KONTRAKT
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2014
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín
číslo 494/2013-520/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 „MPRV SR“) a jej priamo riadenou príspevkovou organizáciou –
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín (ďalej len „ŠVPÚ Dolný Kubín“).
Kontrakt nie je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka, ale plánovacím aktom upravujúcim
obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPRV SR a ŠVPÚ Dolný Kubín.
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:
DIČ:
Pracovníci poverení
rokovaním:

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58
MVDr. Peter Mydlo, riaditeľ ústavu
Štátna pokladnica
7000341325/8180
17334870
2020562456
MVDr. Peter Mydlo, riaditeľ
Ing. Mária Némethová, vedúca odboru ekonomiky
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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 ŠVPÚ Dolný Kubín je určený na základe rozpočtu MPRV
SR schváleného vládou a parlamentom SR.
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 957 951,00 EUR
(slovom deväťstopäťdeiatsedemtisícdeväťstopäťdesiatjeden EUR).
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. 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.
3. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. III bod 1 bude nižšie ako 5% dohodnutej ceny
práce na dobu trvania kontraktu, riešiteľ 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.
4. 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.
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 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 (krmivársky zákon). Analýzy vzoriek v rámci úradných kontrol sa
vykonávajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým
sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva v platnom znení, zriaďuje
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti
potravín v platnom znení, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
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o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečiť overenie dodržiavania
potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
v platnom znení, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa
ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu
určených na ľudskú spotrebu v platnom znení a v rozsahu metodických pokynov ŠVPS SR
platných pre rok 2014.
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.

1

Názov účelovej činnosti

Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)

I. – XII.

v rozsahu metodických pokynov vydaných Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou SR platných pre rok 2014
v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia,
 Národný plán kontroly rezíduí – Metodický pokyn vydaný
ŠVPS SR
o V rámci tohto programu sa vykonávajú analýzy na
- antibakteriálne látky v surovinách
- nitrofurány a ich metabolity
- zakázané antiparazitiká u rýb
- antibakteriálne látky v mede.

2014



2

Doba
riešenia

Výška
bežného
transferu
v€
227 197, 00

Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia
Slovenskej republiky na rok 2014 – Metodický pokyn
ŠVPS SR
vyšetrenie v rámci povinných diagnostických akcií,
najmä bakteriologické a sérologické vyšetrenia abortov,
sérologické vyšetrenia Aujezského choroby, IBR,
leukózy, vyšetrenia chorôb rýb a včiel.

Potravinový dozor (08W 01 02)

I. – XII.

v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2014 vydaných
ŠVPS 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 - Campylobacter, E.coli,
Listéria
- antibakteriálne látky v potraviných živočíšneho
pôvodu
- polyaromatické uhlovodíky
 Pokyn ŠVPS SR na odber vzoriek potravín a surovín
rastlinného pôvodu – Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR
o V rámci tohto programu analýzy napr. na:
- farbivá, GMO

2014

591 428,00
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3

- konzervačné látky v potravinch, akrilamid
- vírusy v potraviných
- falšovanie čokolád
 Zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek do
laboratórií
I. – XII.
Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií :
2014
 Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb
 Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie
vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov
 Národné referenčné laboratórium pre sledovanie morských
biotoxínov
 Národné referenčné laboratórium pre antimikrobiálnu
rezistenciu
 Národné referenčné laboratórium pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá
 Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter
 Národné referenčné laboratórium pre Listeria
monocytogenes
 Národné referenčné laboratórium pre Escherichia coli,
vrátane verotoxín produkujúcich E.coli, vrátane verotoxín
produkujúcich E.coli /VTEC/
 Národné referenčné laboratórium pre koagulázopozitívne
stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus
 Národné referenčné laboratórium pre rezíduá podľa
Smernice Rady 96/23/ES z 29.apríla 1996, prílohy I.
skupiny B1, B2f, B3f a A6 metabolity nitrofuránov
a chloramfenikol
 Národné referenčné laboratórium pre polycyklické
aromatické uhľovodíky
 Národné referenčné laboratórium chorôb kôrovcov
 Národné referenčné laboratórium pre zdravie včiel
Spolu

