Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR
k výročnej správe
Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov Košice za rok 2008
Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov Košice (ďalej len „inštitút vzdelávania“)
bol zriadený zriaďovacou listinou vydanou rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a
výživy SSR č. 2466/1986 - ORP zo dňa 1.12.1986 ako štátna rozpočtová organizácia
Inštitút vzdelávania v súlade so zákonom NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení zákona č. 99/2007 Z.z. a v intenciách štatútu organizácie realizuje
celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR a Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov vo všetkých oblastiach veterinárnej
starostlivosti, hygieny potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu a potravinového
dozoru, veterinárnej legislatívy, ochrany štátneho územia, spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ a laboratórnej diagnostiky. V rámci komplexných služieb kongresovej turistiky
ponúka inštitút vzdelávania prenájom priestorov na školenia, rokovania a firemné prezentácie,
rovnako ako aj kompletné zabezpečenie ubytovania a stravovania. Je jedinou organizáciou
tohto zamerania a má celoštátnu pôsobnosť. Cieľom ďalšieho vzdelávania veterinárnych
lekárov vykonávajúcich štátne veterinárne činnosti a ďalších zamestnancov orgánov
veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií je zabezpečiť sústavné prehlbovanie
a zvyšovanie ich kvalifikácie a odbornej spôsobilosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na
výkon jednotlivých profesijných činností. Inštitút vzdelávania ďalej zabezpečuje vzdelávacie
aktivity zamerané na aktuálnu odbornú problematiku v intenciách platnej národnej a európskej
legislatívy.
Ministerstvo uzavrelo s inštitútom vzdelávania Kontrakt č. 497/2008-520
na zabezpečovanie celoživotného vzdelávania zamestnancov organizáciách Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky a Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov.
Schválený rozpočet IVVL bol pre rok 2008 v sume bežných výdavkov 6 646 000,- Sk
(220 606,79 €). Dodatkom č. 1/2008 bol upravený bežný transfer a navýšený o sumu
730 000,- Sk (24 233,98 €). Dodatkom č. 2/2008 viazaním výdavkov rozpočtu bola uvedená
suma podľa uznesenia 05C3 z 30. porady vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR znížená
o 3 % na celkových 7 155 000,- Sk (237 502,49 €).
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v plnej výške na jednotlivé účelové činnosti
počas celého kalendárneho roka a plnené po obsahovej stránke. Pri realizácii úloh sa
postupovalo v zmysle záväzných právnych predpisov, bol dodržaný vecný rozsah, cenové
podmienky a predpisy. Bežné výdavky vo výške 1 200 000,- Sk (39 832,70 €) poskytnuté po
1.októbri 2007 boli použité do 31.3.2008. Organizácii neboli pre rok 2008 pridelené kapitálové
výdavky. Inštitút vzdelávania ako štátna príspevková organizácia hospodári s finančnými
prostriedkami ŠR podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Okrem hlavnej činnosti vykonáva
so súhlasom zriaďovateľa aj podnikateľskú činnosť v oblasti ubytovacích a stravovacích
služieb. Organizácia za rok 2008 v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným rokom dosiahla
stratu vo výške 1 078 000 Sk (35 783,04 €).
Strata organizácie bola spôsobená viacerými faktormi. Realizovaním rekordného počtu
vzdelávacích podujatí, ktoré vyplynuli z požiadaviek novej legislatívy a potrieb organizácií
rezortu vzrástli náklady organizácie. Znížením transferu došlo k nutnosti znížiť i vlastné
výkony organizácie tak, aby bol dodržaný § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z..
o rozpočtových pravidlách. V neposlednom rade to boli nevyčerpané dovolenky a vyplatenie
odmien zamestnancom, ktoré zvýšili náklady organizácie. Odmeny boli vyplatené i z dôvodu,
že mzdy zamestnancov neboli upravované počas posledných 2 rokov.
Prioritným cieľom organizácie v sledovanom období bolo zabezpečiť realizáciu
Národného programu vzdelávania a ďalších vzdelávacích aktivít s dôrazom na efektívne
využitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Pri napĺňaní svojich cieľov využil
inštitút vzdelávania progresívne metódy vzdelávania s participáciou širokého spektra

erudovaných lektorov a medzinárodných foriem spolupráce. Služby vlastného ubytovacieho
a stravovacieho zariadenia prispeli k zvýšeniu štandardu vzdelávacieho procesu.
Najpočetnejšiu cieľovú skupinu tvoria zamestnanci organizácií štruktúry ŠVPS SR,
veterinárni lekári a ostatní veterinárni pracovníci špecializovaných organizácií a veterinárnych
zložiek v pôsobnosti iných rezortov, ako aj záujemcovia o akreditované vzdelávacie aktivity
z agropotravinárskeho sektoru a obchodných reťazcov, prepravcov zvierat, poľovníkov a pod.
Okrem hlavných vyššie uvedených užívateľov výstupov organizácie, tvoria cieľovú
skupinu aj pracovníci Ministerstva obrany SR.
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