DODATOK
KU KONTRAKTU číslo 329/2012-520/MPRV SR
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2013
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín
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 329/2012-520/MPRV SR/D2

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

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. 329/2012-520/MPRV SR zo dňa 21.12.2012 (ďalej len ,,kontrakt“) uzavretého
medzi objednávateľom a poskytovatľom. Účastníci kontraktu sa preto dohodli na Dodatku ku
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kontraktu (ďalej len ,,dodatok“), ktorým sa zvyšuje objem finančných prostriedkov na 1064
387 €.
2. V článku IV. Predmet činnosti v odseku 2 v tabuľkovej časti ,,Špecifikácia účelových
činností“ sa navyšuje objem finančných prostriedkov vo výške 7 255 € na odstupné, odchodné
a odvody na účelovú činnosť Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01). Ďalej sa navyšuje
objem finančných prostriedkov vo výške 5 708 € na odstupné, odchodné a odvody na účelovú
činnosť Potravinový dozor (08W 01 02).
Celkový objem finančných prostriedkov na účelovú činnosť Veterinárna prevencia a ochrana
(08W 01 01) sa mení na 261 696 € a na účelovú činnosť Potravinový dozor (08W 01 02) na
649 585 €.

III.
1. V článku III. bod 1. sa vypúšťa nahrádza novým znením:
„1. Objem prostriedkov pre potreby ŠVPÚ DK je určený na základe rozpočtu MPRV SR
schváleného vládou a parlamentom SR.
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 1 064 387 € (slovom jeden milión
šesťdesiatštyritisíc tristoosemdesiatsedem).
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.

1

Názov účelovej činnosti

Doba
riešenia

Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)

I. – XII.

v rozsahu metodických pokynov vydaných Štátnou 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
SR
o V rámci tohto programu sa vykonávajú analýzy na
- antibakteriálne látky v surovinách
- nitrofurány a ich metaboity
- zakázané antiparazitiká u rýb
- antibakteriálne látky v mede.

2013

Výška
Bežného
transferu
v€
261 696
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2

3

Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia
Slovenskej republiky na rok 2013 – Metodický pokyn ŠVPS SR
o 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 2013 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
- konzervačné látky v potravinch, akrilamid
- vírusy v potraviných
- falšovanie čokolád.
 Zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek do
laboratórií

2013

Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)

I. – XII.

Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií :

2013















Spolu

649 585

153 106

Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb
Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie vírusovej
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 metablity nitrofuránov a chloramfenikol
Národné referenčné laboratórium pre polycyklické aromatické
uhľovodíky
Národné referenčné laboratórium chorôb kôrovcov
Národné referenčné laboratórium pre zdravie včiel

1 064 387
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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.
Kalkulácie účelových činností tvoria prílohu č. 2 kontraktu“.
3. Príloha č.1 a 2 kontraktu sa rušia a nahradzujú sa novou prílohou č. 1 a č. 2, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku, a tým aj kontraktu.
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

V Dolnom Kubíne

Dňa:

Dňa:

––––––––––––––––––––––
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
Počet vzoriek/*/
17 008
17 177
380
235
380
15
15
15
12 150
300
125
300
655
80
2
1
2
1
105

Celková suma v €
59 528,00
46 377,90
6 803,00
4 138,35
7 847,00
130,00
258,30
130,00
42 525,00
1 980,00
3 075,00
1 980,00
1 180,00
160,00
25,20
27,90
25,20
11,70
7 692,50

1

88,20

105

7 692,50

Virusová .hemoragická septikémia
PCR do 4vz.