139 326,00

957 951,00

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
a zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií sú uvedené v prílohe č. 1 kontraktu.
Kalkulácie účelových činností tvoria prílohu č. 2 kontraktu.
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 poskytnúť potrebnú dokumentáciu a podklady.
4. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria priebežné správy o plnení jednotlivých úloh,
vrátane finančného vyhodnotenia. O výsledku kontrolného dňa sa vytvorí 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,
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 zhotoviteľa 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.
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 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
a) Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach
do 31. 01. 2014.
b) 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 písomného 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

V Dolnom Kubíne

Dňa:

Dňa: 25.11.2013

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

–––––––––––––––––––––––––
MVDr. Peter Mydlo
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

Brucelóza HD imun. RVK vyš.
Leukóza HD imun. ELISA vyš.
Aborty HD - sérolog. 2. vyš.
Aborty HD - bakter.vyš.kultiv.
Aborty HD - sérolog. 1. vyš.
BVD HD ELISA vyšetrenie
BVD HD ELISA Ag
Aborty OŠ plod bakt. vyš.
Brucelóza ovce sér. RVK vyš.
Aborty ovce 2. kompl. vyš.
Aborty ovce plod bakt. vyš.
Aborty ovce 1. kompl. vyš.
Inf. epidid. baranov RVK vyš.
Brucelóza kozy imun. RVK vyš.
Aborty kozy kompl. imun. 2. vy
Aborty kozy plod bakt. vyš.
Aborty kozy kompl. imun. 1. vy
IHN izol. vírusu na bunk. kult
IHN. PCR vyš. do 4 vz
Vir.hem.septikémia
Vir.hem.septikémia PCR do 4vz.
Herp. kaprov koi PCRvyš do 4vz
Besnota indikov. odber vzorky
Spolu

Počet vzoriek
(*)
12 215
12 215
250
250
411
12
12
15
8 703
290
125
290
600
220
2
2
2
23
20
23
20
35
100

Celková suma v €
42 752,50
32 980,50
4 850,00
6 975,00
9 331,50
138,00
198,00
549,00
30 460,50
2 349,00
3 487,50
2 349,00
4 200,00
770,00
28,20
55,80
28,20
2 530,00
1 764,00
2 530,00
1 764,00
1 992,00
3 660,00
155 742,70

(*) 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 Veterinárna prevencia a ochrana
– Národný plán kontroly rezíduí

Druh analytu

Druh zvierat/komodita
Farmová zver
Hovädzí dobytok
Ošípané
NITROFURÁNY
Farmová zver
Farmová zver
Hovädzí dobytok
Hydina
ANTIBAKTERIÁLNE Králiky
LÁTKY
Med
Mlieko
Ošípané
Ovce
Ryby
OSTATNÉ
FAMAKOLOGICKÉ
Krmivá
AKTÍVNE LÁTKY
Med
FARBIVÁ
Ryby
Spolu
Chloramfenikol
Dapsone

Počet vzoriek

Celková suma v €

6
10
16
4
24
69
96
4
60
110
88
15
3

415,20
1 145,00
1 832,00
1 462,00
1 598,40
7 494,80
9 000,00
525,40
9 071,00
7 667,00
13 704,80
2 174,00
265,50

4
19
75
603

458,00
1 658,70
12 982,50
71 454,30

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.)
Voda pitná, pramenitá, minerálna
Nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje
Víno, pivo
Ostatné suroviny a výrobky
SPOLU

Počet vzoriek

Suma v €

165

16 922,00

519

52 979,00

354
265
403

35 500,00
32 724,00
41 348,00

90
328
149
117
93

13 845,00
34 179,00
15 796,00
14 182,00
10 435,00

2 483

267 910,00

Počet vzoriek

Suma v €

1 379
1 094
10
122
162
90
287
3 144

115 602,00
110 740,00
499,00
23 908,00
14 302,00
5 169,00
5 298,00
275 518,00

– živočíšne komodity

KOMODITA
Mäso a mäsové výrobky (vrátane hydiny zveriny)
Mlieko a mliečne výrobky
Vajcia a vaječné výrobky
Med
Ryby a výrobky z nich
Ostatné suroviny a výrobky
Stery
SPOLU

