Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR
k výročnej správe
Štátneho veterinárneho ústavu Zvolen za rok 2007
Štátny veterinárny ústav Zvolen (ďalej len „veterinárny ústav“) je štátnou príspevkovou
organizáciou, ktorá bola zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“)
ako štátne veterinárne laboratórium na vykonávanie laboratórnej diagnostiky, laboratórneho
vyšetrovania alebo testovania úradných a neúradných vzoriek podľa § 14 zákona č. 488/2002 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti. Predmetom činnosti veterinárneho ústavu je výkon veterinárnej
laboratórnej diagnostiky na území SR spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne
záväzných predpisoch o veterinárnej starostlivosti, veterinárny ústav je ako jediný v SR
špecializovaný na diagnostiku nákaz zvierat pre potreby celej SR. Štátna veterinárna
a potravinová SR (ďalej len „ŠVPS SR“) rozhodla o autorizácii 11 národných referenčných
laboratórií a 2 referenčných laboratórií na výkon odborných činností.
Poslaním veterinárneho ústavu je poskytovanie diagnostického a poradenského servisu na
úseku nákaz zvierat v rámci celej SR v súlade so stanovenými cieľmi. Veterinárny ústav
predpokladá dobudovať laboratórne priestory pre výkon ďalších činností a pripravuje podmienky
pre akreditáciu laboratórií zaoberajúcich sa diagnostikou nákaz zvierat v termíne do 31. 12. 2009
pre 7 národných referenčných laboratórií a 2 referenčné laboratóriá.
Ministerstvo uzavrelo s veterinárnym ústavom Kontrakt na riešenie a poskytnutie
účelových prostriedkov v roku 2007 vo výške 68,87 mil. Sk. Bežný transfer pridelený pre
účelové činnosti pre rok 2007 bol vyčerpaný v plnej výške v súlade so stanovenými cieľmi
účelových činností. Činnosť veterinárneho ústavu bola zabezpečovaná z príspevku zo štátneho
rozpočtu, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške a z vlastných zdrojov. V roku 2007 bol
veterinárnemu ústavu poskytnutý kapitálový transfer vo výške 1,25 mil. Sk na rekonštrukciu
a modernizáciu administratívnej budovy.
Veterinárny ústav k 31.12.2007 zamestnával 78 stálych zamestnancov a jedného
externého zamestnanca, počet zamestnancov podľa uznesenia vlády bol znížený o 4,88%.
Hlavné ciele veterinárneho ústavu boli stanovené v súlade s predmetom činnosti. V roku
2007 bolo na veterinárnom ústave vykonaných 350 010 laboratórnych vyšetrení z 270 684
vzoriek.
Hlavnými odbornými výstupmi veterinárneho ústavu sú Protokoly o výsledku
laboratórnych vyšetrení, ich užívateľmi sú: ŠVPS SR a jej podriadené organizácie, súkromní
veterinárni lekári, chovatelia. Výstupy z ekonomického úseku sú poskytované ŠVPS SR,
ministerstvu, Ministerstvu financií SR a Štatistickému úradu SR.
Aktivity veterinárneho ústavu boli v roku 2007 v súlade s jeho poslaním a vyplývali zo
zriaďovacej listiny. K predloženej výročnej správe Sekcia poľnohospodárstva po stránke
odbornej pôsobnosti a prínosu pri ochrane zdravia ľudí a zvierat nemá zásadné pripomienky.
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