2

176,40

Herpesvírus koi kaprov PCR vyš.
do 4vz

35

2 324,00

80

3 291,85
197 468,00

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.
Aborty OŠ sérolog. 2. vyš.
Aborty OŠ plod bakt. vyš.
Aborty OŠ sérolog. 1. 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. vyš
Aborty kozy plod bakt. vyš.
Aborty kozy kompl. imun. 1. vyš.
Aborty kone-plod bakter. vyš.
IHN izol. vírusu na bunk. Kult.
Infekčná . hep.nekróza PCR vyš.
do 4vz
Virusová hemoragická septikémia

Besnota indikovaný odber vzorky
Spolu

(*) 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 Počet vzoriek

Chloramfenikol
Dapsone

Farmová zver
Hovädzí dobytok
Ošípané
Farmová zver
Farmová zver
Hovädzí dobytok
Hydina
Med
Mlieko
Ošípané
Ovce
Ryby

NITROFURÁNY

ANTIBAKTERIÁLNE LÁTKY

OSTATNÉFAMAKOLOGICKÉ
AKTIVNE LÁTKY
Krmivá
Med
FARBIVÁ
Ryby
Spolu

Celková suma v
€

5
10
18
4
24
64
93
50
105
80
11
3
4

346,00
1 145,00
2 061,00
1 462,00
1 598,40
6 522,40
8 481,50
7 175,50
7 347,00
11 832,00
1 758,00
265,50
458,00

19
70
560

1 658,70
12 117,00
64 228,00

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
Počet vzoriek

Suma v €

190

18 600

550

56 100

400
220

44 400
28 200

350

34 900

65
380

10 320
41 300

Alkoholické nápoje

180

13 500

Víno, pivo
Tabak a tabakové výrobky
Ostatné suroviny a výrobky

110

12 900

248

29 528

2 693

289 748

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

SPOLU

Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti potravinového dozoru – 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

Počet vzoriek

Suma v €

1 150
1 180
55
120
210
195
380
3 785

99 500
122 720
5 525
36 500
19 320
16 318
6 954
306 837

Zvozné linky: 53 000 €
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Diagnostika a skúšanie potravín - 08W 02 01
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií

