KO N T R A KT
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom
číslo 471/2016-520/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 (ďalej len „ŠVPÚ“).
Kontrakt nie je zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka, ale plánovacím aktom upravujúcim
obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPRV SR a ŠVPÚ.
Článok I.
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:

Ing. Gabriela Matečná - ministerka
Štátna pokladnica Bratislava
SK66 8180 0000 0070 0008 1105
00156621

Pracovník poverený
rokovaním:

Ing. Štefan Ryba, PhD., generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Štatutárny zástupca:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. - generálny riaditeľ

Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:

Štátna pokladnica Bratislava
SK16 8180 0000 0070 0049 9202
42355613

Pracovník poverený
rokovaním:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., generálny riaditeľ
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Článok II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
Článok III.
Finančné a platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov pre potreby ŠVPÚ je stanovený na základe rozpisu
rozpočtu MPRV SR na rok 2017, ktorý bol schválený vládou a parlamentom SR.
2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
3 353 001 EUR.
3. Vzhľadom na charakter zabezpečovaných úloh a ich financovanie sa hodnota
jednotlivých vykonávaných úloh stanovuje na základe podrobnej kalkulácie nákladov
zhotoviteľa
v eurách, zahrňujúcej náklady obstarania (spotreba materiálu a služby), mzdové náklady,
náklady na zdravotné a sociálne poistenie, ostatné priame náklady a režijné náklady
(hodnota jednotlivých zabezpečovaných úloh je uvedená v prílohe č. 1).
4. Dohodnutá výška príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) môže byť v priebehu
roka upravená v nadväznosti na zmeny v rozpise ukazovateľov rozpočtu objednávateľa
na rok 2017.
5. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v odseku 2 tohto článku bude predstavovať
menej ako 5 % dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu, zhotoviteľ bude riešiť
úlohy bez zmeny plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5 %, účastnícke
strany vypracujú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v
článku IV. tohto kontraktu.
6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na riešenie úloh pravidelne mesačné
zálohy podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Mesačné zálohy budú poskytované vo výške 1/12 celkového ročného
objemu príspevku stanoveného v odseku 2 tohto článku.
7. Zhotoviteľ je povinný pri čerpaní príspevku zo ŠR dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy SR, nariadenia EÚ a medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými je SR
viazaná
a týkajú sa plnenia zadaných úloh.
8. Zhotoviteľ po uplynutí rozpočtového roka vo vzťahu k poskytnutým finančným
prostriedkom ŠR vykoná zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR.
9. Zhotoviteľ predkladá účtovnú závierku v stanovených termínoch vyplývajúcich zo
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov objednávateľovi a na
požiadanie predkladá aj iné údaje z účtovníctva a výkazníctva.
Článok IV.
Predmet činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť vykonávanie laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území
Slovenskej republiky, ktoré 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
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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, nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001/ES
s príslušnými zmenami a doplnkami a 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 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 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR platných pre rok 2017.
b) Činnosť laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania sa vykonáva v organizačných
zložkách organizácie - veterinárnych a potravinových ústavoch v Bratislave, v Dolnom
Kubíne a v Košiciach a v organizačnej zložke – veterinárnom ústave vo Zvolene.
Zoznam úloh, resp. účelových činností vrátane ich špecifikácie a kalkulácie finančných
prostriedkov je uvedený v prílohách č. 1 a č. 2 tohto kontraktu.
Článok V.
Kontrola, spôsob a termín vyhodnotenia plnenia kontraktu
1. Kontrolu plnenia kontraktu organizuje a riadi objednávateľ.
2. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly poskytovať informácie a podklady
objednávateľovi. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý sa prikladá k príslušnej
úlohe podľa prílohy č. 2 tohto kontraktu.
3. Plnenie úloh kontraktu bude vyhodnocované objednávateľom na kontrolných dňoch
minimálne jedenkrát ročne v časovom období, v ktorom je možné reálne zhodnotiť
minimálne polročné riešenie úloh a preberacím konaním za celoročné obdobie plnenia.
4. Objednávateľ môže vykonať základnú finančnú kontrolu, administratívnu finančnú
kontrolu a finančnú kontrolu na mieste podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Plnenie úloh kontraktu sa bude vyhodnocovať formou vypracovania správy o plnení úloh
kontraktu, ktorá bude súčasťou výročnej správy.
Článok VI.
Povinnosti a práva zúčastnených strán

a)
b)
c)
d)
e)

