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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
       

      1.1.   Identifikácia organizácie 

  

 

 

Názov:                                 Štátny veterinárny a potravinový ústav 

Sídlo:                                   Hlinkova 1,  043 65 Košice 

Kontakt:                             Tel.: 055/6330111-13,6330194,6337267,6339293 

                                             Fax: 055/6330193.                                                  

                                      

Rezort:                                Ministerstvo pôdohospodárstva SR Bratislava  

Forma hospodárenia:        príspevková organizácia 

Riaditeľ:                             MVDr. Rastislav Ďurečko,PhD.  

                                             Tel.055/6330120 

                                             e-mail:durecko@svu-ke.sk 
 
Členovia vedenia:              RNDr. Ivo Breyl, námestník pre odbornú činnosť - do 30.6.2008 

                                             Tel.055/6337267 

                                             e-mail:breyl@saske.sk 

 

                                            MVDr.Štefánia Pirčová, námestník pre odbornú činnosť 

                                            od 1.7.2008    

                                             Tel. 055/6330111-13, klp.29, 33  

  

                                             Ing. Zlata Vasiľová, námestník pre ekonomickú činnosť  

                                             Tel.055/6339825 

                                             e-mail:vasilova@svu-ke.sk 
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Oddelenia a ich vedúci: 

Odbor zdravia zvierat:   

Oddelenie patologickej morfológie a histológie – MVDr. Ľuboslav Kuzma – do 30.6.2008 

-  MVDr.Martin Oravec – od 1.7.2008  

Oddelenie bakteriológie – MVDr. Vladimír Lašanda  

Oddelenie virológie, sérológie a parazitológie – MVDr. Milena Bobáková,CSc.  

                                                                

Odbor hygieny potravín:  

Oddelenie hygieny potravín – MVDr. Marián Skok  

Oddelenie chémie – RNDr. Helena Šalitrošová  

 

Odbor cudzorodých látok:  

Oddelenie cudzorodých látok – RNDr.Kvetoslava Kutschyová  

Odbor hygieny krmív: 

Oddelenie hygieny krmív, výživy a dietetiky – MVDr.Tomáš Danielis  

 

Odbor komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu:  

Oddelenie  komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu –  Ing.Marianna Gubová  

 

 

Odbor ekonomiky a vnútornej správy – Ing.Zlata Vasiľová  

 

Manažér kvality – RNDr.Ivo Breyl do 30.6.2008 

                             -  Ing.Ingrid Hajduková – od 1.7.2008 
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2.  POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD 

     
     2.1. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 
     Vznik organizácie je datovaný 3. 11. 1948, kedy bola založená pobočka Štátneho vedeckého 

veterinárneho ústavu v Bratislave.  

     Od jeho vzniku prešiel rôznymi hospodársko-ekonomickými formáciami od preddavkovej  

organizácie cez rozpočtovú až na súčasnú príspevkovú organizáciu.  

 

Hlavné činnosti  

Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach je špecializovanou organizáciou na 

vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovanie služieb laboratórnej diagnostiky a 

skúšania, v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a zmene a doplnení 

niektorých ďalších zákonov a zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách  v znení neskorších 

predpisov.  

       Vo svojich hlavných činnostiach Štátny veterinárny a potravinový ústav : 

a/ vykonáva laboratórnu diagnostiku, laboratórne vyšetrenia, analýzy alebo testy úradných 

    vzoriek 

b/ vykonáva skúšanie úradných vzoriek odobratých pri výkone potravinového dozoru 

    podľa úradných metód ustanovených osobitným predpisom 

c/ vykonáva určené analýzy úradných vzoriek krmív podľa úradných metód ustanovených  

    osobitným predpisom 

d/ predkladá výsledky mikrobiologických analýz, laboratórnej diagnostiky, analýz a testov  

    na reziduá riaditeľom Regionálnych veterinárnych a potravinových správ a vo vyhradených 

    oblastiach ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR a príslušným riaditeľom Krajských veterinár- 

    nych a potravinových správ  

e/ poskytuje služby laboratórnej diagnostiky, vyšetrovania, analýz alebo skúšania vzoriek  

    iných ako úradných vzoriek vrátane skúšania fyzikálno-chemických parametrov 

f/ plní zmluvy uzatvorené štátnou veterinárnou a potravinovou správou s príslušnými refe- 

   renčnými laboratóriami európskych spoločenstiev najmä na zabezpečenie:  
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       - školenia a preškoľovania svojich zamestnancov s cieľom získať potrebné odborné    
         znalosti a aktualizovať ich 
 

      - účasti na pravidelných porovnávacích testoch na úrovni európskych spoločenstiev 

        zásobovania štandardnými sérami, referenčnými činidlami a materiálmi, bunkovými  

    kultúrami a inými diagnostickými alebo analytickými materiálmi 

 

g/ plní zmluvy uzatvorené ŠVPS SR s príslušnými národnými referenčnými laboratóriami 

    členských štátov ak ide o vyšetrenia v rámci prehliadok, mikrobiologické analýzy, labora- 

    tórne analýzy a diagnostiku a stanovovanie reziduí, ktoré nie sú v Slovenskej republike  

    zavedené; v tom prípade zabezpečuje balenie vzoriek a ich rýchlu prepravu do prís- 

    lušného národného referenčného laboratória členského štátu 

h/ vykonáva analýzy vzoriek krmív na zistenie prítomnosti mikroorganizmov, nežiadúcich 

    látok, látok a produktov v krmivách podľa požiadaviek ustanovených osobitným pred- 

    pisom 

i/ prednostne zabezpečuje plnenie úloh podľa bodu a/ - d/ a h/. 

 

Strednodobý výhľad 

             Organizácia ako úradné laboratórium je jedno z mála medzinárodne akreditovaných 

pracovísk v našom prípade Deutschen Akkreditierungs Rat pod číslom DAP-PL-3536.00 

s platnosťou od 29.8.2003 do 28.8.2008, čím sú jej výsledky akceptované v EÚ a iných krajinách 

sveta.  

