KONTRAKT
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2014
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Bratislava
číslo 493/2013-520/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 a potravinovým ústavom Bratislava (ďalej len „ŠVPÚ Bratislava“).
Kontrakt nie je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka, ale plánovacím aktom upravujúcim
obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPRV SR a ŠVPÚ Bratislava.

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 a potravinový ústav Bratislava
Botanická 15, 842 52 Bratislava
MVDr. Alexandra Šlezárová, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000341931/8180
00156434
MVDr. Alexandra Šlezárová, 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 ŠVPÚ Bratislava je určený na základe rozpočtu MPRV SR
schváleného vládou a parlamentom SR.
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 1 084 786 €
(slovom jeden milión osemdesiatštyritisícsedemstoosemdesiatšesť EUR).
Vzhľadom na charakter úloh kalkulácia ceny vychádza z nákladov poskytovateľa, ktoré
zahŕňajú priamu mzdu na pracovníka, ostatné priame náklady a režijné náklady organizácie
podľa interného kalkulačného vzorca.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v 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, 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.
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 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom
zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví
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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

2

Názov účelovej činnosti

Doba
riešenia

Výška
bežného
transferu
v€

I. -XII. 2014
Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)
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 analýzy na
hormonálne látky, nitroimidazoly, karbamáty a
pyretroidy, nesteroidné protizápalové látky
 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 bakteriologické a sérologické
vyšetrenia abortov, mikrobiologické
vyšetrenia tuberkulózy a paratuberkulózy,
sérologické vyšetrenia Aujezského choroby,
IBR, leukózy.

195 845,00

Potravinový dozor (08W 01 02)
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, kvalitatívne
ukazovatele mäsových a mliečnych
výrobkov, zakázané látky v potravinách
živočíšneho pôvodu

774 891,00

I.-XII. 2014

121 587,50

74 257,50

294 180,00
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3

Pokyn SVPS SR na odber vzoriek potravín a surovín
rastlinného pôvodu na rok 2014 - Metodický pokyn
vydaný ŠVPS SR
o V rámci tohto programu analýzy napr. na
mykotoxíny, prídavné látky, 3-MCPD,
konzervačné látky v potravinách, autenticita
liehu
 Viacročný kontrolný program pre rezíduá pesticídov
v potravinách a detskej výžive v Slovenskej
republike na roky 2011- 2014 - schválený MPRV
SR - Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR
 Zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek do
laboratórií
Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)
Zabezpečenie činnosti národných referenčných
laboratórií:

Národné referenčné laboratórium pre
organochlórované látky, organofosfáty, karbamáty a
pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a
niektoré zakázané látky (B3a, B3b, B2c, B2e, A6 metronidazol, ronidazol, dimetridazol)

Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny
(infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma
gallisepticum a Mycoplasma meleagridis)

Národné referenčné laboratórium pre monitoring
obsahu cudzej vody v hydinovom mase

Národné referenčné laboratórium pre parazity
(najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis)

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v
potravinách živočíšneho pôvodu

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v
ovocí a zelenine

Národné referenčné laboratórium pre metódy
stanovenia jednotlivých rezíduí pesticídov

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v
cereáliách a krmivách

Národné referenčné laboratórium pre analýzy a
testovanie pôvodcov zoonóz - salmonel

Národné referenčné laboratórium pre tieto látky:
stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a estery,
steroidy, laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane
zeranolu, beta - agonisti

Referenčné laboratórium pre rádiometriu a
rádiológiu

Národné referenčné laboratórium pre mlieko a
mliečne výrobky

Národné referenčné laboratórium tuberkulózy
(Mycobacterium bovis) a iných mykobakterióz

Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele
v mäse a v mäsových výrobkoch

Spolu

252 335,00

168 340,00

60 036,00
I.-XII. 2014

114 050

1 084 786
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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, plánovaný rozpis – analýzy rezíduí pesticídov 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.
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,

5/17

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,
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.

6/17

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 Bratislave

Dňa:

Dňa:

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

––-–––––––––––––––––––––MVDr. Alexandra Šlezárová
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
Druh vyšetrenia