1. Objednávateľ sa zaväzuje:
Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti a jednotlivých úloh uvedených v článku IV.
tohto kontraktu v celoročnom rozsahu podľa článku III. odseku 2 tohto kontraktu.
Poskytnúť zhotoviteľovi potrebné konzultácie, prípadne ďalšie odborné odporúčania
a stanoviská, alebo iné odborné údaje potrebné k zhotoveniu úloh a k vypracovaniu činností
uvedených v článku IV. tohto kontraktu a v prílohe č. 1 ku kontraktu.
V dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia a preberacie konania všetkých
úloh uvedených v tomto kontrakte.
V dostatočnom predstihu informovať zhotoviteľa o zmenách v zadaní úloh.
Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činností stanovených týmto kontraktom dodržiavať
autorské práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.
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2. Objednávateľ má právo:
a) Znížiť sumu uvedenú v článku III. odseku 2 tohto kontraktu do výšky 5 % v dôsledku
regulačných opatrení kapitoly objednávateľa.
b) Krátiť objem kontraktom 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. predloženia účtovnej závierky)
v stanovenom termíne a kvalite pozastaviť vyplácanie bežného transferu do doby splnenia
povinnosti zhotoviteľom.
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 s uvedením
ŠVPÚ ako zhotoviteľa a pri zachovaní autorských práv zhotoviteľa v zmysle autorského
zákona.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Splniť predmet kontraktu s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi objednávateľa
v rámci dohodnutých podmienok kontraktu a v stanovených termínoch.
b) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať výsledky
riešenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
c) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom.
d) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa a preberacieho konania všetky
dohodnuté podklady na rokovanie.
e) Včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh
účelových činností. V prípade, že zhotoviteľ nemôže plniť záväzky kontraktu a že realizácia
úloh alebo jej príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať objednávateľa.
f) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a nezverejňovať výsledky riešenia
zadaných úloh bez súhlasu objednávateľa.
4. Zhotoviteľ 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 článku IV tohto kontraktu.
b) Požadovať od objednávateľa, aby vytvoril v prípade potreby príslušné technické
a organizačné podmienky na zabezpečenie kontraktom stanovenej činnosti.
Článok VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Účastníci kontraktu súhlasia s povinným zverejnením tohto kontraktu podľa § 5a
zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na vlastných internetových stránkach a v súlade s
uznesením
vlády
SR
č.
1370
z 18. decembra 2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi
ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami.
2. Účastníci kontraktu súhlasia so zverejnením tohto Kontraktu v jeho plnom rozsahu
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vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa uskutoční
podľa pokynov objednávateľa.

Článok VIII.
Osobitné ustanovenia kontraktu
1. Zhotoviteľ nesmie použiť poskytnuté finančné prostriedky na iný účel, ako je stanovené
v tomto kontrakte.
2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú prílohy č. 1 a č. 2.
3. Zmeny a doplnky v priebehu trvania kontraktu je možné vykonať na základe dohody
oboch strán formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma účastníkmi kontraktu.
4. Kontrakt sa vyhotovuje v 5 exemplároch, z toho objednávateľ obdrží 3 exempláre
a zhotoviteľ 2 exempláre.
5. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
na Úrade vlády SR.

V Bratislave

V Dolnom Kubíne

Dňa: .................................. 2016

Dňa: ................................... 2016

Za objednávateľa:

–––––––––––––––––––––––––
Ing. Gabriela Matečná
ministerka

Za zhotoviteľa:

––––––––––––––––––––––––
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
generálny riaditeľ
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Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a ŠVPÚ financovaných z prostriedkov
štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2017

Program

Názov úlohy

08W 01 01

Veterinárna prevencia a ochrana

08W 01 0J
08W 01 02

Koordinácia a zodpovednosť za
zdravie
zvierat
a potravinovú
bezpečnosť – generálne riaditeľstvo
Potravinový dozor

08W 01 04
08W 02 01

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

857 731

0

857 731

90 000

0

90 000

1 332 936

0

1 332 936

Kontrola BSE a TSE

606 900

0

606 900

Diagnostika a skúšanie potravín

465 434

0

465 434

3 353 001

0

3 353 001

SPOLU

Cena všetkých kontrahovaných úloh ŠVPÚ spolu
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Štátny
rozpočet
(EUR)

3 353 001

Príloha č. 2 ku Kontraktu č. 471/2016-520/MPRV SR
Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č.1: „08W 01 01 Veterinárna prevencia a ochrana
• Zdravie a ochrana zvierat
• Národný program kontroly rezíduí“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.,
ŠVPÚ