             Listom generálnej riaditeľky Ministerstva pôdohospodárstva SR Sekcie potravinárstva 

č.1356/2007-810 zo dňa 14.2.2007 bol ŠVPÚ  Košice schválený ako jedno z 12-tich pracovísk 

v Slovenskej republike pre spoluprácu s EFSA.  

           V roku 2007 boli a v ďalších rokoch hlavné smery ústavu a priority Skúšobného 

laboratória ŠVPÚ-SL-VEHYDIS  budú smerované na tvorbu podmienok trvalo udržateľného  

rozvoja laboratórnej diagnostiky vo vzťahu k ochrane a tvorbe aktívneho zdravia zvierat, 

zabezpečenia hygienickej kvality živočíšnych, rastlinných a zmiešaných produktov, ako aj 

životného prostredia a ekológie. Zo strany ŠVPÚ Košice aj naďalej bude kladený dôraz na 

rozširovanie kontaktov s národnými referenčnými laboratóriami v EÚ.    
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      Po získaní  licencie na vyšetrovanie dioxínov pomocou Bioassay metódy od holandskej firmy 

DR CALUX v roku 2004, pracovisko bude aj naďalej vyvíjať aktivity v oblasti obstarania 

prístrojovej techniky HRGC/HRMS a  v tomto smere rozvíjať technológie a ďalšiu nadstavbu 

zameranú na analýzu dioxínov a dioxínom podobným polychlórovaným bifenylom 

v potravinových a krmovinových matriciach. 

      V rámci odbornej spolupráce so Státním veterinárním ústavom v Jihlave sa bude naďalej 

prehĺbovať a rozširovať spolupráca v oblasti konfirmačných metód na stanovenie mykotoxínov 

a antikokcidík v biologickom materiály podľa Nariadenia vlády SR č.320/2003 zo dňa 9.júla 

2003.                                                                                                   

      Tak ako v roku 2008, aj v nasledujúcich rokoch sa budú plniť ustanovenia prijaté v Zmluve 

o dielo č.E-363/2005, ktorá bola uzatvorená medzi Štátnym veterinárnym a potravinovým 

ústavom Košice a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, ktorej obsahom je 

spolupráca oboch organizácii v rámci výskumného projektu APVV-21004205 na obdobie rokov 

2006-2010 – „Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia 

a prenosu do krmív a potravín.“ 

Hlavným cieľom tohto projektu je získať poznatky o: 

- zaťažení životného prostredia vo vybraných oblastiach Slovenska následkom niektorých  

   antropogénnych činností potenciálne uvoľňujúcich dioxíny a príbuzné zlúčeniny 

- prenose týchto látok medzi jeho zložkami 

- kumulácii a náraste obsahu dioxínov a príbuzných zlúčenín v reťazci: zložka ŽP-krmivá-   

   tkanivá miestne chovaných zvierat a produktov z nich využívaných ako potrava 

   pre človeka (mlieko, vajcia)  

- verifikácii a zosúladení bioanalytickej metódy (DR-CALUX) stanovenia dioxínového  

   toxického ekvivalentu (TEQ), ktorá sa bude využívať v SR na kontrolu a monitoring  

   potravín s konfirmačnou metódou plynovej chromatografie – vysokorozlišovacej hmot-   

   nostnej spektrometrie (HRGC-HRMS).                  
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      Po validácii príslušných metodík osobitnú pozornosť pracovisku venuje otázke falšovania 

výrobkov,  ich diagnostikovanie vrátanie diagnostiky alergénov.              

      V poľnohospodársko-potravinárskej praxi, ako aj pri svojej činnosti ŠVPÚ Košice bude 

naďalej postupovať v zmysle  Nariadení vlády prijatých v priebehu rokov 2003-2004 v súvislosti 

so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie,  do  otvorených trhových štruktúr Európy.   
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM 

A JEHO PLNENIE   
 

      Ministerstvo pôdohospodárstva SR v  súlade s ustanoveniami Zákona č.523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách a Metodickým pokynom MF SR rozpísalo pre rok 2008 ako Záväzné 

ukazovatele ŠR, tak aj Kontrakt. 

Listom č.515/2008-330 zo dňa 9.1.2008 a č.2184/2008 zo dňa 22.1.2008 Ministerstvo 

pôdohospodárstva SR Bratislava stanovilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v celkovom 

objeme 21,813 tis. Sk. Z toho v rámci jednotlivých programov bol stanovený plán nasledovne:  

       

 

1/ Potravinový dozor –  08W0102 - úradná kontrola potravín so zameraním na skúšanie 

a vyšetrovanie vzoriek potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu podľa Nariadenia (ES) 

č.178/2002 EP a ER, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, 

zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti 

potravín, Nariadenia (ES) č.882/2004 EP a ER o úradných kontrolách uskutočňovaných za 

účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov 

o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, Nariadenia (ES) č.853/2004 EP a ER, ktorým sa 

ustanovujú osobitné predpisy na produkty živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, 

zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona NR SR 

č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a vykonávacích 

predpisov k nim a v rozsahu metodických pokynov ŠVPS SR platných pre rok 2007. 

