Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
k výročnej správe
Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Košice za rok 2008
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice (ďalej len „ŠVPÚ Košice“) podľa
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. a zákona
č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonáva odborné veterinárne
činnosti s dôrazom na plnenie úloh na úseku veterinárnej starostlivosti, poskytovania služieb
laboratórnej diagnostiky potravín a surovín živočíšneho, rastlinného i zmiešaného pôvodu.
Vyšetrovanie potravín, surovín a zložiek živočíšneho, rastlinného a zmiešaného
pôvodu v roku 2008 bolo zamerané hlavne na hygienickú bezpečnosť a analyzovanie
cudzorodých látok. ŠVPÚ Košice zabezpečoval laboratórne vyšetrenia zaradené
do veterinárnej prevencie a ochrany územia pred veľmi nebezpečnými a nebezpečnými
nákazami na úseku epizootológie v rozsahu metodických pokynov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“).
Organizácia v roku 2008 pri svojom hospodárení kládla hlavný dôraz na dôsledné
dodržiavanie ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov, dodržiavala všetky pokyny v oblasti hospodárenia,
dodržiavania finančnej disciplíny a účelného a hospodárneho využívania pridelených
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Na základe kontraktu o poskytnutí bežného transferu č. 494/2008-520 uzatvoreného
medzi Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) a ŠVPÚ Košice bol
pridelený objem finančných prostriedkov na rok 2008 v celkovej výške 21 813 tis. Sk, v rámci
jednotlivých programov bol stanovený plán čerpania finančných prostriedkov na jednotlivé
úlohy vyplývajúce z predmetu činnosti. Kontrakt bol upravovaný, konečný objem Po
úpravách konečný kontrakt pre rok 2008 bol stanovený v objeme 14 938 tis. Sk., ktorý bol
vyčerpaný na 100%. V roku 2008 pre ŠVPÚ Košice neboli pridelené zo strany ministerstva
kapitálové výdavky.
Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti národných referenčných
laboratórií boli použité v plnej výške najmä na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z ich
činnosti.
Výsledky odborných výstupov ŠVPÚ Košice sú určené hlavne orgánom ŠVPS SR,
ministerstvu, chovateľom zvierat, prvovýrobcom, spracovateľom, výrobcom a predajcom
potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj krmív.
Činnosť ŠVPÚ Košice napomáhala výrobcom, dovozcom a predajcom potravín
a výrobcov kŕmnych zmesí pri produkcii bezpečných a kvalitných produktov.
Aktivity ŠVPÚ Košice boli v roku 2008 v súlade s jeho poslaním a vyplývajú
zo zriaďovacej listiny.
K predloženej správe má Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka pripomienky
formálneho charakteru.
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