Pozn.: Počet vzoriek a ceny za analýzy pre rastlinné aj živočíšne komodity sú vypočítané podľa
počtu vzoriek v roku 2013. Je potrebné predpokladať, že aj počet vzoriek aj ceny sa môžu meniť
podľa aktuálnej situácie pri riešení potrieb úradnej kontroly potravín.
Zvozné linky – 48 000 €
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Diagnostika a skúšanie potravín - 08W 02 01
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií

Spolu: 139 326,00 €

1. Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb
1. vykonávať všetky funkcie a povinnosti vyplývajúce zo všeobecných zásad, ktoré boli
ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29.apríla,
ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov
živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu a v nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za
účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a
predpisov o zdraví a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
z 29.apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny
živočíšneho pôvodu v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. V EÚ kap.3/zv.45 ) kontrola zdravotného stavu živočíchov akvakultúry (pri vypuknutí ochorenia určiť typ,
subtyp a variant príslušného patogénneho zárodku, zaradenie patogen. mikroorganizmu
do fylogenetického stromu),
2. v rámci svojej referencie a v spolupráci s Komunitným referenčným laboratóriom CRL
Aarhus Dánsko a CTL (Cefas Technology Limited ) rozvíjať diagnostiku nových a
exotických ochorení vodných živočíchov,
3. v rámci svojej referencie a v spolupráci s Komunitným referenčným laboratóriom CRL
Aarhus Dánsko a CTL (Cefas Technology Limited ) vykonať medzilaboratórny
porovnávací test (závažných a exotických ochorení vodných živočíchov),
4. v rámci svojej referencie a v spolupráci s Komunitným referenčným laboratóriom CRL
Aarhus Dánsko pri aplikácii vedeckých poznatkov z oblasti akvakultúry do praxe,
zaradiť pozitívne nálezy patogen. mikroorganizmov z územia Slovenskej republiky,
zozbierané počas práce NRL pre choroby rýb do celosvetovej zbierky patogen.
mikroorganizmov.
Spolu: 17 000,00 €
2. Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej
kontaminácie lastúrnikov
1. Pokračovať v implementácii postupu na spracovanie vzoriek lastúrnikov pred extrakciou
RNA podľa normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis
A virus in food by RT-PCR“.
2. Pokračovať v implementácii postupu na spracovanie vzoriek ovocia (jahody) pred
extrakciou RNA podľa normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus
and Hepatitis A virus in food by RT-PCR“.
3. Implementovať kvantitatívnu analýzu RNA pre Norovírus GI, GII a HAV pomocou Realtime RT-PCR podľa normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and
Hepatitis A virus in food by RT-PCR“.
4. Pokračovať v implementácii metódy detekcie vírusu Mengo do pracovných postupov
dôkazu a detekcie norovírusu a vírusu hepatitídy A ako vnútornej kontroly procesov
(„internal process control“ ).
5. Analýza a vyvodenie záverov validačnej štúdie na Vibrio organizovanej EURL v roku
2013.
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6. Vykonávať ostatné povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(ES) č. 882/2004 voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej úrovne a
referenčným laboratóriám na národnej úrovni:
- administratíva – priebežná komunikácia, spolupráca pri riešení problémov
vyplývajúcich z prípravy aktuálnych noriem,
- účasť na medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách a testoch spôsobilosti –
Vyšetrenie E.coli a Salmonella spp. v lentikulárnych diskoch (1 testy spôsobilosti),