Predpokladaná cena: 14 mil. 300 tis. Sk 
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2/ Veterinárna  ochrana a kontrola – 08W0101 -  so zameraním na skúšanie a vyšetrovanie 

vzoriek  

     v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2008 

     v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia 

     v oblasti veterinárnej prevencie a ochrany krmív 

Predpokladaná cena: 2 mil. 013 tis. Sk          

 

3/ Laboratórna diagnostika a skúšanie – 08W0201 - zamerané na:  

        -  rozširovanie akreditácie  

        -  zavádzanie, udržiavanie a vylepšovanie systému kvality 

        -  medzilaboratórne porovnávacie merania 

        -  validáciu štandardných operačných postupov 

        -  zavedenie konfirmačných metód na mykotoxíny vyplývajúcich z povinnosti 

           referenčného pracoviska 

        -  referenčné činnosti v zmysle Nariad.vlády č.320/2003 vrátane diagnostiky dioxínov  

           Bioassay metódou a autorizácie vydanej MP SR pod č.707/04-100 zo dňa 23.3.2004  

        - metrologické zabezpečenie merania v Skúšobnom laboratóriu VEHYDIS 

          Národné referenčné laboratóriá:  
          - Národné referenčné laboratórium pre antihelmintiká  

          - Národné referenčné laboratórium pre sedatíva  

          - Národné referenčné laboratórium pre tyreostatiká 

          - Národné referenčné laboratórium pre kokcidiostatiká  

          - Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy 

          - Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny 

          - Národné referenčné laboratórium pre diagnostiku cicavčích proteínov v krmivách  

          - Národné referenčné laboratórium pre dioxíny a dioxínom podobné PCB  

   Predpokladaná cena: 5 mil. 500 tis.  Sk 
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     V mesiaci jún 2008 došlo k celkovej úprave bežných výdavkov a to znížením 

jednotlivých programových zložiek na objem finančných prostriedkov vo výške 15,400 tis. 

Sk.  

      Z toho na jednotlivé programy bolo zriaďovateľom vyčlenených: 

08W0101 – veterinárna ochrana a kontrola + NPKR           –      3,800 tis. Sk 

08W0102 – potravinový dozor                                             –      9,800 tis. Sk 

08W0201 – laboratórna diagnostika a skúšanie potravín     –      1,800 tis. Sk 

 

               Na základe uznesenia č.05 C 3) z 30. Porady vedenia ministerstva pôdohospodárstva 

SR z 12.septembra 2008 došlo k ďalšiemu zníženiu kontraktu o 3%. 

K úprave,  resp. k zníženiu došlo v programe 08W0102 – potravinový dozor na celkový 

objem 9,338 tis. Sk.  

Po úpravách konečný kontrakt pre rok 2008 bol stanovený v objeme 14,938 tis. Sk.  
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   ČINNOSTI, PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 
 

4.1.Činnosti organizácie   
                                  

          Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. o 

veterinárnej starostlivosti a zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách sa špecializuje na vykonávanie 

odborných veterinárnych činností s dôrazom na plnenie úloh na úseku veterinárnej starostlivosti, 

poskytovanie služieb veterinárnej diagnostiky a skúšania potravín a surovín živočíšneho, 

rastlinného a zmiešaného  pôvodu.  

Vyšetrovanie  surovín a zložiek živočíšneho, rastlinného a zmiešaného  pôvodu v roku 2008 bolo 

zamerané na zdravotnú neškodnosť, hygienickú bezchybnosť, analyzovanie cudzorodých látok 

v potravinách, krmivách a surovinách, ako aj ostatných zložkách používaných na ich výrobu. 

Organizácia zabezpečovala aj vyšetrovanie krmív živočíšneho a rastlinného pôvodu na výživnú 

hodnotu. Okrem uvedeného pracovisko v roku 2008 zabezpečovalo laboratórne vyšetrenia 

zaradené do veterinárnej prevencie a ochrany územia štátu pred veľmi nebezpečnými a 

nebezpečnými nákazami na úseku epizootológie, v rozsahu platných metodík a metodických 

pokynov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.  

Túto celú činnosť koordinovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR prostredníctvom 

Regionálnych veterinárnych a potravinových správ v Slovenskej republike v zmysle zákona o 

veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z., zákona 152/1995 Zb. o potravinách v znení neskorších 

predpisov, zákona o krmivách č.271/2005 Zb., zákona č.264/1999 Zb. o technických 

požiadavkách na výrobky a pod. 

ŠVPÚ Košice  nad rámec hlavnej činnosti nevykonával  podnikateľské aktivity  a 

využíval prednostne zdroje z vlastnej činnosti získané za služby poskytované poľnohospo-dársko-

potravinárskym a iným odberateľom.   

            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,  

dodržiavala všetky pokyny a nariadenia stanovené zriaďovateľom v oblasti hospodárenia, 

dodržiavania finančnej disciplíny a účelného a hospodárneho využívania pridelených finančných 

prostriedkov vo forme príspevku.                

      

V priebehu celého roka 2008 bolo dodržiavané aj ustanovenie zákona č.523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 21, odst.2, ktoré hovorí že -  príspevková 

organizácia je právnická osoba štátu, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých 
tržbami. 
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Vecné plnenie cieľov programovej štruktúry  
 

Zdroj – 111 – Program – 08W0101 – Veterinárna ochrana a kontrola + NPKR 

 

V rámci uvedeného programu boli v roku 2008 úlohy plnené v súlade s vydanými platnými 

metodikami a Metodickými pokynmi vydanými Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 

pre úsek VPO v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia a v oblasti veterinárnej 

prevencie a ochrany krmív. Uvedené činnosti koordinovala Štátna veterinárna a potravinová 

správa SR prostredníctvom KVPS a Regionálnych veterinárnych a potravinových správ v SR.   

Jednotlivé úkony vykonané v rámci daného predmetu činnosti vychádzali z požiadaviek zákona 

č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách, zákona 

č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.436/2001 Z.z., zákona č.142/2002 Z.z. 

o metrológii, zákona o krmivách č.271/2007 Z.z. 

V rámci úseku zdravia zvierat celkový počet vzoriek bol 60020, z toho počet úradne odobratých 

vzoriek 40107. V porovnaní s rokom 2007 došlo k poklesu o 5524 vzoriek.  

Jednotlivé oddelenia podľa odborných činností vykonali z celkového počtu vzoriek 101208 

vyšetrení, z počtu úradne odobratých vzoriek bolo vykonaných 56971 vyšetrení. 

