre dioxíny a PCB
Spolu

183 324, 00

66 796,41

402 305,28

Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana – zdravie a ochrana
zvierat, plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana – Národný plán
kontroly rezíduí, plánovaný rozpis vzoriek v oblasti potravinového dozoru – rastlinné
komodity, plánovaný rozpis vzoriek v oblasti potravinového dozoru – živočíšne komodity,
plánovaný rozpis – analýzy vzoriek na dioxíny a dioxínom podobné PCB a zabezpečenie
činnosti národných referenčných laboratórií sú uvedené v prílohe č. 1.
Kalkulácie účelových činností tvoria prílohu č. 2 kontraktu.“
3. Príloha č. 1 a príloha č. 2 kontraktu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1. a novou
prílohou č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a tým aj kontraktu.
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4. Tento dodatok ku kontraktu zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových
stránkach do 10 dní od podpisu dodatku ku kontraktu.
IV.
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží dva
exempláre.
2. Účastníci kontraktu súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v centrálonom
registri zmlúv na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.
4. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné a
nezmenené.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho prvého zverejnenia podľa ustanovení Občianského
zákonníka v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
6. Účastníci kontraktu súhlasne konštatujú, že tento dodatok prečítali, porozumeli a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.

V Bratislave
Dňa:
–––––––––––––––––––––––
prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc.
objednávateľ

V Košiciach
Dňa:
–––––––––––––––––––––––––
MVDr. Anton MUDRÁK
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 vzoriek Celková cena v €
Vyšetrenia na besnotu, parazitologické
bakteriologické vyšetrenia
Sérologické a virologické vyšetrenia
Brucelóza HD imunolog.vyšetrenia
Leukóza HD imun.ELISA vyšetr.
Aborty HD – sérol. 2 vyš.
Aborty HD – sérol. 1 vyš.
BVD HD Elisa vyš.
Brucelóza ošípané imun. RBT vyšetr.
Aujezskyho choroba ošípaných imun. vyšetr.
Aborty ošípaných sérol. 2 vyšet.
Aborty ošípaných sérol. 1 vyšet.
Brucelóza ovce sérol. RVK
Aborty ovce 2 kompl. vyšetr.
Aborty ovce 1 kompl. vyšetr.
Inf.epidid. baranov RVK vyšetr.
Brucelóza kozy imun. RVK vyšetr.
Aborty kozy kompl. imun. 2 vyšetr.
Aborty kozy kompl. imun. 1 vyšetr.
Inf. anémia koní sérol. vyšetr.
Aborty kone sérol. 2 vyšetr.
Aborty kone sérol. 1 vyšetr.

236

5450,60

7534
7534
104
105
21
0
0
14
17
2469
134
134
70
107
17
17
184
0

24105,20
17693,10
1809,60
2247,00
342,30
0
0
161,00
195,50
8641,50
1085,40
1085,40
490,00
374,50
239,70
239,70
fakturácia
0

0

0

Odstupné,odchodné, poistné
Spolu

11226,87
16732

75387,37

(*) Počty vzoriek sú vypočítané z počtu vzoriek v roku 2012.
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 Veterinárna prevencia a ochrana
– Národný plán kontroly rezíduí

Druh analytu Druh zvierat/komodita
Tyreostatiká
Farmová zver
HD
Hydina
Ošípané
Ovca
Antihelmintiká
Farmová zver
HD
Hydina
Mlieko
Ošípané
Ovca
Ryby
Antikokcidiká
Farmová zver
HD
Hydina
Krmivá
Ošípané
Ovca
Vajcia
Sedatíva
HD
Ošípané
Ovca
Ťažké kovy
Voda
Mykotoxíny
Mlieko
Spolu

Počet vzoriek

66
1
18
24
20
3
149
12
7
26
70
20
10
4
115
12
7
16
10
20
10
40
37
12
20
5
12
12
3
3
382

Celková
suma v €
6870,60
104,10
1873,80
2498,40
2082,00
312,30
32806,40
1467,60
1712,20
4677,40
17122,00
4892,00
2446,00
489,20
30360,00
3168,00
1848,00
4224,00
2640,00
5280,00
2640,00
10560,00
4837,80
1552,80
2588,00
697,00
1610,40
1610,40
312,30
312,30
76797,50

Pozn.: Počet vzoriek je naplánovaný podľa Metodického pokynu ŠVPS SR
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Potravinový dozor – 08W 01 02
Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti potravinového dozoru
- rastlinné komodity
Komodita
Olejniny, strukoviny, škrupinové plody
a výrobky z nich
Obilniny a výrobky z nich (mlynské,
cestovinárske, pekárenské, trvanlivé a pod.)
Ovocie, zelenina, zemiaky a výrobky z nich
huby
Cukor, čokoláda, cukrovinky, cukrárske
výrobky
Pochutiny (káva, čaj, kakao, horčica, ocot,
droždie, dressingy a pod.)