Vyšetrenie E.coli a Salmonella spp. v živých lastúrnikoch (1 test spôsobilosti),
Vyšetrenie norovírusu a vírusu hepatitídy A v lentikulárnych diskoch a živých
lastúrnikoch (1 test spôsobilosti),
- účasť na pracovnom stretnutí NRL s EURL.
Spolu: 5 500,00 €
3. Národné referenčné laboratórium pre sledovanie morských biotoxínov
1. Účasť na porovnávacích testoch pre morské biotoxíny – ASP toxín (kyselina
domoinová), PSP toxín a lipolytické toxíny (DSP),
2. Účasť na každoročnom stretnutí EURL a NRL – Portugalsko, október 2014.
Spolu: 1 000,00 €
4. Národné referenčné laboratórium pre antimikrobiálnu rezistenciu
Ako NRL v SR máme vyšpecifikované úlohy voči EURL AR, Kodaň, Dánsko a to účasť na
porovnávacích testoch, školeniach a zavádzanie nových metód a ich akreditácia. Taktiež máme
úlohu voči rutinným laboratóriám a to kontrolovať ich činnosť, v prípade nových poznatkov
organizovať školenia a podobne. Každý rok sa musí spísať hodnotiaca správa činnosti nášho
NRL.
1. Sledovať výskyt závažných mechanizmov rezistencie voči antimikrobiálnym látkam,
predovšetkým voči fluorochinolónovým antiinfektívam - z pohľadu zdroja, spôsobu
šírenia v závislosti od typu rezistencie. Zamerať sa na výskyt plazmidom kódovanej
rezistencie – 300€
2. Spolupracovať s Európskou Komisiou pri aplikácii harmonizovaného monitoringu
antimikrobiálnej rezistencie do praxe
3. Aktívna účasť na harmonizovanom monitoringu antimikrobiálnej rezistencie u
zoonózových a indikátorových baktérií
4. Vytvoriť a zvalidovať metódu detekcie génov rezistencie voči β-laktámovým
antimikrobiálnym látkam
5. Vytvoriť a zvalidovať metódu detekcie génov rezistencie voči vybraným triedam
antimikrobiálnych látok
6. Starostlivosť o kmene izolované z ostatných laboratórií, konfirmácia a uchovávanie
(druhová identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie atb profilu)
7. Účasť na KT organizovaných EURL alebo ostatnými organizáciami
8. Organizácia KT – pre ostatné laboratóriá + záverečné vyhodnotenie, v prípade
prejaveného záujmu
9. Uchovávanie referenčného materiálu
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10. Komunikácia s ostatnými rutinnými laboratóriami + servis, poradenstvo, distribúcia
informácií
11. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: (Tréningový kurz týkajúci sa
antimikrobiálnej rezistencie, účasť na každoročnom stretnutí všetkých NRL a EURL v
Kodani, prezentácie výsledkov činnosti NRL + získanie nových poznatkov (napr.
konferenčný poplatok), stretnutie s ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod
NRL
12. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za
rok 2014
Spolu: 7 000,00 €
5. Národné referenčné laboratórium pre geneticky modifikované potraviny a krmivá
Okrem povinností, ktoré národným referenčným laboratóriám (NRL) ukladá čl. 33
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných
kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a
krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá má Národné
referenčné laboratórium pre geneticky modifikované potraviny a krmivá v pláne pre rok 2014
plniť nasledovné úlohy:
1. Zaviesť a overiť kvalitatívnu real-time PCR metódu na detekciu geneticky modifikovanej
kukurice MIR 162.
2. Zaviesť a overiť kvalitatívnu real-time PCR metódu na detekciu geneticky modifikovanej
kukurice 98140.
3. Revidovať kvantitatívnu real-time PCR metódu na detekciu a stanovenie geneticky
modifikovanej kukurice MON810.
4. Revidovať kvantitatívnu real-time PCR metódu na detekciu a stanovenie geneticky
modifikovanej kukurice NK603.
5. Spolupráca s EURL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá a členmi Európskej