Nakoľko v roku 2008 Národný program kontroly reziduí bol z finančného hľadiska včlenený do 

úseku zdravia zvierat bolo celkom vyšetrených 833 vzoriek  zo živých zvierat a z produktov 

živočíšneho pôvodu. V porovnaní s rokom 2007 došlo k poklesu o 160 vzoriek.  
 

Počet vzoriek vyšetrených na úseku zdravia zvierat v r.2008 v porovnaní s rokom  2007. 

 
 Rok 2008 Rok 2007      Rozdiel ± 

VPO 60020 65544       - 5524 

NPKR     833     993       -   160   
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                   Zhodnotenie výdavkov čerpaných z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa 
ekonomickej klasifikácie k 31.12.2008: 
 
 
 Veterinárna prevencia a ochrana – 08W0101 – 3,800 tis. Sk 
 
v tis. Sk 

Ekon.klasifikácia  Názov Plán Čerpanie %plnenia 
610 Mzdy 1,751 1,751 100 
620 Odvody 0 0 0 
630 Tovary a služby 2,049 2,049 100 
z toho: 632001 Energie 300,0 300,0 100 
632002 Vodné, stočné 100,0 100,0 100 
632003 Poštové a telekom.služby 200,0 200,0 100 
633006 Všeobecný materiál 1,083 1,083 100 
633008 Krv a krvné výrobky 10,0 10,0 100 
637004 Všeobecné služby 100,0 100,0 100 
637014 Stravovanie 220,0 220,0 100 
637035 Dane 36,0 36,0 100 

 

 

Zdroj – 111 – Program 08W0102 – Potravinový dozor  

 

V roku 2008 pri zabezpečovaní úloh v oblasti potravinového dozoru bol kladený hlavný dôraz 

na plnenie úloh vyplývajúcich z Metodických pokynov a dodatkov k jednotlivým metodickým 

pokynom prijatých v roku 2008 s hlavným zameraním na kontrolu potravín, na skúšanie 

a vyšetrovanie vzoriek potravín rastlinného, živočíšneho a zmiešaného  pôvodu podľa 

Nariadenia (ES) č.178/2002 EP a ER, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky 

potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stavujú postupy 

v záležitostiach bezpečnosti potravín, Nariadenia (ES) č.882/2004 EP a ER o úradných 

kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového 

a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá, Nariadenia (ES) 

č.853/2004 EP a ER, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na produkty živočíšneho pôvodu 

určených na ľudskú spotrebu, zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov, zákona NR SR č.39/2007 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti a pod.  
                                                            

         Celkový počet vzoriek v roku 2008 na tomto úseku bol 9081, z toho počet úradne 

odobratých vzoriek 7079. 

Jednotlivé oddelenia v rámci potravinového dozoru vykonali podľa odborných činností 27922 

vyšetrení.  
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Počet vzoriek vyšetrených na úseku potravinového dozoru v r.2008 v porovnaní s rokom  

2007. 

 
 Rok 2008 Rok 2007      Rozdiel ± 

PD        9081       12780       - 3699 

 

Potravinový dozor – 08W0102 – 9338 tis. Sk 

v tis. Sk 
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Ekon. klasifikácia Názov Plán Čerpanie %plnenia 
610 Mzdy 2,752 2,752 100 
620 Odvody 1,678 1,678 100 
630 Tovary a služby  4,908 4,908 100 
z toho: 631001 Cestovné tuzemské 45,0 45,0 100 
632001 Energie 780,0 780,0 100 
632002 Vodné, stočné 78,0 78,0 100 
632003 Poštovné a telekom. služby 242,0 242,0 100 
633002 Výpočtová technika 4,0 4,0 100 
633006 Všeobecný materiál 1,209 1,209 100 
633008 Krv a krvné výrobky 20,0 20,0 100 
633009 Knihy,časopisy,učeb.pomôcky 35,0 35,0 100 
633013 Sotvér a licencie 10,0 10,0 100 
634002 Dopravné-servis,údržba,opravy 35,0 35,0 100 
634003 Poistenie 37,0 37,0 100 
635002 Rut.a štand.údržba-výp.technika 244,0 244,0 100 
635000 Prev.strojov,prístroj.tech.zar.a p. 92,0 92,0 100 
635005 Špec.strojov,príst.,zariadení a p. 88,0 88,0 100 
636002 Nájomné-prev.strojov,príst.,zar. 100,0 100,0 100 
637001 Služby-škol.,kurzy,semin.,por. 40,0 40,0 100 
637003 - propagácia,reklama,inz. 5,0 5,0 100 
637004 - všeobecné služby 95,0 95,0 100 
637005 - špeciálne služby 213,0 213,0 100 
637011 - štúdie,expertízy,posudky 14,0 14,0 100 
637012 - poplatky a odvody 500,0 500,0 100 
637014 - stravovanie 157,0 157,0 100 
637015 - poistné 20,0 20,0 100 
637016 - prídely do soc. fondu 40,0 40,0 100 
637023 - kolkové známky 5,0 5,0 100 
637027 - OOV  80,0 80,0 100 
637035 - dane 720,0 720,0 100 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 

 

  Zdroj  - 111 – Program 08W0201 – Laboratórna diagnostika 

 

  Úlohy vyplývajúce z tohto programu v roku 2008 boli zamerané na:  

rozširovanie akreditácie  

zavádzanie, udržiavanie a vylepšovanie systému kvality  

medzilaboratórne porovnávacie merania  

validáciu štandardných operačných postupov  

zavedenie konfirmačných metód na mykotoxíny vyplývajúce z povinnosti národného 

referenčného pracoviska  

národné referenčné činnosti v zmysle Nariad. vlády č.320/2003 vrátane diagnostiky 

dioxínov Bioassay metódou, diagnostiku cicavčích proteínov a autorizácie vydanej MP SR 

pod č.707/04-100 zo dňa 23.3.2004 

metrologické zabezpečenie merania v Skúšobnom laboratóriu VEHYDIS  

                                                        

          Na plnenie úloh v rámci uvedeného programu bolo zo strany zriaďovateľa vyčlenených 

v roku 2008 pôvodne 5,500 tis. Sk, v priebehu roka však došlo k úprave a zníženiu pridelených 

finančných prostriedkov v objeme 1,800 tis. Sk.  