Spolu: 153 106 €

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 EURL Aarhus Dánsko a CTL (Cefas
Technology Limited ) rozvíjať diagnostiku exotických ochorení vodných živočíchov
3. v rámci svojej referencie a v spolupráci s EURL 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 EURL Aarhaus Dánsko pri aplikácii
vedeckých poznatkov z oblasti akvakultúry do praxe zaviesť a štandardizovať
diagnostické metódy izolácie vírusu s využitím neštandardných bunkových kultúr
Spolu: 18 000,00 €
2. Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej
kontaminácie lastúrnikov
1. pokračovanie v implementácii metódy detekcie vírusu Mengo do pracovných postupov
dôkazu a detekcie norovírusu a vírusu hepatitídy A ako vnútornej kontroly procesov
(„internal process control“ )
- kultivácia vírusu Mengo na bunkách FRhK
- izolácia nukleovej kyseliny vírusu Mengo
- real-time RT-PCR detekcia vírusu Mengo
2. povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 882/2004
voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej úrovni a referenčným laboratóriám
na národnej úrovni
- administratíva – priebežná komunikácia, spolupráca prie riešení problémov
vyplývajúcich z prípravy aktuálnych noriem
- účasť na medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách a testoch spôsobilosti –
Vyšetrenie E.coli a Salmonella spp. v lentikulárnych diskoch (3 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: 7 000,00 €
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3. Národné referenčné laboratórium pre sledovanie morských biotixínov
1. Účasť na porovnávacích testoch pre morské biotoxíny – ASP toxín (kyselina
domoinová), PSP toxín a lipolytické toxíny (DSP)
Spolu: 1 206,00 €
4. Národné referenčné laboratórium pre antimikrobiálnu rezistenciu
1. Vytvorenie databázy pozitívnych izolátov s údajmi o ich epidemiologickom pôvode
(priebežne počas celého roka)
2. Vytvorenie zbierky izolátov Enterobacteriaceae rezistentných voči fluorochinolónom
3. Zavedenie detekcie rezistencie voči β-laktámom a fluorochinolónom do rutinnej praxe
4. Zavedenie detekcie génov rezistencie voči
5. 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
6. Starostlivosť o kmene izolované z ostatných laboratórií, konfirmácia a uchovávanie
(druhová identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie atb-profilu, detekcia
génov rezistencie)
7. Účasť na KT organizovaných EURL alebo ostatnými organizáciami
8. Organizácia KT – pre ostatné laboratóriá + záverečné vyhodnotenie
9. Zakúpenie referenčného materiálu + uchovávanie referenčného materiálu, Komunikácia
s ostatnými rutinnými laboratóriami + servis, poradenstvo, distribúcia informácií,
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
10. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za
rok 2013
Spolu: 8 800,00 €
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 2013
plniť nasledovné úlohy:
1. Zaviesť a overiť kvantitatívnu real-time PCR metódu na detekciu a stanovenie geneticky
modifikovanej sóje 356043
2. Zaviesť a overiť kvantitatívnu real-time PCR metódu na detekciu a stanovenie geneticky
modifikovanej sóje 89788
3. Spolupráca s EURL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá a členmi Európskej
siete GMO laboratórií (ENGL)
- účasť na stretnutiach členov ENGL a NRL
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- účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch
- účasť na tréningových kurzoch a školeniach
4. Spolupráca s rutinnými laboratóriami v oblasti GMO analýz v SR
5. Administratívna činnosť (posudzovanie a pripomienkovanie dokumentov, vzdelávanie,
spracovanie údajov, hodnotenie výsledkov a pod.)
Spolu: 10 000,00 €
6. Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter spp.
1. Aktívne participovať na vývoji, štandardizácii a validácii vhodného kultivačného média
pre stanovenie Campylobacter spp. v jednotlivých matriciach
2. Participovať v spolupráci s EU-RL na revízii medzinárodného štandardného postupu pre
stanovenie detekciu Campylobacter spp.
3. Sledovať výskyt kampylobakterióz v SR a vo svete so zameraním na pôvod, spôsob
šírenia a virulenčné faktory izolátov
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. Vytvorenie zbierky izolátov Campylobacter rezistentných voči fluorochinolónom
7. Zavedenie detekcie génov rezistencie fluorochinolónom
8. Vytvorenie databázy pulzotypov prostredníctvom PFGE
9. Starostlivosť o kmene izolované z ostatných laboratórií, konfirmácia a uchovávanie
(druhová identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie atb profilu, detekcia
génov rezistencie)
10. Účasť na KT organizovaných EURL alebo ostatnými organizáciami
11. Organizácia KT – pre ostatné laboratóriá + záverečné vyhodnotenie
12. Zakúpenie referenčného materiálu + uchovávanie referenčného materiálu
13. Komunikácia s ostatnými rutinnými laboratóriami + servis, poradenstvo, distribúcia
informácií
14. 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
15. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za
rok 2013
Spolu: 9 900,00 €
7. Národné referenčné laboratórium pre Listeria monocytogenes
1. Spolupráca pri revízii ISO EN ISO 11290-1 a 2. Participovať na štandardizácii a validácii
metód – nadväznosť na prácu v pracovnej skupine v roku 2012 (v roku 2013 budú
zaslané vzorky na jednotlivé testovanie, zatiaľ ešte neboli vybraté konkrétne matrice na
vyšetrenie)
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
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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
L. monocytogenes vo finálnych výrobkoch
6. Porovnanie dostupných používaných a nových diagnostických pôd na kultiváciu L.
monocytogenes
7. Účasť NRL na testoch spôsobilosť organizovaných EÚRL. 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 Paríži, prezentácie výsledkov činnosti NRL + získanie nových poznatkov
10. Stretnutie s ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod NRL
11. Štatistické spracovanie podkladov za SR pre EFSA za rok 2012
12. Vypracovanie správy o zoonózach pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR za rok 2013
13. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za
rok 2013
Spolu: 9 500,00 €
8. Národné referenčné laboratórium pre Escherichia coli, vrátane verotoxín produkujúcich
E.coli
1. Vzhľadom na existenciu štandardného postupu len pre E. coli O157, participovať v
spolupráci s EURL na tvorbe a štandardizácii EN-ISO normy pre všetky verotoxinogénne
E. coli (VTEC) – účasť na rozsiahlej európskej štúdii.
2. Serologická diagnostika kmeňov VTEC na základe odporúčaní EURL (O55, O91, O113,
O121, O128, O146), 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, serologická 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 EÚRL 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 2012
11. Štatistické spracovanie podkladov za SR pre EFSA za rok 2012
12. Vypracovanie správy o zoonózach pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR za rok 2013
Spolu: 10 000,00 €
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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
2. Príprava a validácia štandardného postupu vzorkovania (odberu vzoriek) a subvzorkovania
v spolupráci s EURL
týkajúceho sa stanovenia počtu stafylokokov a detekcie SE
(pokračovanie validačnej štúdie pod záštitou EURL začatej v roku 2012)
3. Participovať v spolupráci s EURL na revízii medzinárodného štandardného postupu pre
stanovenie počtu koagulázopozitívnych stafylokokov (CPS).
4. Vytvorenie databázy a starostlivosť o vybrané kmene izolované zo zvierat i potravín v rámci
siete laboratórií za rok 2013: 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 2013 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
2013
Spolu: 9 700,00 €