siete GMO laboratórií (ENGL)
účasť na stretnutiach členov ENGL a NRL
účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch
účasť na tréningových kurzoch a školeniach
6. Spolupráca s rutinnými laboratóriami v oblasti GMO analýz v SR
7. Administratívna činnosť (posudzovanie a pripomienkovanie dokumentov, vzdelávanie,
spracovanie údajov, hodnotenie výsledkov a pod.)
Spolu: 10 000,00 €
6. Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter spp.
Ako NRL v SR máme vyšpecifikované úlohy voči EURL AR, Uppsala, Švédsko a to účasť
na porovnávacích testoch, školeniach, zavádzanie nových metód a ich akreditácia, účasť na
validačných štúdiách. Taktiež máme úlohu voči rutinným laboratóriám a to kontrolovať ich
činnosť, v prípade nových poznatkov organizovať školenia a podobne. Každý rok sa musí spísať
hodnotiaca správa činnosti nášho NRL.
1. Sledovať výskyt kampylobakterióz v SR a vo svete so zameraním na pôvod, spôsob
šírenia a virulenčné faktory izolátov.
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2. Spolupracovať pri revízii medzinárodného štandardného postupu ISO EN 11262 – 1, 2 –
štandardizácia a validácia metód. Nadväznosť na prácu z r.2013, kedy sa NRL zúčastnilo
dvoch validačných štúdií.
3. V spolupráci s MPRV SR podať návrh na zaradenie Campylobacter spp. do národnej
legislatívy.
4. Zaviesť cielenú kontrolu na sledovanie výskytu Campylobacter spp. v chladenom
hydinovom mäse z obchodnej siete.
5. Vytvorenie databázy pozitívnych izolátov s údajmi o ich epidemiologickom pôvode.
6. Spolupráca pri konfirmácii pozitívnych izolátov Campylobacter spp. a Arcobacter spp. z
humánnych mikrobiologických laboratórií.
7. Starostlivosť o kmene izolované z ostatných laboratórií, konfirmácia a uchovávanie
(druhová identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie atb profilu, detekcia
génov rezistencie).
8. Účasť na KT organizovaných EURL alebo ostatnými organizáciami.
9. Organizácia KT – pre ostatné laboratóriá + záverečné vyhodnotenie – v prípade
prejaveného záujmu.
10. Zakúpenie referenčného materiálu + uchovávanie referenčného materiálu.
11. Komunikácia s ostatnými rutinnými laboratóriami + servis, poradenstvo, distribúcia
informácií.
12. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: (Tréningový kurz na PFGE Campylobacter,
účasť na každoročnom stretnutí všetkých NRL a EURL v Kodani, prezentácie výsledkov
činnosti NRL + získanie nových poznatkov (napr. konferenčný poplatok), stretnutie s
ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod NRL.
13. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za
rok 2014.
Spolu: 8 500,00 €
7. Národné referenčné laboratórium pre Listeria monocytogenes
1. Spolupráca pri revízii ISO EN ISO 11290-1 a 2.
2. Aktívna činnosť v rámci Európskej otvorenej databázy – subtypizácia a sprístupnenie
PFGE profilov pozitívnych izolátov L. monocytogenes získaných z potravín odobraných
v rámci úradných kontrol na Slovensku.
3. Subtypizácia určitých kmeňov L. monocytogenes pomocou PFGE.
4. Pokračovať v zbere a uchovávaní všetkých vyizolovaných kmeňov L. monocytogenes
získaných z veterinárnych ústavov SR a RÚVZ SR (druhová konfirmácia + sérotypizácia
jednotlivých izolátov).
5. Aktívna účasť v pracovnej skupine EURL pri revízii dokumentu o vypracovaní štúdií pre
prežívanie L. monocytogenes vo finálnych výrobkoch.
6. Porovnanie dostupných používaných a nových diagnostických pôd na kultiváciu L.
monocytogenes.
7. Účasť NRL na testoch spôsobilosť organizovaných EURL. Organizácia a koordinácia
testov spôsobilosti pre sieť úradných laboratórií v SR.
8. Servis pre ostatné rutinné laboratóriá v SR (konfirmačné analýzy týkajúce sa detekcie a