 

            V tzv. „odpočtovej časti“, t.j. pri mesačnom odsúhlasovaní predkladanom na ŠVPS SR     

z prideľovaných finančných prostriedkov vo forme 1/12 podľa jednotlivých úsekov bolo čerpanie 

nasledovné:  

v tis. Sk 

 VPO NPKR PD LD 

Rozpočet podľa 

kontraktov 

 

         1,600 

  

          2,200 

 

      9,338 

 

       1,800 

Čerpanie          2,315           2,220      10,181           1,800  

Prekročenie          + 715             + 20       + 843             0 

 
Poznámka:  

VPO-veterinárna prevencia a ochrana, NPKR-národný program kontroly reziduí, PD-potravinový dozor, 

LD-laboratórna diagnostika 
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     Laboratórna diagnostika a analýzy – 08W0201 – 1,800 tis. Sk 
 
v tis. Sk 
 

Ekon.klasifikácia  Názov Plán Čerpanie %plnenia 
610 Mzdy    693,0   693,0  100 
620 Odvody    351,0   351,0  100 
630 Tovary a služby    756,0     756,0  100 
z toho:   633006 Všeobecný materiál    596,0       596,0   100 
635004 Údržba,prev.strojov,prístr.,zar.      17,0      17,0     100 
637001 Služby-

škol.,kurzy,sem.,porady 
     15,0      15,0  100 

637004 Všeobecné služby      52,0      52,0  100 
637014 Stravovanie      76,0      76,0  100 

 
 
 

      Vzhľadom na skutočnosť, že na úseku zdravia zvierat a pri vyšetrovaní vzoriek potravín 

v rámci Národného programu kontroly reziduí  došlo k prekročeniu výkonov nad rámec 

pridelených finančných prostriedkov v mesiaci december 2008 boli vystavené faktúry na 

prekročený objem 1,574019 Sk, s požiadavkou o ich preplatenie zaslané na ŠVPS SR Bratislava. 

K ich preplateniu však ku dnešnému dňu zo strany ŠVPS SR nedošlo.  

      Na úseku Diagnostiky a skúšania potravín v zmysle Rámcovej zmluvy o akreditačných 

službách uzatvorenej medzi ŠVPÚ Košice a SNAS Bratislava bolo v priebehu mesiaca august 

2008 vykonané reakreditačné posudzovanie pracoviska, pred ukončením platnosti osvedčenia  

o akreditácii. Následne bolo SNAS-om vydané osvedčenie č.S-239 s platnosťou do 2.9.2012. 

      Pridelený objem finančných prostriedkov pre jednotlivé programy a jeho čerpanie sa odlišuje 

čo sa týka čerpania v nákladovej časti (v účtovníctve organizácie) a v samotnom sledovaní tzv. 

odpočtu.  

 

Nákladová časť čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých programov 

 bola v roku 2008 nasledovná:  

v Sk 

Program Ročný plán Skutočné čerpanie % plnenia  
08W0101-VPO+NPKR 3,800000       3,800000       100 
08W0102-PD 9,338000 9,338000       100  
08W0201-LD 1,800000 1,800000       100 
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Pre porovnanie uvádzame prídely finančných prostriedkov zo ŠR za obdobie rokov  

2006-2008 v tis. Sk. 

 

 

Rok 2006 2007 2008 

Finančné 

prostriedky 

 

22,715 

 

21,813 

 

14,938 
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  4.2. Rozpočet organizácie  

 

 v tis. Sk 

 Pôvodný plán Upravený plán Čerpanie 

rozpočtu   

      Tržby-výnosy vrátane transféru 33,763 27,719 26,582 

z toho :poskytnutý transfér 21,813 14,938 14,938 

          Náklady celkom 33,763 27,719 34,399 

z toho: mzdy vrátane odvodov 12,304 10,500 14,016 

          tovary a služby 15,809 11,569 12,445 

            odpisy 5,650 5,650 7,938 

Hospodársky výsledok 0 0 -7,817 

 
                                                      
     Nepriaznivý hospodársky výsledok v roku 2008 do značnej miery ovplyvnili nasledovné 

skutočnosti: 

- nesúlad medzi plánmi odberov vzoriek, resp. metodickými pokynmi vydanými ŠVPS SR 

  a pridelením finančných prostriedkov od zriaďovateľa 

- zmena spádových oblastí      
- vyplatenie odstupného uvoľneným zamestnancom 

- odpisy 

  

      Listom č.380/2008-270 zo dňa 18.2.2008 určila ŠVPS SR Bratislava spádové oblasti 

územných obvodov regionálnych veterinárnych a potravinových správ na zabezpečenie služieb 

laboratórnej diagnostiky ŠVPÚ a ŠVÚ pre vzorky potravín a surovín živočíšneho a  

rastlinného pôvodu, čím boli Štátnemu veterinárnemu a potravinovému ústavu v Košiciach 

odobraté vzorky z Prešovského kraja a presunuté na ŠVPÚ Dolný Kubín. 

Napriek rozporu daného formou písomného stanoviska ŠVPÚ Košice, zaslaného k určeniu 

spádových oblastí na ŠVPS SR a MP SR ku zmene, resp. navráteniu do pôvodného stavu do 

konca roka 2008 nedošlo, čo malo za následok zníženie výnosov organizácie v potravinovom 

dozore rastlinných komodít cca o 4,3 mil. Sk a o cca 4 mil. Sk v rámci monitorovacích aktivít.    
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Celkovú úroveň hospodárenia, výšku výnosov a nákladov podľa položiek a dosiahnutý  

hospodársky výsledok v roku 2008 a porovnanie s rokom 2007 dokumentuje nasledujúca 

tabuľka v tis. Sk.  