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Štefan Ryba, PhD.
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
• Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 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 v znení
neskorších predpisov,
• Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky
zákon).
Zdravie a ochrana zvierat:
• Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2017,
• Metodické pokyny Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
(ŠVPS SR).
Národný plán kontroly rezíduí:
• Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých
látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc
85/358/EHS a 86/469/EHS s rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS,
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok
a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších
predpisov,
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky 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,
• Rozhodnutie Rady 1999/879/ES, ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania
bovinného somatotropínu (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 90/218/EHS,
• Nariadenie komisie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich
klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu,
v znení doplnkov a zmien,
• Nariadenie Komisie č. 1881/2006 (ES), ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty
obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách v platnom znení.
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Príloha č. 2 ku Kontraktu č. 471/2016-520/MPRV SR
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
ŠVPÚ je príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR za účelom zabezpečovania
komplexnej laboratórnej diagnostiky, t.j, vyšetrovanie vzoriek potravín a surovín živočíšneho
a rastlinného pôvodu, krmív a kŕmnych komponentov na zdravotnú bezpečnosť a kvalitu,
ako aj vyšetrenie vzoriek v rámci kontroly zdravia zvierat. Týmito činnosťami je
zabezpečovaná ochrana územia Slovenskej republiky pred šírením nákaz zvierat podľa platnej
národnej i európskej legislatívy.
Vykonávanie tejto činnosti je možné len v akreditovaných nezávislých laboratóriách
s odborne spôsobilým personálom, potrebným laboratórnym vybavením a schválenými
laboratórnymi priestormi. ŠVPÚ prostredníctvom štyroch špecializovaných laboratórií spĺňa
tieto podmienky.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy:
Kontrakt medzi MPRV SR a ŠVPÚ
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
V rámci „Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR pre rok 2017“ je
výstupom predovšetkým vyšetrovanie vzoriek pre kontrolu zdravia a ochrany zvierat, najmä
brucelózy, leukózy, besnoty a abortov hospodárskych zvierat. Odhadovaný počet na rok 2017
je 125 000 vyšetrení. Odhadovaný počet vzoriek v rámci špeciálnych úloh na úseku nákaz
zvierat je 12 400. V rámci „Národného plánu kontroly rezíduí“ je výstupom 1550 vzoriek
zameraných na vyšetrovanie A1 stilbénov, A2 tyreostatík, A3 steroidov, A4 Zeranolu,
A5 beta-agonistov, A6 zakázaných látok a A6 nitroimidazolov, B1 antibakteriálnych látok,
B2a antihelmintík, B2b antikokcidík, B2c karbamátov a pyretroidov, B2d sedatív,
B2e nesteroidných antiflogistík, B2f ostatných farmakologicky aktívnych látok, B3c
chemických prvkov, B3d mykotoxínov.
Počty vzoriek a vyšetrení sú odhadované na základe analýz rizika uskutočnených pre rok
2017. Presné počty budú naplánované v zmysle metodických pokynov ŠVPS SR pre 2017.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01.01.2017 – 31.12.2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov)
Vyšetrovanie vzoriek pre kontrolu zdravia a ochrany zvierat:
•
brucelózy, leukózy, besnoty, Aujeszkeho choroby, bovinnej vírusovej hnačky,
porcinného reprodukčného a respiratórneho syndrómu, infekčnej epidimitídy baranov,
salmonel, mykoplaziem,
•
abortov hospodárskych zvierat, spôsobených chlamydiózou, Q-horúčkou,
kampylobakteriózou, listeriózou, trichomonádovou nákazou, leptospirózou,
• národné programy eradikácie bakteriálnych chorôb rýb, vírusovej hemoragickej
septikémie rýb, katarálnej horúčky oviec a aviárnej influenzy,
• laboratórne analýzy v rámci špeciálnych úloh na úseku nákaz zvierat zamerané na
zabezpečenie laboratórnej diagnostiky slintačky a krívačky so zreteľom na udržanie
minimálnej diagnostickej pripravenosti pre potreby sérologických vyšetrení, monitoring
výskytu Aujeszkeho choroby v populácii diviakov na území Slovenskej republiky
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a zabezpečenie laboratórnej diagnostiky infekčnej anémie koní metódou IPMA (nepriama
imunoperoxidázová technika).
Cieľom tejto činnosti je zistiť zdravotnú situáciu v chovoch hospodárskych zvierat v SR,
na základe ktorej sa vypracujú plány na ozdravovanie chovov a eradikáciu infekčných
ochorení zvierat. Výsledky vyšetrení slúžia taktiež ako podklady na vypracovanie
protinákazových plánov a pod.
Národný plán kontroly rezíduí:
• o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch
živočíšneho pôvodu, o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo
tyreostatickým účinkom a beta–agonistov v chove hospodárskych zvierat a o
farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii,
•
maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu a to najmä A1
stilbény,
A2 tyreostatiká, A3 steroidy, A4 Zeranol, A5 beta-agonisti, A6 zakázané látky,
A6 nitroimidazoly, B1 antibakteriálne látky, B2a antihelmintiká, B2b antikokcidiká,
B2c karbamáty a pyretroidy, B2d sedatíva, B2e nesteroidné antiflogistiká, B2f ostatné
farmakologicky aktívne látky, B3c chemické prvky, B3d mykotoxíny.
Cieľom tejto úlohy je monitorovať predpísané rezíduá určených látok v chovoch
hospodárskych zvierat v danom štáte a na základe získaných údajov porovnávať situáciu
medzi jednotlivými členskými štátmi, navrhnúť ich zákaz alebo povolenie používania,
odporúčať zmeny legislatívy a pod. Úloha vyplýva z EÚ legislatívy, je povinná pre všetky
členské štáty.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
RVPS SR, ŠVPS SR, MPRV SR, KVL SR, poľnohospodárske subjekty
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na transfery)
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program: 08W 01 01 Veterinárna prevencia a ochrana
• Zdravie a ochrana zvierat
• Národný plán kontroly rezíduí
Funkčná klasifikácia: 04.2.1
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti ŠVPÚ za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu
v roku 2018.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):
Zdravie a ochrana zvierat: 484 104 €
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Špeciálne úlohy na úseku nákaz zvierat: 70 000 €
Národný program kontroly rezíduí: 303 627 €
SPOLU: 857 731 €
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu
(priame náklady, nepriame náklady):