10. Národné referenčné laboratórium pre rezídua podľa Smernice Rady 96/23/ES
z 29.apríla 1996, prílohy I., B1, B2f, B3f a A6 metabolity nitrofuránov a chloramfenikol
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.
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5. Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie metabolitov karbadoxu a olaquindoxu
v matriciach živočíšneho pôvodu. Ide o nové analyty, ktorý doteraz neboli monitorované
v rámci úradnej kontroly (NPKR, potravinový dozor)
6. Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie kanamycínu v matriciach živočíšneho
pôvodu. Ide o nový analyt, ktorý doteraz nebol monitorovaný v rámci úradnej kontroly
(NPKR, potravinový dozor)
7. Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie minocyklínu v matriciach živočíšneho
pôvodu. Ide o nový analyt, ktorý doteraz nebol monitorovaný v rámci úradnej kontroly
(NPKR, potravinový dozor)
8. Konfirmácia pozitívnych vzoriek na rezíduá antibakteriálnych látok v rámci úradnej
kontroly.
9. 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 /PAHs/ v
potravinách
1. Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch pre stanovenie PAHs organizovaných
EURL (IRMM, Geel, Belgicko) – PAHs.
2. Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste pre stanovenie PAHs organizovanom
FAPAS.
3. Účasť na Workshope EURL - NRLs organizovanom EURL IRMM Geel, Belgicko
4. Zorganizovať účasť rutinných laboratórií na niektorom porovnávacom teste pre PAHs
(FAPAS a pod.). Objednať kruhový test zo schémy FAPAS pre rezíduá PAHs respektíve
zapojiť do porovnávacích testov organizovaných EURL (ak taká možnosť bude) rutinné
laboratóriá (ŠVPÚ Bratislava a ŠVPÚ Košice).
5. Zaviesť analytickú metódu stanovenia rezíduí 4PAHs v novej komodite – lastúrniky.
6. Konfirmácia pozitívnych vzoriek na PAHs v rámci úradnej kontroly.
7. Poradenská a konzultačná činnosť ohľadom výskytu a minimalizácie obsahu PAHs
v potravinách.
Spolu: 19 500,00 €

12. Národné referenčné laboratórium pre 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. a 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
- administratíva 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 EURL
Spolu: 4 500,00 €
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13. Národné referenčné laboratórium pre zdravie včiel
1. Implementácia real-time PCR metódy na dôkaz a kvantifikáciu vírusu chronickej
paralýzy včiel (CBPV)
2. Pokračovanie v implementácií metódy na dôkaz vírusu syndrómu čiernych materských
buniek (BQCV)
3. Technické zabezpečenie Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou včiel v Slovenskej
republike – diagnostika pôvodcov chorôb včiel / kašmírsky vírus, izraelský vírus/
4. 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 medzi laboratórnych porovnávacích štúdiách a testoch spôsobilosti
- účasť na stretnutiach jednotlivých NRL s EURL
- školiace kurzy
Spolu: 13 000,00 €
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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
Náklady z hlavnej činnosti celkom /r.2+r.3/
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Osobné náklady
Mzdové náklady
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie
Odstupné
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+13/

Celková suma v €
328 105
253 705
74 400
74 390
631 527
450 700
162 613
8 618
9 596
6 300
13 000
9 065
2 000
1 064 387
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