Počet
Celková
vzoriek (*) suma v €
TBC bakter. vyš. HD
25
2500
Brucelóza HD RVK vyš.
9500
33250
Leukóza HD ELISA imun. Vyš.
9000
24300
Katarálna horúčka oviec (Blue tongue)
10
65
IBR vyš. býkov ELISA imun.
2
20
Aborty HD ser. 2. vyš.
150
2610
Aborty HD bakter. vyš.
30
738
Aborty HD ser. 1. vyš.
200
4280
BVD HD ELISA imun.
10
66
BVD HD ELISA antigén
4
38,8
TBC oš. bakter. vyšetr.
4
38,8
Brucelóza oš. imun. RBT
20
20
Repr. a resp.syndróm sér. vyš.
20
54
Aborty oš. sérol.1. vyš.
49
564
Aborty oš. bakter. vyš.
5
66
Aborty oš. sérol. 2.vyš.
20
230
Salmonelly hyd. (RSA - sklíčková aglut.)
1200
1200
Mycplasma gallisepticum RSA
1600
1600
Mycoplasma meleagridis RSA
300
300
Brucelóza ovce sér. RVK vyš.
250
875
Aborty ovce 2 . vyš.
5
40,5
Aborty ovce bakter. vyš.
1
24,6
Aborty ovce 1. vyš.
10
81
Brucelóza kozy RVK vyš.
90
315
Aborty kozy imun. 2. vyš.
1
14,1
Aborty kozy bakter. vyš.
1
24,6
Aborty kozy imun. 1. vyš.
1
14,1
Besnota indikov. odber vzorky
40
928
Spolu
22548 74257,50
(*) 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

Skupiny analytov a analyty
A1
STILBÉNY
FARMOVÁ ZVER
HD
HYDINA
KRÁLIKY
OŠÍPANÉ
OVCE
RYBY
KONE
A3
STEROIDY
FARMOVÁ ZVER
HD
HYDINA
KRÁLIKY
OŠÍPANÉ
OVCE
RYBY
KONE
A4
ZERANOL
FARMOVÁ ZVER
HD
HYDINA
KRÁLIKY
OŠÍPANÉ
OVCE
KONE
A5
BETA AGONISTI
FARMOVÁ ZVER
HD
HYDINA
KRÁLIKY
KRMIVÁ
OŠÍPANÉ
OVCE
KONE

Počet
vzoriek

Celková
suma v €

48
1
12
16
1
10
3
4
1

4104
85,5
1026
1368
85,5
855
256,5
342
85,5

92
1
40
20
1
22
3
4
1

21119,4
172,0,0
9957,7
3440,0
172,0
5730,2
435,1
1040,4
172,0

69
4
16
26
1
18
3
1

5851,2
339,2
1356,8
2204,8
84,8
1526,4
254,4
84,8

117
10
29
48
1
6
20
2
1

30420
2600
7540
12480
260
1560
5200
520
260
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A6
NIROIMIDAZOLY
HD
HYDINA
KRÁLIKY
KRMIVÁ
MED
MLIEKO
OŠÍPANÉ
OVCE
RYBY
VAJCIA
KONE
B2c
KARBAMÁTY A PYRETROIDY
FARMOVÁ ZVER
HD
HYDINA
MED
OŠÍPANÉ
OVCE
B2e
NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ
FARMOVÁ ZVER
HD
HYDINA
KRÁLIKY
MLIEKO
OŠÍPANÉ
OVCE
KONE
B2f
OSTATNÉ FARMAKOLOGICKY AKTÍVNE LÁTKY
HD
OŠÍPANÉ
Celkový súčet

120
14
24
1
5
2
24
8
7
4
30
1

26160
3052
5232
218
1090
436
5232
1744
1526
872
6540
218

61
4
4
17
21
10
5

16097,9
1055,6
1055,6
4486,3
5541,9
2639,0
1319,5

65
4
14
10
1
20
10
5
1

15795
972
3402
2430
243
4860
2430
1215
243

24
14
10
596

2040
1190
850
121587,50

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

Počet
vzoriek
207

Suma v €
24324

552
437
192

60670
47217
22309

286
87
251

26188
9736
31998

118
80
10
51
2271

14923
8351
2388
4231
252335

Počet
vzoriek
1534
975
35
45
199
71
238
3097

Suma v €
154139
96343
2797
5280
18576
5890
11155
294180

- živočíšne komodity

KOMODITA
Mäso a mäsové výrobky (vrátane hydiny a 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.
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Plánovaný rozpis – analýzy rezíduí pesticídov

Potravina
Hrušky
Pomaranče, mandarinky
Fazuľka
Mrkva
Špenát
Uhorky
Zemiaky
Ryža
Múka obilná
Rastlinné komodity
Hydinové mäso
Pečeň
Živočíšne komodity
Spolu:

Počet
vzoriek
15
20
15
15
15
15
15
15
15
140
15
15
30
170

Náklady na analýzu v
€
17248,20
18469,70
15164,70
17248,20
15164,70
15164,70
15164,70
17954,70
19360,20
150939,80
8700
8700
17400,00
168 339,80