úlohy č. 1

Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 1 :
„08W 01 01 Veterinárna prevencia a ochrana“
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09
+ r. 10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15
až 21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Štátny Spolufinanco - Finančné
rozpočet
vanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
280 822
0
280 822
206 122
0
206 122
74 700
0
74 700
74 700
0
74 700

576 909

0

576 909

298 700

0

298 700

109 321

0

109 321

400
0
0
400

0
0
0
0

400
0
0
400

168 488

0

168 488

6 400
64 700
14 800
56 800

0
0
0
0

6 400
64 700
14 800
56 800

20 788

0

20 788

5 000
857 731

0
0

5 000
857 731

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia poľnohospodárstva
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Názov úlohy č. 2:
„08W 01 0J Koordinácia a zodpovednosť
bezpečnosť – generálne riaditeľstvo“

za

zdravie

zvierat

a potravinovú

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.,
ŠVPÚ

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Štefan Ryba, PhD.
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
• Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
• Nariadenie č. 178/2002 Európskeho Parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad
pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
v znení neskorších predpisov,
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 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 v znení
neskorších predpisov,
• Zákon
• . 523/2004 Z. z. o rozpo
• tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• Zákon o štátnom rozpo
• te na príslušný rozpo
• tový rok schvaľovaný Národnou radou SR;
• Zákon
• . 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
• Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
číslo 4819/2013-250 zo dňa 26.11.2013 o zriadení Štátneho veterinárneho
a potravinového ústavu.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými odbornými a personálnymi kapacitami na riešenie
uvedenej úlohy.
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Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a ŠVPÚ
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Zabezpečenie centrálneho výkonu vnútornej správy ŠVPÚ. Zabezpečenie ekonomickej
a hospodárskej činnosti ŠVPÚ. Poskytovanie vyžiadaných informácii zo strany MPRV SR
o činnosti ŠVPÚ. Vypracovanie priebežnej správy plnenia kontraktu a výročnej správy
o činnosti ŠVPÚ za rok 2017.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01.01.2017 – 31.12.2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
ŠVPÚ vykonáva laboratórnu a klinickú diagnostiku a skúšanie na území SR spôsobmi
a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR o veterinárnej
starostlivosti a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch SR a v týchto činnostiach
plnenie úloh ŠVPS SR a MPRV SR.
Vzhľadom na to, že ŠVPÚ pozostáva zo štyroch ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať
manažment laboratórnej, ekonomickej a hospodárskej činnosti ŠVPÚ. Cieľom je:
• koordinovať a metodicky usmerňovať odbornú činnosť na jednotlivých pracoviskách
ŠVPÚ,
• zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti ekonomického a finančného chodu ŠVPÚ,
• zabezpečiť prevádzku informačných systémov na pracoviskách ŠVPÚ, v spolupráci
s ústavmi ŠVPÚ,
• koordinovať propagačnú činnosť a publicitu ŠVPÚ,
• vypracovať správy o činnosti a finančných výsledkoch pre MPRV SR.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, ŠVPS SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na transfery).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program: 08W 01 0J Koordinácia a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú
bezpečnosť – generálne riaditeľstvo
Funkčná klasifikácia: 04.2.1
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
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Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti ŠVPÚ za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2018.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):
90 000 €

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 2 (priame
náklady, nepriame náklady):
Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 2 :
„08W 01 0J Koordinácia a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť –
generálne riaditeľstvo“
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 +
r. 09 + r. 10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15
až 21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie

Štátny Spolufinanco - Finančné
rozpočet
vanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
2 842
0
2 842
2 100
0
2 100
742
0
742
742
0
742

87 158

0

87 158

57 850

0

57 850

20 218

0

20 218

300
60
240

0
0
0

300
60
240

8 790

0

8 790

0
0

1 725
4 740
1 550

1 725
4 740
1 550
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20
21
22

vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

775
90 000

0
0

775
90 000

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

Názov úlohy č. 3: „08W 01 02 Potravinový dozor
• Kontrola potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu
• Analýzy rezíduí pesticídov
• Analýzy vzoriek na dioxíny a dioxínom podobné PCB
• Náklady na zvoz vzoriek“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.,
ŠVPÚ