stanovenia počtu Listeria monocytogenes) + prípadne komunikácia s ostatnými
zákazníkmi.
9. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: Účasť na každoročnom stretnutí všetkých
NRL a EURL v Terano, Taliansko (apríl 2014), prezentácie výsledkov činnosti NRL +
získanie nových poznatkov.
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10. Účasť na tréningovom kurze Better training for safer food – Tallin, Estónsko (september
2014) – hradené z EU.
11. Stretnutie s ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod NRL.
12. Štatistické spracovanie podkladov za SR pre EFSA za rok 2013.
13. Vypracovanie správy o zoonózach pre MPRV SR za rok 2013.
14. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za
rok 2013.
Spolu: 7 500,00 €
8. Národné referenčné laboratórium pre Escherichia coli, vrátane verotoxín
produkujúcich E.coli
1. Participovať v spolupráci s EURL na tvorbe a štandardizácii EN-ISO normy pre viaceré
verotoxinogénne E. coli (VTEC) – účasť na rozsiahlej európskej štúdii - ukončenie.
2. Serologická diagnostika ďalších kmeňov VTEC na základe odporúčaní EURL (O55,
O91, O113, O121, O128, O146, O104), ktoré podľa EURL údajov sú zodpovedné za
ochorenia u ľudí v Európe.
3. Participovať na validačnej štúdii pre subtypizáciu E. coli O157 pomocou PFGE do
rutinnej praxe a zároveň aktívne participovať na sprístupnení Európskej databázy
(sprístupnení PFGE profilov E. coli O157 získaných z potravín odobraných v rámci
úradných kontrol na Slovensku).
4. Účasť NRL na testoch spôsobilosti organizovaných EURL.
5. Organizácia a koordinácia testov spôsobilosti pre sieť úradných laboratórií v SR.
6. Servis pre ostatné rutinné laboratóriá v SR (konfirmačné analýzy týkajúce sa detekcie
VTEC, sérologická diagnostika) + prípadne komunikácia s ostatnými zákazníkmi.
7. Návrh na zaradenie vyšetrenia VTEC u určitých typov úradných vzoriek v rámci PD +
samotná analýza vzoriek.
8. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: Účasť na každoročnom stretnutí všetkých
NRL a EURL v Ríme, prezentácie výsledkov činnosti NRL.
9. Stretnutie s ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod NRL.
10. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za
rok 2013.
11. Štatistické spracovanie podkladov za SR pre EFSA za rok 2013.
12. Vypracovanie správy o zoonózach pre MPRV SR za rok 2013.
Spolu: 7 500,00 €
9. Národné referenčné laboratórium pre koagulázopozitívne stafylokoky
1. V rámci CEN mandátu aktívne participovať na vývoji, štandardizácii a validácii postupu
pre detekciu stafylokokových enterotoxínov (SE). Spolupracovať na medzinárodnej
viacročnej štúdii zameranej na porovnanie a selekciu najvhodnejších postupov určených
pre detekciu stafylokokových enterotoxínov v rôznych matriciach.
V roku 2014 je plánované ukončenie a hodnotenie experimentálnej časti a zároveň
príprava textovej časti samotného medzinárodného štandardného postupu.
2. Participovať v spolupráci s EURL na ukončení revízie medzinárodného štandardného
postupu pre stanovenie počtu koagulázopozitívnych stafylokokov (CPS).
3. V spolupráci s EURL príprava a validácia štandardného postupu vzorkovania (odberu
vzoriek) a subvzorkovania týkajúceho sa stanovenia počtu stafylokokov a detekcie SE
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v potravinách s dôrazom na mliečne výrobky (pokračovanie validačnej štúdie pod
záštitou EURL začatej v roku 2012).
4. Vytvorenie databázy a starostlivosť o vybrané kmene izolované zo zvierat i potravín v
rámci siete laboratórií za rok 2014: identifikácia, konfirmácia a uchovávanie kmeňov