Zvozné linky - 60 036 €
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Diagnostika a skúšanie potravín - 08W 02 01
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií

Spolu: 114.050 €

1. Národné referenčné laboratórium pre organochlórované látky, organofosfáty, karbamáty a
pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B3a, B3b, B2c, B2e,
A6-metronidazol, ronidazol, dimetridazol)
-

zriadené na základe NV SR č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých
zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov
zavádzanie a validácia nových metód v referenčnej oblasti podľa odporúčania EURL
účasť na MLR-EURL a organizácia MLT pre štátne laboratóriá
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
iné aktuálne úlohy

Spolu: 14.800 €
2. Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie
Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis)
-

účasť na MLR-EURL a organizácia MLT pre štátne laboratóriá
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
typizácia salmonel pre celú SR vo veterinárnej službe, zvieratá, krmivá, potraviny
stanovenie rezistencie izolovaných kmeňov voči antibiotikám (hradí ŠVPS SR)
nákup salmonelových sér pre sérotypizáciu kmeňov a s tým súvisiaceho potrebného materiálu
iné aktuálne úlohy

Spolu: 5.320 €
3. Národné referenčné laboratórium pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mase
-

organizácia porovnávacieho testu na stanovenie obsahu vody v hydinovom mäse v rámci
jednotlivých ústavov ŠVPÚ SR
zorganizovať monitoring vzoriek prípravkov z hydinového mäsa
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
účasť na poradách EURL a workshopoch
iné aktuálne úlohy

Spolu: 3.800 €
4. Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis)
-

účasť na MLR-EURL
organizácia kruhového testu pre úradné laboratóriá
usporiadanie porady vedúcich pracovníkov oddelení parazitológie ŠVPÚ a ŠVÚ
sumarizácia údajov o parazitostatuse niektorých ochorení v SR
organizácia školenia pre veterinárov zo schválených úradných laboratórií
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
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-

iné aktuálne úlohy

Spolu: 3.020 €
5. Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v potravinách živočíšneho pôvodu
-

-

Vykonávacie NK (ES) č. 1274/2011 zo 7. decembra 2011, týkajúce sa koordinovaného viacročného
kontrolného programu Únie na roky 2012-2014 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych
hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie
spotrebiteľov týmto rezíduám
zaviesť a zvalidovať pesticídy v rozsahu požiadaviek uvedeného nariadenia metódou GC,GC/MS
a metódou LC/MS/MS
účasť na MLR-EURL
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
iné aktuálne úlohy

Spolu: 15.000 €
6. Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v ovocí a zelenine
-

-

Vykonávacie NK (ES) č. 1274/2011 zo 7. decembra 2011, týkajúce sa koordinovaného viacročného
kontrolného programu Únie na roky 2012-2014 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych
hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie
spotrebiteľov týmto rezíduám
zaviesť a zvalidovať pesticídy podľa plánu EÚ-monitoring, ktoré sú určené v Nariadení EÚ
metódou GC,GC/MS a LC/MS/MS v určených matriciach
účasť na MLR-EURL
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
spolupráca s EFSA
iné aktuálne úlohy

Spolu: 11.900 €
7. Národné referenčné laboratórium pre metódy stanovenia jednotlivých rezíduí pesticídov
-

-

Vykonávacie NK (ES) č. 1274/2011 zo 7. decembra 2011, týkajúce sa koordinovaného viacročného
kontrolného programu Únie na roky 2012-2014 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych
hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie
spotrebiteľov týmto rezíduám
zaviesť a zvalidovať pesticídy podľa plánu EÚ-monitoring, ktoré sú určené v Nariadení EÚ
metódou GC,GC/MS a LC/MS/MS v určených matriciach
pokračovať v štúdií stability referenčných materiálov (pesticídov) metódami GC/ECD,
GC/MS/MS, LC/MS/MS
účasť na MLR-EURL
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
účasť v Networking Group for Pesticides v Parme
iné aktuálne úlohy

Spolu: 11.050 €
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8. Národné referenčné laboratórium pre pesticídy v cereáliách a krmivách
-

-

Vykonávacie NK (ES) č. 1274/2011 zo 7. decembra 2011, týkajúce sa koordinovaného viacročného
kontrolného programu Únie na roky 2012-2014 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych
hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie
spotrebiteľov týmto rezíduám
zaviesť a zvalidovať pesticídy podľa plánu EÚ-monitoring, ktoré sú určené v Nariadení EÚ
metódou GC,GC/MS a LC/MS/MS v určených matriciach
účasť na MLR-EURL
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
iné aktuálne úlohy

Spolu: 11.000 €
9. Národné referenčné laboratórium pre analýzy a testovanie pôvodcov zoonóz - salmonel
-