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Štefan Ryba, PhD.
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
• Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
• Nariadenie č. 178/2002 Európskeho Parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad
pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
v platnom znení,
• Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) 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,
• Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým
sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho
pôvodu určených na ľudskú spotrebu v platnom znení,
• Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní
informácií o potravinách spotrebiteľom,
• Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/662 z 1. apríla 2016 o koordinovanom
viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2017, 2018 a 2019 s cieľom zabezpečiť
dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov
rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich,
• Nariadenie vlády SR č. 354 z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
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v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.,
• Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických
kritériách pre potraviny v platnom znení,
• Nariadenie Komisie č. 1881/2006 (ES), ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty
obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách v platnom znení,
•
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 o sledovateľnosti a
označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív
vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa
smernica 2001/18/ES,
• Nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa stanovujú metódy
odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a
dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ)
č. 252/2012,
• Metodické pokyny ŠVPS SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
ŠVPÚ je príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR za účelom zabezpečovania
komplexnej laboratórnej diagnostiky, t.j. vyšetrovanie vzoriek potravín a surovín živočíšneho
a rastlinného pôvodu na zdravotnú bezpečnosť a kvalitu.
Vykonávanie tejto činnosti je možné len v akreditovaných nezávislých laboratóriách
s odborne spôsobilým personálom, potrebným laboratórnym vybavením a schválenými
laboratórnymi priestormi. ŠVPÚ prostredníctvom štyroch špecializovaných laboratórií spĺňa
tieto podmienky.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a ŠVPÚ
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
•

Úradná kontrola potravín pre rastlinné a živočíšne komodity: mäso, mlieko, vajcia, ryby,
med, olejniny, strukoviny, škrupinové plody, obilniny, ovocie, zelenina, zemiaky, huby
a výrobky z nich, cukor, čokoláda, cukrovinky, pochutiny, voda pitná, pramenitá
a minerálna, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky. Odhadovaný
počet vzoriek je 10 500.
• Viacročný kontrolný program pre rezíduá pesticídov v potravinách a detskej výžive
v SR podľa vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/662 v komoditách
pomaranče, hrušky, kivi, karfiol, cibuľa, mrkva, zemiaky, fazuľa (sušená), zrná raže, zrná
lúpanej ryže, hydinový a ovčí tuk. Odhadovaný počet vzoriek je 300.
• Analýza vzoriek na dioxíny a dioxínom podobné PCB v komoditách mäso a pečeň
jatočných zvierat, ryby a rybie výrobky, maslo, surové mlieko kravské a ovčie, vajcia
a rastlinné oleje. Odhadovaný počet vzoriek je 80.
• Zvoz vzoriek do laboratórií.

Počty vzoriek a vyšetrení sú odhadované na základe analýz rizika uskutočnených pre rok
2017. Je potrebné predpokladať, že počty vzoriek sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie pri
riešení potrieb úradnej kontroly potravín.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
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01.01.2017 – 31.12.2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Analýzy vzoriek v rámci úradnej kontroly potravín sú zamerané na posúdenie označenia,
senzorických vlastností, mikrobiologickej kontaminácie (Salmonella sp., Salmonella
typhimurium, Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes, Escherichia coli,
Campylobacter sp., Staphylococcus sp., stafylokokový enterotoxín a pod.), fyzikálnochemických vlastností potraviny (bielkoviny, voda, tuk, sušina, obsah mastných kyselín, soľ,
autenticita a pod.), kontaminácie cudzorodými látkami (chemické prvky, konzervačné látky,
sladidlá, farbivá, polycyklické aromatické uhľovodíky, 3-MCPD, GMO, akrylamid,
mykotoxíny, alergény a pod.).
Cieľom tejto činnosti je vykonať analýzy potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, vody,
nápojov a sterov z potravinárskych podnikov, obchodnej siete a vzoriek odobratých v rámci
kontroly importu podľa platných akreditovaných metód, podľa definovaných požiadaviek
úradnej kontroly a na základe získaných výsledkov posúdiť nielen bezpečnosť potraviny, ale
aj jej kvalitatívne vlastnosti a vyhodnotiť ich podľa platnej legislatívy.
Viacročný kontrolný program pre rezíduá pesticídov v potravinách a detskej výžive v SR
sa vykonáva podľa platného vykonávacieho nariadenia vo vybraných komoditách,
definovanými metódami na vybrané pesticídy. Cieľom tohto programu je monitorovať
predpísané rezíduá pesticídov vo všetkých členských štátoch EÚ. Všetky údaje sú pravidelne
zasielané do EFSA. Na základe získaných údajov sa posudzuje riziko jednotlivých pesticídov
pre spotrebiteľa, na základe čoho EFSA navrhuje zmeny príslušnej legislatívy, ktorá sa dotýka
najmä hodnoty povoleného najvyššieho prípustného množstva alebo zákazu používania
pesticídov. Úloha vyplýva z EÚ legislatívy a je povinná pre všetky členské štáty.
Analýza vzoriek na dioxíny a dioxínom podobné PCB vo vybraných komoditách je základný
monitoring v potravinách týchto kancerogénnych látok. Cieľom tohto programu je pravidelné
sledovanie kontaminácie základných potravín v určených lokalitách Slovenska, pretože
napriek ukončeniu výroby prípravkov na báze PCB a všeobecnému zákazu používania,
rezíduá týchto látok sú veľmi stabilné a neustále kolujú v životnom prostredí. Úloha vyplýva
z EÚ legislatívy a je povinná pre všetky členské štáty.
Zvoz vzoriek do laboratória. Cieľom je zabezpečenie zvozu vzoriek zo zvozných miest na to
určenými vozidlami, vybavenými chladiacim a mraziacim systémom.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
RVPS SR, ŠVPS SR, MPRV SR, EFSA, NPPC, poľnohospodárske a potravinárske podniky
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na transfery)
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok programovej štruktúry: 08W 01 02 Potravinový dozor
• Úradná kontrola potravín
• Analýzy rezíduí pesticídov
• Analýzy vzoriek na dioxíny a dioxínom podobné PCB
• Náklady na zvoz vzoriek
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Funkčná klasifikácia: 04.2.1
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti ŠVPÚ za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2018.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):
Úradná kontrola potravín: 1 055 696 €
Analýzy rezíduí pesticídov: 168 340 €
Analýzy vzoriek na dioxíny a dioxínom podobné PCB: 28 900 €
Náklady na zvoz vzoriek: 80 000 €
SPOLU: 1 332 936 €
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 3 (priame
náklady, nepriame náklady):
Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 3 :
„08W 01 02 Potravinový dozor“
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kalkulačná položka