(druhová identifikácia biochemickými testami a mol. - biologicky, citlivosť/rezistencia
voči chemoterapeutikám, produkcia SE, gény zodpovedné za produkciu enterotoxínov a
za rezistenciu, PFGE...), zároveň zakúpenie referenčného materiálu a referenčných
zbierkových kmeňov – (+starostlivosť spojená s nimi ako vyžaduje SLP) týkajúce sa
jednotlivých analýz.
5. Vytvorenie databázy subtypov druhu Staphylococus aureus získaných metódou PFGE
zodpovedných za stafylokokové enterotoxikácie.
6. Počas roku 2014 sledovať výskyt závažných intoxikácií stafylokokovými enterotoxínmi
v rámci Európy i sveta - z pohľadu zdroja, spôsobu šírenia v závislosti od typu SE.
7. Účasť NRL na testoch spôsobilosť organizovaných EURL a ďalšími organizáciami.
8. Organizácia porovnávacieho testu týkajúceho sa detekcie SE a stanovenia počtu CPS pre
sieť rutinných laboratórií v SR.
9. Komunikácia s ostatnými rutinnými laboratóriami + servis pre ostatné laboratóriá v SR
(konfirmačné analýzy týkajúce sa detekcie stafylokokových enterotoxínov), poradná
činnosť pre ŠVPS SR, prípadne komunikácia s ostatnými zákazníkmi.
10. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: Účasť na každoročnom stretnutí všetkých
NRL a EURL v Paríži, prezentácie výsledkov činnosti NRL a zároveň získanie nových
poznatkov (napr. konferenčný poplatok), stretnutie s ostatnými rutinnými laboratóriami
spadajúce pod NRL.
11. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za
rok 2014.
Spolu: 10 000,00 €
10. Národné referenčné laboratórium pre rezídua podľa Smernice Rady 96/23/ES
1. Účasť na dvoch medzinárodných porovnávacích testoch pre stanovenie rezíduí
antibakteriálnych a neautorizovaných látok organizovaných EURL ANSES Fougeres.
2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste pre stanovenie rezíduí antibakteriálnych
látok organizovanom FAPAS.
3. Účasť na workshope EURL - NRLs organizovanom ANSES Fougeres.
4. Organizácia medzilaboratórneho porovnávacieho testu na stanovenie rezíduí
antibakteriálnych látok v mlieku screeningovými metódami pre rutinné laboratóriá
a mliekárne.
5. Zaviesť novú extrakciu rezíduí metabolitov karbadoxu a olaquindoxu v matriciach
živočíšneho pôvodu.
6. Odskúšať nové čistiace postupy extraktov rezíduí chloramphenicolu v moči za použitia
Molecularly Imprinted Polymers od firmy Supelco.
7. Odskúšať nový čistiaci postup (SPE) extraktov medu pre stanovenie rezíduí tetracyklínov
a sulfónamidov podľa EURL.
8. Zaviesť metódu na stanovenie rezíduí kasugamycínu v paprike, uhorkách, jablku
a paradajke. Kauza s neregistrovanými prípravkami na ochranu rastlín z Nemecka,
Maďarska.
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9. Konfirmácia pozitívnych vzoriek na rezíduá antibakteriálnych látok v rámci úradnej
kontroly.
10. Poradenská a konzultačná činnosť ohľadom nálezov rezíduí antibakteriálnych
a neautorizovaných látok v surovinách živočíšneho pôvodu.
Spolu: 32 000,00 €
11. Národné referenčné laboratórium pre polycyklické aromatické uhľovodíky /PAU4/
v potravinách
1. Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch pre stanovenie PAU organizovaných
EÚRL (IRMM, Geel, Belgicko) – PAU.
2. Účasť na Workshope EURL - NRLs organizovanom EURL IRMM Geel, Belgicko.
3. Zorganizovať účasť rutinných laboratórií na niektorom porovnávacom teste pre PAU
(IRMM, FAPAS a pod.). Objednať kruhový test zo schémy FAPAS pre rezíduá PAU,
respektíve zapojiť do porovnávacích testov organizovaných EURL (ak taká možnosť bude)
rutinné laboratóriá (ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Košice a úradné laboratória Úradu verejného
zdravotníctva).
4. Odskúšať vhodnosť analytickej metódy stanovenia rezíduí PAU4 v čaji a korení.