 

Rozpočtová položka Účet Čerpanie 

 r.2007 

% 

plnenia 

Čerpanie 

r.2008 

% plnenia  

Spotreba materiál 501 4,472 11,8% 5,106 14,8% 

Spotreba energie  502 1,914 5,0% 2,243 6,5% 

Opravy a udržiavanie 511 2,626 6,9% 1,053 3,06% 

Cestovné 512 194 0,5% 111 0,32% 

Reprezentačné 513 5 0,01% 2 0,05% 

Ostatné služby 518 2,859 7,6% 2,218 6,42% 

Mzdové náklady 521 12,385 32,7% 10,449 30,4% 

Zákonné sociálne poistenie 524 4,263 11,3% 3,567 10,4% 

Zákonné sociálne náklady 527 250 0,7% 558 1,62% 

Daň z nehnuteľností 532 137 0,4% 137 0,4% 

Ostatné dane a poplatky 538 1 0,0% 15 0,04% 

Ostatné náklady na prevádz.činnosť  548 0 0 866 2,5% 

Tvorba zákonných rezerv z prev.činn. 552 0 0 132 0,38% 

Odpisy DHM,DNHM 551 7,545 20,0% 7,938 23,1% 

Kurzové straty 563 16 0,04% 4 0,01% 

Náklady celkom                                            37,840           34,399  

Tržby z predaja služieb 602 15,778 41,9% 11,287 42,5% 

Iné ostatné výnosy  648 313 0,8% 357 1,04% 

Prevádzkové dotácie 691 21,813 57,5% 14,938 56,2% 

Výnosy celkom  37,905           26,582  

Výsledok hospodárenia                   65            -7,817    
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Plnenie výnosov – príjmov podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné 

v tis. Sk 

Výkony – príjmy celkom:                       26,582 

Tržby z predaja služieb   -vlastné výkony 11,287

                                        -ostatné výnosy 357

-prevádzkové dotácie 14,938

 
MAJETOK ORGANIZÁCIE   

 

Hodnota majetku k 31.12.2008 v členení:  

Položka Stav k 1.1.2008 Stav k 31.12.2008 

Nehmotný majetok –softvér 

(013) 780945,88 

 

1,046190,87 

Stavby (021) 77,485094,19 77,485094,19 

Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných  vecí 

(022) 

 

 

72,330135,10 

 

 

73,798861,20 

Dopravné prostriedky(023) 3,333556,50 2,398707,00 

Inventár(029) 4,785456,20 4,409368,00 

Pozemky(031) 1,054699,00 1,054699,00 

Majetok celkom v Sk 159,769886,87 160,192920,26 

 

 

          V roku 2008 pre ŠVPÚ Košice neboli pridelené zo strany zriaďovateľa kapitálové výdavky.   

          V priebehu roka z prostriedkov fondu reprodukcie organizácia zabezpečila nákup  

prístrojovej techniky a strojovú základňu rozšírila o automatický autosampler L 1650 

a mikrovlnný rozkladný systém pre oddelenie cudzorodých látok, spektrofotometer Infra LUM 

FT-10 pre oddelenie hygieny krmív,  a zakúpením nových licencií programu ORACLE bol 

rozšírený aplikačný program Labsystém pre oddelenia z úseku zdravia zvierat. 
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      5.   PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

5.1.Organizačná štruktúra 

                                        

Riaditeľ ŠVPÚ: MVDr.Rastislav Ďurečko,PhD.  

Odborný námestník a manažér kvality:   RNDr.Ivo Breyl do 30.6.2008 

Odborný námestník – od 1.7.2008:            MVDr.Štefánia Pirčová        

Manažér kvality od 1.7.2008:                     Ing.Ingrid Hajduková 

Ekonomický námestník:                             Ing.Zlata Vasiľová  

V roku 2008 činnosť ŠVPÚ Košice zabezpečovalo 6 odborov, v ktorých je začlenených 

10 oddelení.  

     Odbor zdravia zvierat tvorí oddelenie:  

Patologickej morfológie a histológie– vedúci oddelenia -  MVDr.Ľuboslav Kuzma 

                do 30.6.2008 

                                                             od 1.7.2008 – MVDr.Martin Oravec                  

Bakteriológie – vedúci oddelenia MVDr.Vladimír Lašanda 

Virológie, sérológie a parazitológie – vedúca oddelenia MVDr.Milena Bobáková,CSc. 

 

    Odbor hygieny potravín tvorí oddelenie: 

Hygieny potravín – vedúci oddelenia MVDr.Marian Skok 

Chémie – vedúca oddelenia RNDr.Helena Šalitrošová  

 

   Odbor  cudzorodých látok tvorí oddelenie:  

Cudzorodých látok – vedúca oddelenia  RNDr.Kvetoslava Kutschyová  
 

    Odbor hygieny krmív tvorí oddelenie:  

Hygieny krmív – vedúci oddelenia MVDr.Tomáš Danielis 

 

    Odbor komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu tvorí oddelenie:  

Komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu – vedúca oddelenia Ing.Marianna Gubová 

 
         Odbor ekonomiky a vnútornej správy – vedúca oddelenia Ing.Zlata Vasiľová   
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5.2.             Zamestnanci 

  

Kvalifikačná štruktúra a počet zamestnancov ŠVPÚ v roku 2008 

 
Celkový počet 
prac. 