Štátny Spolufinanco - Finančné
rozpočet
vanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
295 154
0
295 154
203 254
0
203 254
91 900
0
91 900
91 900
0
91 900

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09
1 037 782
+ r. 10 + r. 14)
527 050
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
193 649
a príspevok NÚP
10 150
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
5 150
- Cestovné tuzemské
300
- Cestovné zahraničné
4 700
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15
306 933
až 21)
44 000
- Spotreba materiálu
79 020
- Spotreba energie
32 100
- Všeobecné služby
107 950
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
39 663

0

1 037 782

0

527 050

0

193 649

0
0
0
0

10 150
5 150
300
4 700

0

306 933

0
0
0
0
0

44 000
79 020
32 100
107 950
39 663
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20
21
22

vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

4 200
1 332 936

0
0

4 200
1 332 936

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

Názov úlohy č. 4: „08W 01 04 Kontrola BSE a TSE“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.,
ŠVPÚ

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Štefan Ryba, PhD.
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 s príslušnými zmenami
a doplnkami, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých
prenosných spongiformných encefalopatií,
• Metodické usmernenia ŠVPS SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
ŠVPÚ je príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR za účelom zabezpečovania
komplexnej laboratórnej diagnostiky. Vykonávanie tejto činnosti je možné len
v akreditovaných nezávislých laboratóriách s odborne spôsobilým personálom, potrebným
laboratórnym vybavením a schválenými laboratórnymi priestormi. ŠVPÚ prostredníctvom
Veterinárneho ústavu vo Zvolene je schopný zabezpečiť komplexnú laboratórnu diagnostiku
transmisívnych spongiformných encefalopatií u zvierat v súlade s platnou národnou
i európskou legislatívou.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a ŠVPÚ
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
•

Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných
encefalopatií v Slovenskej republike. Zabezpečenie laboratórnych analýz – rýchle testy
a konfirmačné testy vzoriek. Odhadovaný počet vyšetrení je 22 000.
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• Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformných
encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike. Zabezpečenie laboratórnych analýz –
genotypizácia scrapie. Odhadovaný počet vyšetrení je 1 166.
• Zabezpečenie zvozu vzoriek.
Počty vzoriek a vyšetrení sú odhadované na základe analýz rizika uskutočnených pre rok
2017, presné počty budú naplánované podľa usmernení ŠVPS SR pre rok 2017.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01.01.2017 – 31.12.2017