Plán počtu
vzoriek
na rok 2013

Suma
v€

58

9170,13

194

17741,25

280

17907,16

66

5076,05

87

6983,60

Voda pitná, pramenitá, minerálna

18

1949,90

Nealkoholické nápoje

112

8458,71

Alkoholické nápoje

33

1915,90

Víno, pivo

40

2500,60

Tabak a tabakové výrobky

0

0

Ostatné suroviny a výrobky

20

1669,70

SPOLU

908

73373,00

Plán počtu
vzoriek
na rok 2013

Suma
v€

- živočíšne komodity

KOMODITA
Mäso a mäsové výrobky (vrátane hydiny,
zveriny)
Mlieko a mliečne výrobky

300

20714,45

185

12712,40

25

5777,60

5

71,70

Ryby a výrobky z nich

85

7548,70

Ostatné suroviny a výrobky

33

2015,65

Stery

95

3455,50

782

52296,00

Vajcia a vaječné výrobky
Med

SPOLU

Pozn.: Počet vzoriek a ceny za analýzy pre rastlinné aj živočíšne komodity sú vypočítané
podľa počtu vzoriek v roku 2012. Je potrebné predpokladať, že aj počet vzoriek aj ceny sa
môžu meniť podľa aktuálnej situácie pri riešení potrieb úradnej kontroly potravín.
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Plánovaný rozpis vzoriek na dioxíny a dioxínom podobné PCB

Potravina
Mäso z hovädzieho dobytka a oviec

Plán
počtu
vzoriek
na rok
2013

Náklady na
analýzu v €

Mäso z ošípaných
Pečeň z ošípaných
Mäso z hydiny
Ryby- sladkovodné

15
5
3
5
5
6
6

4971,00
1657,00
994,20
1657,00
1657,00
1988,40
1988,40

Rybacie výrobky - konzervy

10

3314,00

Treščia pečeň - konzerva
Maslo
Surové mlieko ovčie, kravské
Vajcia
Rastlinné oleje

6
6
21
5
3

1988,40
1988,40
6962,00
1657,00
994,20

spolu
náklady na konfirmáciu (3 vz.)

96
3

31817,00
2088,00

Spolu

99

33905,00

Mäso z oviec
Pečeň z oviec

Zvozné linky: 23 750,00 €
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Diagnostika a skúšanie potravín - 08W 02 01
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií

Spolu: 66 796,41 €

Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy v potravinách a krmivách
1. Účasť na workshopoch organizovaných referenčným laboratóriom spoločenstva
2. Spolupráca s EURL pre ťažké kovy v potravinách a krmivách (Belgicko)
3. Účasť na medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti organizovaných EURL
4. Organizovanie medzilaboratórnych porovnaní
5. Nákup certifikovaných referenčných materiálov, referenčných materiálov, štandardov,
organických rozpúšťadiel, spotrebného materiálu, pracovných pomôcok pre činnosť
NRL,
údržba a oprava prístrojovej techniky, metrológia
6. Účasť na stáži v EURL s cieľom oboznámiť sa s najnovšou prístrojovou technikou
a metódami stanovenia ťažkých kovov
7. Náklady spojené s dohľadom SNAS- u
8. Náklady na odstupné, odchodné, poistné
Spolu : 18 639,41 €
Národné referenčné laboratórium pre chemické prvky v potravinách živočíšneho
pôvodu
1. Účasť na workshopoch a spolupráca s EURL
2. Organizovanie medzilaboratórnych porovnaní
3. Účasť na medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti organizovaných EURL
4. Verifikácia metód na stanovenie chemických prvkov
5. Nákup certifikovaných referenčných materiálov, referenčných materiálov,
spotrebného materiálu, údržba a opravy prístrojovej techniky, nákup spotrebného
materiálu, metrológia
6. Účasť na stáži v EURL s cieľom oboznámiť sa s najnovšou prístrojovou technikou
a metódami a stanovenie chemických prvkov
7. Náklady spojené s dohľadom SNAS- u
Spolu: 7 500,00 €
Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny
1. Účasť na workshopoch organizovaných EURL
2. Účasť na medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti organizovaných EURL
3. Organizovanie medzilaboratórnych porovnaní
4. Nákup certifikovaných referenčných materiálov, referenčných materiálov, spotrebného
materiálu, laboratórnych pomôcok, údržba prístrojovej techniky, metrológia
5. Účasť dvoch pracovníkov na stážovom pobyte
6. Náklady spojené s dohľadom SNAS-u
Spolu: 4 000,00 €
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Národné referenčné laboratórium pre sedatíva
1. Spolupráca s referenčným laboratóriom spoločenstva, účasť na workshopoch
organizovaných EURL
2. Zasadnutie pracovnej skupiny organizovanom Európskou komisiou
3. Účasť na kruhovom teste organizovanom z EURL
4. Organizovanie kruhového testu v rámci laboratórií v SR, koordinačná činnosť
úradných laboratórií
5. Nákup referenčných materiálov
6. Validácia, metrolog. zabezpečenie, údržba a opravy prístrojovej techniky
7. Nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok pre činnosť NRL
8. Náklady spojené s dohľadom SNAS-u
Spolu: 5 000,00 €
Národné referenčné laboratórium pre antikokcidiká vrátane nitroimidazolov
1. Spolupráca s EURL pre antikokcidiká (Nemecko)
2. Účasť na workshopoch
3. Účasť na medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti organizovaných EURL
4. Nákup certifikovaných referenčných materiálov, referenčných materiálov,
lab.pomôcok,
údržba a oprava prístrojovej techniky, metrológia
5. Verifikácia analytických metód:
stanovenie mebendazolu
stanovenie emamectínu
stanovenie decochynátu
6. Náklady spojené s dohľadom SNAS-u
Spolu: 4 000,00 €
Národné referenčné laboratórium pre antihelmintiká
1. Účasť na workshopoch organizovaných EURL
2. Nákup certifikovaných referenčných materiálov, referenčných materiálov,
spotrebného
materiálu, údržba a opravy prístrojovej techniky, metrológia, nákup spotrebného
materiálu, pracovných pomôcok pre činnosť NRL
3. Účasť 2 zamestnancov na odbornej stáži v rámci EURL.
4. Náklady spojené s dohľadom SNAS-u
Spolu: 3 157,00 €
Národné referenčné laboratórium pre dioxíny a PCB
1. Účasť na workshopoch organizovaných EURL
2. Úhrada faktúry za licenciu v súlade s uzatvorenou zmluvou s BDS Amsterdam
3. Metrolog. zabezpečenie, údržba a opravy prístrojovej techniky, nákup spotrebného
materiálu a pracovných pomôcok pre činnosť NRL
4. Úhrada nákladov za konfirmáciu vzoriek cestou SZU Bratislava
5. Náklady spojené s dohľadom SNAS-u
Spolu: 14 500,00 €
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Národné referenčné laboratórium pre detekciu živočíšnych proteínov v krmivách
1. Spolupráca a účasť na workshopoch organizovaných EURL
2. Dovybavenie laboratória spotrebným materiálom pre vyšetrenia pomocu PCR
metód
3. Nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, údržba a opravy prístrojovej
techniky, metrológia
4. Náklady spojené s dohľadom SNAS-u
Spolu: 10 000,00 €
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Príloha č. 2

Kalkulácia účelových činností
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kalkulačná položka
Čiastka €
Náklady z hlavnej činnosti celkom (r.2+3)
117 888,00
Spotreba materiálu
84 649,00
Spotreba energie
33 239,00
Služby
31 500,00
Ostatné náklady celkom (r.6+7+8)
216 000,00
Mzdové náklady
155 200,00
Zákonné zdravotné, sociálne poistenie
60 800,00
Zákonné sociálne náklady
0,00
Odstupné, odchodné, poistné
17380,28
Dane a poplatky
0,00
Ostatné náklady
19 537,00
Odpisy, predaný majetok a rezervy
0,00
Finančné náklady
0,00
Celkové náklady (r.1+4+5+9+10+11+12+13) 402305,28
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