5. Odskúšať nové čistiace postupy extraktov čokolády pri stanovení PAU4 za použitia
Molecularly Imprinted Polymers od firmy Supelco.
6. Konfirmácia pozitívnych vzoriek na PAU4 v rámci úradnej kontroly.
7. Poradenská a konzultačná činnosť ohľadom výskytu a minimalizácie obsahu PAHs
v potravinách.
Spolu: 20 000 €
12. Národné referenčné laboratórium pre choroby kôrovcov
1. Priebežné experimentálne vyšetrovanie suspektných vzoriek rakov na prítomnosť
pôvodcu račieho moru Aphanomyces astaci zaslané zo spolupracujúcich organizácií na
Slovensku (Štátna ochrana prírody, vedecká a akademická obec).
2. Vykonávanie ostatných povinností vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (ES) č. 882/2004 voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej úrovni a
referenčným laboratóriám na národnej úrovni:
- administratíva a priebežná komunikácia, spolupráca prie riešení problémov
vyplývajúcich z prípravy aktuálnych noriem
- účasť na medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách a testoch spôsobilosti –
detekcia pôvodcu ichtyoftiriózy kôrovcov metódou PCR v lentikulárnych diskoch
- účasť na pracovnom stretnutí NRL s EU-RL
Spolu: 3 000,00 €
13. Národné referenčné laboratórium pre zdravie včiel
1. Implementácia metódy na dôkaz Ascosphaera apis pomocou PCR.
2. Implementácia metódy na dôkaz Locustacarus buchneri pomocou PCR.
3. Pokračovanie v implementácii Real-time RT-PCR metódy na dôkaz a kvantifikáciu
vírusu chronickej paralýzy včiel (CBPV).
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4. Pokračovanie v implementácií metódy na dôkaz vírusu syndrómu čiernych materských
buniek (BQCV).
5. Technické zabezpečenie druhej časti Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou včiel
v Slovenskej republike – EPILOBEE 2013-2014 (všetky úlohy okrem d) budú hradené zo
zdrojov projektu):
- koordinácia druhej a tretej klinickej prehliadky vybraných včelníc
- školenie veterinárnych inšpektorova a asistentov pre vykonanie druhej a tretej
klinickej prehliadky
- diagnostika chorôb včiel vymedzených cieľmi projektu
- diagnostika chorôb včiel mimo rozsahu cieľov projektu
- vypracovanie priebežných správ a záverečnej správy
- priebežné spracovávanie získaných výsledkov do európskej databázy
- účasť na pracovných stretnutiach s koordinátorom projektu na európskej úrovni.
6. Preložiť informačný materiál Aethina tumida a Tropilaelaps spp. a rozposlať medzi
včelársku obec.
7. Vykonávať ostatné povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(ES) č. 882/2004 voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej úrovni a
referenčným laboratóriám na národnej úrovni:
- vyplnenie formulárov podávajúcich hlásenie o činnosti laboratória (diagnostický
progres laboratória, počet vyšetrených vzoriek, akreditačný status ...)
- účasť na medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách a testoch spôsobilosti
(CBPV, Paenibacillus larvae v plode a mede)
- účasť na stretnutiach jednotlivých NRL s EURL
- školiace kurzy
Spolu: 10 326,00 €
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Príloha č. 2
Kalkulácia účelových činností
P.č.

Kalkulačná položka

Čiastka v €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Náklady z hlavnej činnosti celkom /r.2+r.3/
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Osobné náklady
Mzdové náklady
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy, predaný majetok a rezervy
Finančné náklady
Celkové náklady / r.01+04+05+09+10+11+12/

301 575,00
235 575,00
66 000,00
67 695 ,00
567 150,00
411 400,00
143 435,00
12 315,00
6 300,00
13 231,00
2 000,00
957 951,00
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