Príloha č. 2 ku kontraktu č. 473/2014-520/MPRV SR
Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.1):
„Celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR (Národný program vzdelávania) a ďalšie odborné vzdelávanie vyplývajúce
z platných legislatívnych predpisov“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

MVDr. Jozef Pokorný, IVVL

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
Predmet činnosti zhotoviteľa na dobu trvania kontraktu vychádza najmä 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, zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými
poľnohospodárskymi výrobkami, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, z ďalších príslušných vyhlášok
a výnosov ústredných orgánov štátnej správy a metodických pokynov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR.
Predmetné vzdelávanie je v súlade s Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004 o hygiene potravín, č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické
predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné
predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú
spotrebu, č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie
dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti
o zvieratá, č. 178/2002 ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového
práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach
bezpečnosti potravín a č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie
o jednotnej spoločnej organizácii trhov).
Aplikácia celoživotného odborného vzdelávania veterinárnych lekárov je v intenciách
vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom
vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej
správy a úradných veterinárnych laboratórií, pričom za najdôležitejšie možno pokladať
každoročné povinné vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov a každoročné
povinné vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych asistentov. Činnosť poskytovateľa je
v súlade s Koncepciou celoživotného vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy.
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Ďalšie odborné vzdelávanie IVVL zabezpečuje na základe legislatívy:
 vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 436/2012 Z. z. zo 14. decembra 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie
účely,
 nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely,
 nariadenie vlády SR č. 202/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas
usmrcovania,
 nariadenie vlády SR z 9. júna 2010 ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany
kurčiat chovaných na produkciu mäsa,
 nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas
usmrcovania,
 nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy
a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES
a nariadenia (ES) č. 1255/97.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
IVVL je príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR za účelom zabezpečovania
vzdelávania v zmysle uvedenej legislatívy a požiadaviek Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR a zriaďovateľa.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a IVVL.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Realizácia vzdelávacích aktivít v rámci Národného plánu vzdelávania v počte 32 vzdelávacích
aktivít pre 1700 účastníkov a ďalšieho odborného vzdelávania v počte 30 vzdelávacích
aktivít pre 900 účastníkov.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.1.2015 – 31.12. 2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
A) Národný program vzdelávania:
o v oblasti Zdravie a ochrana zvierat,
o v oblasti Zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy,
o v oblasti Hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia,
o v oblasti Hygiena produktov živočíšneho pôvodu,
o v oblasti Kontrola potravín rastlinného pôvodu,
o v oblasti Organizácia trhu,
o v oblasti Laboratórna diagnostika, rýchly výstražný systém a certifikácia.
Účastníci vzdelávacích aktivít sa oboznámia s novou legislatívou, metodickými pokynmi
a ich implementáciou v praxi. Úradní veterinárni lekári pôsobiaci v orgánoch vet. správy
musia povinne absolvovať minimálne 20 hod. predmetného vzdelávania ročne (§3 vyhlášky
MP SR č. 480/2007 Z. z.).
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B) Ďalšie odborné vzdelávanie a publikačná činnosť:
o atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. a 2. stupňa,
o atestačné skúšky 1. a 2. stupňa,
o vzdelávanie predstavených,
o vzdelávanie zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií (ŠVPÚ),
o vzdelávanie v oblasti senzorického posudzovania,
o kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti,
o publikačná činnos.ť
Atestačná príprava na skúšku 1. stupňa je pre veterinárnych inšpektorov povinná. Ďalším
odborným vzdelávaním si zamestnanci organizácií ŠVPS SR prehlbujú odornú spôsobilosť,
ostatní účastníci vzdelávacích programov získajú oprávnenie na výkon odborných činností
v súlade s platnou legislatívou. Publikačná činnosť zahrňuje najmä učebné texty
pre účastníkov školení.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Úradní veterinárni lekári, inšpektori kontroly hygieny potravín živočíšneho pôvodu,
inšpektori kontroly potravín rastlinného pôvodu, autorizovaní inšpektori kontroly OZ, odborní
zamestnanci veterinárneho a potravinového ústavu a veterinárneho ústavu, zamestnanci
ÚŠKVBL. Ďalší pracovníci agrorezortu.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Národný program vzdelávania vo výške 80.200,- € je plne hradený z prostriedkov štátneho
rozpočtu. Prevádzková činnosť k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a publikačnej činnosti
bude čiastočne financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 26.729,-€, zostatok
z vlastných zdrojov.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok programovej štruktúry MPRV SR: 090 01 02 Vzdelávanie. Funkčná klasifikácia
úlohy: 09.8.0.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti IVVL za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 106 929 zo ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných
(priame náklady, nepriame náklady):

nákladov

na

realizáciu

úlohy

č.

1

„Celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR (Národný program vzdelávania) a ďalšie odborné vzdelávanie vyplývajúce
z platných legislatívnych predpisov“

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Štátny Spolufinancovanie Finančné
rozpočet
(EUR)
prostriedky
(EUR)
spolu
(EUR)

Kalkulačná položka

6 284
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
1 000
Spotreba materiálu
5 284
Služby (r. 4 až 6)
5 284
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r.
100 645
09 + r. 10 + r. 14)
16 500
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
8 600
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15
75 545
až 21)
4 000
- Spotreba materiálu
25 417
- Spotreba energie
14 000
- Všeobecné služby
13 500
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
7 128
vrát. prísp. NÚP
2 500
- Telekomunikácie
9 000
- Ostatné nepriame náklady OOV
106 929
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

0

6 284
1 000
5 284
5 284

0

100 645
16 500,00
8 600

75 545
4 000
25 417
14 000
13 500
7 128

0

2 500
9 000
106 929

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia poľnohospodárstva
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