Vysokoškol.vzdelaní Stredoškol.vzdelaní Pomocný personál 

 Vet.lekári Ostatní VŠ Laboranti  Ostatní  Vodiči Ostatní 

47 10 20,4% 9 18,4% 18 36,7% 5 10,2% 2 3,4% 3 6,1%

 
     Veková štruktúra zamestnancov ŠVPÚ Košice v roku 2008 

               

21-30 rokov     3 zamest. 6,4%

31-40 rokov     8 zamest. 17,02%

41-50 rokov   12 zamest. 25,5%

51-60 rokov   24 zamest.  51,0%

nad 60 rokov     0 zamest. 0%

 
     Ako v roku 2007, tak aj počas roka 2008 venoval Štátny veterinárny a potravinový ústav 

v Košiciach veľkú pozornosť okrem svojich hlavných činností aj napĺňaniu uznesenia vlády 

SR č.856/2006 bod C. 15, ktorým bolo dané zníženie plánovaného počtu zamestnancov 

v rámci rozpočtových a príspevkových organizácií s cieľom dosiahnuť úsporu finančných 

prostriedkov štátneho rozpočtu a súčasne zabezpečiť zefektívnenie vynakladania verejných 

prostriedkov.  

    K 1.1.2008 pracovalo na ŠVPÚ Košice 58 ľudí. V súvislosti s naplnením záverov vyššie 

citovaného uznesenia vlády v priebehu roku 2008 odišlo z organizačných dôvodov zo ŠVPÚ 

Košice 7 zamestnancov, ktorým bolo vyplatené odstupné v celkovej čiastke 456 tis. Sk.  

Okrem uvedeného v zmysle ustanovení Zákonníka práce (§ 60) k 31.12.2008 z pracoviska 

odišlo ďalších 6 zamestnancov. Celkový počet zamestnancov k 31.12.2008 je uvedený 

v tabuľke vyššie. 

Je potrebné uviesť, že zásah, resp. ďalšia redukcia počtu zamestnancov v odborných 

činnostiach by vážne narušili rozsah činností, ktoré sú stanovené pre ŠVPÚ Košice 

v predmete činnosti. 
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5.3. Vzdelávanie zamestnancov  

 

     Pre zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov vedenie ŠVPÚ vyžadovalo od svojich 

zamestnancov zúčastňovať sa na ďalšom vzdelávaní v zmysle Výnosu MP SR č.28/2001/2-

10.  

     Plán ďalšieho vzdelávania bol zabezpečovaný v dvoch rovinách:  

a/  interné školenia zameriavané na zavádzanie nových skúšobných postupov (STN ISO  

     EN) do skúšobníckej praxe, ďalších legislatívnych noriem vo vzťahu k odbornej prob- 

     lematike,  

b/  externé školenia – zameriavané na špecializačné školenia vysokoškolských a stredoš- 

     kolských pracovníkov. Inovačné kurzy organizované IVVL Košice, SNAS, ÚNMS 

     slúžili k obnoveniu znalostí v oblasti odbornej problematiky a legislatívnych noriem.  

     V roku 2008 Ing. I. Hajduková cestou IVVL Košice vykonala atestačnú skúšku  

     II.stupňa  s obhajobou práce.   

     V atestačnej príprave na vykonanie atestačnej skúšky I.stupňa sa aj v priebehu roku  

    2009 budú pripravovať MVDr.Z.Miklášová a MVDr.M.Oravec. 

    Atestačnú prípravu II.stupňa bude v roku 2009 absolvovať MVDr.Š.Pirčová.  

       

c/  účasť na rôznych školeniach, seminároch, workshopoch, konferenciách  

     s medzinárodnou účasťou zameraných na rozvoj nových diagnostických metód,  

     získavanie odborných znalostí pri zavádzaní progresívnych metód do laboratórnej   

     praxe je vyhodnotená v tab.č.1.  

                         RNDr.S. Tkáčiková brala účasť v dňoch 26.-27.2.2008 na 3. pracovnom 

stretnutí CRL/NRL, ktoré bolo zamerané na mykotoxíny a uskutočnilo sa v Geel v Belgicku.. 

                         MVDr.Š.Pirčová sa zúčastnila workshopu CRL, ktoré bolo organizované pre 

Národné ref. laboratóriá z EÚ v dňoch 15.-17.4.2008 s hlavným zameraním na rozvoj 

spolupráce a spoločnú interpretáciu výsledkov, resp. metód pre kvantifikáciu živočíšnych 

proteínov. 
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                     V mesiaci máj (14.5.-16.5.2008) sa zúčastnila MVDr.Š.Pirčová pracov- 

ného stretnutia SAFEED – PAP workshop v Národnom veterinárnom laboratóriu vo Vilniuse, 

kde absolvovala praktické cvičenia a skúšky zo zisťovania prítomnosti živočíšnych proteínov 

z trvalých preparátov s následným vydaním certifikátu.  

                    RNDr. S. Tkáčiková brala účasť v dňoch 3.-6.6.2008 na workshope, ktoré  

organizovalo NRL v spolupráci s európskou komisiou a bolo zamerané na realizáciu 

kruhových testov a meraní a na nové postupy stanovovania benzimidazolu v svale a pečení 

hospodárskych zvierat s využitím techniky LCMS/MS. 

                      MVDr.Z. Miklášová sa zúčastnila v dňoch 7.-10.7.2008 pracovného stretnutia – 

workshopu skupiny Bioassay a skupiny konfirmačných metód HRGC/MS na Štátnom ústave 

pre chemickú a veterinárnu analýzu potravín vo Freiburgu v Nemecku.                

                    Ing.D.Chudý,CSc. absolvoval v dňoch 15.-19.10.2008 Anual workshop 

pre ťažké kovy organizovaný  organizovaný Centrálnym refer. laboratóriom ISS v Ríme. 

Cieľom bolo hodnotenie testov vykonaných NRL Košice.  