účasť na MLR-EURL a organizácia MLT pre štátne laboratóriá
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť
porovnanie vzoriek v rámci dohodnutej spolupráce s NRC Úradu verejného zdravotníctva pre
salmonely
nákup zbierkových kmeňov rodu salmonela
účasť na poradách organizovaných EURL (Bildhoven, Holandsko) 1x ročne – 100.účasť na iných povinných aktivitách organizovaných EURL (1x ročne absolvovať 1 vzdelávací
kongres)
príprava prednášok alebo posterov pre odborné semináre
iné aktuálne úlohy

Spolu: 3.230 €
10. Národné referenčné laboratórium pre tieto látky: stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a
estery, steroidy, laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, beta-agonisti
- NV SR č. 609/2008 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok
s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistov v chove hospodárskych zvierat
- zavádzanie a validácia nových metód v referenčnej oblasti podľa odporúčania EURL
- účasť na MLT aj na testoch, ktoré neorganizujú EURL
- iné aktuálne úlohy
Spolu: 14.330 €
11. Referenčné laboratórium pre rádiometriu a rádiológiu
-

účasť na MLR – 1.200 €
konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská a konzultačná
činnosť – 1.100 €

Spolu: 2.200 €
12. Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky
-

spracovanie podkladov pri vyšetrení SKM z centrálnych laboratórií
zavádzanie nových laboratórnych metód pre stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov mlieka
a mliečnych výrobkov
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-

stanovenie obsahu tuku, bielkovín, laktózy, sušiny, BTS prístrojom Milkoscan (MSS organizované
ACTILAIT Francúzsko)
stanovenie inhibičných látok 2x (MSS organizované SVU Jihlava, ČR)
zabezpečenie referenčných a kalibračných vzoriek pre CSL, ŠVPÚ a plemenárov
iné aktuálne úlohy

Spolu: 9.030 €
13. Národné referenčné laboratórium tuberkulózy (Mycobacterium bovis) a iných mykobakterióz
-

-

typizácia a identifikácia mykobaktérií izolovaných zo zvierat úradnými skúšobnými laboratóriami
pre potreby ŠVPS SR podať celoštátny prehľad o výskyte zárodkov TBC, PTBC
a ostatných mykobaktérií v populáciách jednotlivých druhov zvierat v SR,
v prípade zvýšeného výskytu pozitívnych a dubióznych reagentov v jednotlivých chovoch objasniť
etiológiu alergických reakcií na cicavčí a aviárny tuberkulín pomocou komplexného laboratórneho
vyšetrenia,
overovať vývoj a zavádzanie nových skúšobných postupov laboratórnej diagnostiky TBC, PTBC
a mykobakterióz,
poskytovať poradenskú a konzultačnú pomoc pracovníkom úradných skúšobných laboratórií a
veterinárnej praxi,
odborne spolupracovať s výskumnými a univerzitnými pracoviskami v oblasti infektológie a
diagnostiky tuberkulózy,
sledovať incidenciu, prevalenciu, etiologickú štruktúru a geografické rozšírenie TBC
a PTBC v rámci SR,
účasť na MLT - EURL
iné aktuálne úlohy

Spolu: 4.370 €
14. Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a v mäsových výrobkoch
-

-

je garantom nových laboratórnych metód a metodických postupov pri dodržaní zásad, stanovených
medzinárodne uznávanými predpismi a uvádza ich do praxe,
koordinuje vo svojej pôsobnosti používanie laboratórnych metód v laboratóriách s rovnakým
predmetom činnosti,
poskytuje odborné konzultácie a umožňuje odborné stáže určeným pracovníkom za účelom
harmonizácie diagnostických metód,
zúčastňuje sa na odborných rokovaniach k danej problematike na národnej a medzinárodnej úrovni,
poskytuje odbornú a vedeckú pomoc pre potreby ŠVPS SR, najmä v prípadoch sporu o výsledok
laboratórneho vyšetrenia iných laboratórií a pri príprave legislatívy, týkajúcej sa mäsa a mäsových
výrobkov
zvoláva v spolupráci so ŠVPS SR porady pracovníkov jednotlivých laboratórií, ktorí sa zaoberajú
predmetnou problematikou
iné aktuálne úlohy

Spolu: 5.000 €

16/17

Príloha č. 2

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

Náklady z hlavnej činnosti celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Osobné náklady celkom (r. 06+07+08)
Mzdové náklady
Zákonné zdravotné, 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 )

Čiastka v EURO
487 255
285 409
201 846
31 241
566 290
437 532
124 552
4 206
1 084 786
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