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Cieľom programu prevencie, monitoringu a kontroly TSE je prevencia a kontrola
bezpečnosti potravín a ochrana zdravia spotrebiteľa na celom území Slovenskej republiky.
Pri obchodovaní s inými krajinami garantovať bezpečné potraviny a krmivá. Udržať si štatút
krajiny podľa rizika BSE v zmysle rozhodnutie komisie (EÚ) č. 2014/732 a v súlade
s politikou Európskej únie. Na zabezpečenie vyššie uvedeného je potrebné vykonávať
vyšetrovanie vzoriek v rámci nasledujúcich druhov a kategórií zvierat:
- hovädzí dobytok podozrivý z nakazenia TSE (definované v súlade s nariadením EÚ
č. 999/2001 v platnom znení),
- hovädzí dobytok určený na ľudskú spotrebu starší ako 24 mesiacov - naliehavo
(núdzovo) zabitý v súlade s bodom 1 kapitoly VI oddielu I prílohy III k nariadeniu (ES) č.
853/2004, ktorý bol vyšetrený pred zabitím so symptómami poukazujúcimi na úraz alebo
vážne psychologické alebo funkčné problémy alebo s príznakmi podľa bodu 2 časti B
kapitoly II oddielu I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004,
- hovädzí dobytok neurčený na ľudskú spotrebu starší ako 24 mesiacov – všetky
zvieratá, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené (majiteľom, inou osobou alebo predátorom),
s výnimkou zvierat usmrtených v rámci eradikácie chorôb, ako je napr. slinta
- ka
a krívačka, antrax alebo sa jedná o hromadný úhyn v dôsledku intoxikácie, prírodných
katastrof (napr. blesk, povodeň, požiar),
- vzorky odobraté od oviec a kôz zo všetkých neinfikovaných chovov, ktoré sú
podozrivé z nakazenia TSE (definované v súlade s nariadením EÚ č. 999/2001 v platnom
znení),
- vzorky odobraté od oviec a kôz zo všetkých neinfikovaných chovov, ktoré sú staršie
ako 18 mesiacov zabité na ľudskú spotrebu, u ktorých sa prejavili symptómy chradnutia,
neurologické symptómy alebo ktoré boli núdzovo zabité,
- vzorky odobraté od oviec a kôz zo všetkých neinfikovaných chovov, ktoré sú staršie
ako 18 mesiacov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené z dôvodov iných ako zabitie na
ľudskú spotrebu (uhynuté, naliehavo zabité, strata vplyvom predátora, zabité
a zlikvidované
na mieste), s výnimkou zvierat usmrtených v rámci eradikácie chorôb, ako napr. SLAK,
antrax a v prípade hromadného úhynu v dôsledku intoxikácie, udusenia oviec v dôsledku
splašenia a prírodných katastrof (napr. blesk, povodeň, požiar),
- z infikovaných chovov sa testujú, odoberajú úradné vzorky na testovanie:
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nad 18 mesiacov veku,
a) od všetkých zdravých zabitých oviec a kôz
b) od všetkých uhynutých a usmrtených
nad 18 mesiacov veku,
oviec a kôz
c) v prípade ak na základe písomného rozhodnutia ŠVPS sú regionálnym veterinárnym
a potravinovým správam nariadené opatrenia na usmrtenie a likvidáciu zvierat (v rámci
eradikácie),platí povinnosť odobrať vzorky z požadovaného počtu týchto zvierat ako je
uvedené v prílohe III kapitole A časti II bode 5 nariadenia (ES) č. 999/2001,
- monitoring polymorfizmu aminokyselín kódujúcich priónový proteín u oviec na
kodónoch 136, 141, 154 a 171 výberom vzoriek od 100 kusov oviec starších ako 18
mesiacov tak, aby boli vyšetrené vzorky reprezentatívne z oviec pochádzajúcich z celého
územia SR.
Cieľom chovateľského programu na rezistenciu oviec voči TSE – scrapie v SR je selektovať
plemenné zvieratá – ovce, ktoré sú plemenami domáceho pôvodu alebo tvoria významnú
populáciu na území SR na rezistenciu voči TSE hlavne scrapie.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
RVPS SR, ŠVPS SR, MPRV SR, KVL SR, poľnohospodárske podniky
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na transfery)
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok programovej štruktúry: 08W 01 04 Kontrola BSE a TSE
•

Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky

•

Genotypizácia scrapie

•

Zabezpečenie zvozu vzoriek

Funkčná klasifikácia: 04.2.1
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti ŠVPÚ za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2018.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):
606 900 €
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu
(priame náklady, nepriame náklady):

úlohy č. 4

Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 4:
„08W 01 04 Kontrola BSE a TSE“
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 +
r. 09 + r. 10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné

Štátny Spolufinanco - Finančné
rozpočet
vanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
197 615
0
197 615
161 115
0
161 115
36 500
0
36 500
36 500
0
36 500

409 285

0

409 285

189 000

0

189 000

69 835

0

69 835

5 800
3 000
2 000

0
0
0

5 800
3 000
2 000
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15
až 21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

800

0

800

144 650

0

144 650

40 000
40 300
8 900
36 000

0
0
0
0

40 000
40 300
8 900
36 000

13 300

0

13 300

6 150
606 900

0
0

6 150
606 900

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

Názov úlohy č. 5:

„08W 02 01 Diagnostika a skúšanie potravín - zabezpečenie činnosti
národných referenčných laboratórií“

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.,
ŠVPÚ

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Štefan Ryba, PhD.
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
• Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
• Nariadenie č. 178/2002 Európskeho Parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým
sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
v platnom znení,
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 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 v platnom
znení,
• Nariadenie 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,
• Akreditácia SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
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organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
ŠVPÚ je príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR za účelom zabezpečovania
komplexnej laboratórnej diagnostiky. Národné referenčné laboratória a referenčné laboratória
ŠVPÚ prijímajú a odovzdávajú informácie o najnovších vedeckých poznatkoch a úlohách,
stanovených EÚ v oblasti laboratórnej diagnostiky, zavádzajú, validujú a akreditujú nové
laboratórne metódy, ktoré sú využívané pri včasnej diagnostike nákaz zvierat
a pri vyšetrovaní potravín a krmív s ohľadom na ich bezpečnosť a kvalitu. Včasná veterinárna
a potravinová diagnostika a z nej vyplývajúce opatrenia dokážu zabrániť šíreniu nákaz zvierat
a potravinových epidémií a tým ochrániť aj zdravie spotrebiteľa.
Vykonávanie tejto činnosti je možné len v akreditovaných nezávislých laboratóriách
s odborne spôsobilým personálom, potrebným laboratórnym vybavením a schválenými
laboratórnymi priestormi. ŠVPÚ prostredníctvom štyroch špecializovaných laboratórií spĺňa
tieto podmienky.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a ŠVPÚ
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
ŠVPS SR, ktorá je príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov autorizovať laboratóriá na výkon odborných
činností, v súlade s čl. 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 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
rozhodla o autorizácii 44 národných referenčných laboratórií (ďalej len „NRL“) a 17
referenčných laboratórií (ďalej len „RL“) v rámci výkonu laboratórnej diagnostiky nákaz
zvierat, potravín a krmív na ŠVPÚ. NRL v SR majú vyšpecifikované úlohy voči Európskym
referenčným laboratóriám, a to účasť na porovnávacích testoch, školeniach a zavádzanie
nových metód a ich akreditáciu. Taktiež NRL majú 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 NRL. Povinnosťou NRL a RL je
zavádzanie nových laboratórnych metód podľa požiadaviek MPRV SR, ŠVPS SR a RVPS SR
a ich akreditácia. Významnou úlohou je tiež konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie
sporných prípadov, poradenská a konzultačná činnosť.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01.01.2017 – 31.12.2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
1. harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami EÚ,
2. dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území
SR alebo v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR,
3. prevádzkovanie banky bunečných línií,
4. príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie
diagnostiky nákaz zvierat,
5. analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení
zvierat pre potreby ŠVPS SR,
6. zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov,
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7. riešenie úloh súvisiacich s aktuálnou nákazovou situáciou,
8. zavádzanie nových laboratórnych metód podľa požiadaviek MPRV SR, ŠVPS SR
9. konfirmácia nadlimitných vzoriek, došetrovanie sporných prípadov, poradenská
a konzultačná činnosť,
10. 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 2004,
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,
11. 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:
a. vyplnenie formulárov podávajúcich hlásenie o činnosti laboratória (diagnostický
progres laboratória, počet vyšetrených vzoriek, akreditačný status ...),
b. účasť na medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách a testoch spôsobilosti,
c. účasť na stretnutiach jednotlivých NRL s EURL,
d. školiace kurzy.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
RVPS SR, ŠVPS SR, MPRV SR,UVZ SR, EFSA, poľnohospodárske a potravinárske podniky
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na transfery)
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok programovej štruktúry: 08W 02 01 Diagnostika a skúšanie potravín
• Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií vo VPÚ Bratislava
• Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií vo VPÚ Dolný Kubín
• Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií vo VPÚ Košice
• Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií vo VÚ Zvolen
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti ŠVPÚ za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2018.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):
465 434 €

24

Príloha č. 2 ku Kontraktu č. 471/2016-520/MPRV SR

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu
(priame náklady, nepriame náklady):

úlohy č. 5

Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 5 :
„08W 02 01 Diagnostika a skúšanie potravín“

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 +
r. 09 + r. 10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15
až 21)

Štátny Spolufinanco - Finančné
rozpočet
vanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
143 015
0
143 015
116 965
0
116 965
26 050
0
26 050
26 050
0
26 050

322 419

0

322 419

167 540

0

167 540

61 388

0

61 388

13 800
0
13 200
600

0
0
0
0

13 800
0
13 200
600

79 691

0

79 691
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15
16
17
18
19
20
21
22

-

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Všeobecné služby
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

1 800
27 190
5 500
31 910

0
0
0
0

1 800
27 190
5 500
31 910

11 691

0

11 691

1 600
465 434

0
0
0

1 600
465 434

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