                                                         

                    Aj pre rok 2009 bude pre ŠVPÚ Košice a jeho zamestnancov  prioritou 

prehlbovať  vzdelávanie a pokračovať v získavaní a zvyšovaní odborných skúseností. 
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6.  CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 

       6.1.  Prínos organizácie 

          Pre rok 2008 Štátna veterinárna a potravinová správa SR vypracovala „Rozpis 

záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa jednotlivých krajov SR“. Súčasťou týchto 

záväzných ukazovateľov je i laboratórna diagnostika v oblasti:  

-    veterinárna prevencia a ochrana 
-    laboratórna diagnostika na úseku epizootológie  
-    orálna vakcinácia proti besnote  
-    koordinovaný cielený monitoring  
-    monitoring spotrebného koša 
-    monitoring poľovnej zveri  
-    národný program kontroly reziduí  

- potravinárske suroviny 

- živé zvieratá, krmivá  

- havárie a došetrenia  

     -    laboratórne vyšetrenia v  spojitosti s kontrolou výkonu potravinového dozoru   
    -    laboratórne analýzy – potravinový dozor  

      Uvedená činnosť tvorila v roku 2008 viac ako 50% príjmov za laboratórnu 

      diagnostickú činnosť ŠVPÚ Košice.  

Zostávajúca činnosť,  tvorili príjmy plynúce z dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi 

ústavom  a ostatnými fyzickými osobami a právnickými subjektami.   
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          6.2.  Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2008 

 

 

         ŠVPÚ Košice vznikol ako príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohos- 

      podárstva SR č.917/2002-920/162 zo dňa 14.5.2002, súčasťou ktorého je i nová   

      zriaďovacia listina, ktorá okrem dovtedy vykonávaných činností zameraných hlavne na  

     vykonávanie laboratórnej diagnostiky a skúšanie v predmetnej oblasti rozšírila činnosť aj  

     na laboratórne analýzy potravín a surovín živočíšneho pôvodu slúžiace pre príslušné  

     orgány veterinárnej a potravinovej správy, na kontrolné činnosti vyplývajúce z príslušnej  

     legislatívy.  

     Táto činnosť je zameraná predovšetkým na: 

      1.   kontrolu zdravotnej bezpečnosti potravín: 

- v prvovýrobe,  

            - v potravinárskom priemysle, 

            - v obchodnej sieti. 

          2.   veterinárnu ochranu štátneho územia: 

           -  pred zavlečením veľmi nebezpečných a nebezpečných nákaz, 

           -  pri dovoze potravín a potravinárskych produktov. 

  

           Rozsah vyšetrení a analýz je v súlade s nariadeniami, smernicami a požiadavkami  

    EÚ, ktoré sú potrebné pre voľný pohyb potravín vo vnútri EÚ, ale aj pri obchodnej výmene 

    s tretími krajinami.  

          V roku 2008 počet prijatých vzoriek na ŠVPÚ Košice bol 26 395.  
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  Celkový počet vzoriek a vyšetrení  podľa odborných činnosti za rok 2008 

Oddelenie, laboratórium Počet 
vzoriek 
celkom 

Počet úradne 
odobratých 
vzoriek  

Počet 
vyšetrení 
celkom 

Počet vyšetrení 
z úradne 
odobratých 
vzoriek 

Zdravie zvierat 60020 40107 101208 56971 
Hygiena potravín 5223 3594 11212 8197 
Hygiena výživy a krmivá 682 441 1475 1046 
Kontaminanty,prídavné 
látky,farbivá,sladidlá,ak nie sú 
zarátané v HP 

 
 

3155 

 
 

3038 

 
 

14613 

 
 

13163 
Toxikológia 21 6 322 74 
CELKOM 69101 47186 128830 79451 

 
 
           Činnosť referenčných laboratórií tak ako sú uvedené v NV SR č.320/2003 Z.z. vrátane 

Referenčného pracoviska pre dioxíny a dioxínom podobné PCB, Referenčného pracoviska pre 

diagnostiku cicavčích proteínov v kŕmnych zmesiach a autorizácie MP SR pod č.707/04-100 zo 

dňa 23.3.2004 je zamerané na:  

– uvádzanie nových laboratórnych metód a metodických postupov do praxe, 

– koordináciu používaných laboratórnych metód v laboratóriách s rovnakým predmetom  

činnosti,                                            

– poskytovanie odborných konzultácií a umožnenie odborných stáží určeným pracovníkom  

za účelom harmonizácie diagnostických metód, 

– účasť na odborných rokovaniach k danej problematike na národnej a medzinárodnej úrovni, 

– poskytovanie odbornej a vedeckej pomoci pre potreby ŠVPS SR – najmä v prípadoch  

sporu o výsledok laboratórneho vyšetrenia iných laboratórií 

– v spolupráci so ŠVPS zvolávať porady pracovníkov iných laboratórií, ktoré sa zaoberajú  

predmetnou diagnostikou. 
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              Ďalšie  aktivity boli vyvíjané aj v oblasti ďalšieho vzdelávania vlastných pracovníkov 

účasťou na školeniach a seminároch,  vrátane publikačných aktivít. V roku 2008 cestou rôznych 

odborných časopisov pracovníci ŠVPÚ Košice publikovali  odborné články.   

Vzdelávacie aktivity boli zamerané predovšetkým do oblasti implementácie legislatívy EÚ.  

Aj v priebehu roku 2008  sa na ŠVPÚ zavádzali nové skúšobné postupy, ktoré sú aktuálne pre 

laboratórnu diagnostiku. V plnom rozsahu sa pracovisko zameralo na úlohy súvisiace s rozšírením 

akreditácie podľa STN ISO 17025.   
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       7. ZÁVER 

 
        7.1. Hlavné skupiny užívateľov výstupov 

  Cieľom činnosti Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach je zabezpe- 

čiť, aby vykonávané skúšania slúžili ku kontrole a posúdeniu nezávadnosti výrobkov  

pri riadených výrobných procesov v potravinárskom a krmivárskom priemysle, k stabili- 

zácii nákazovej situácie, k zlepšovaniu životného prostredia pri využívaní dostupných 

objektivizovaných, resp. dohodnutých autorizovaných metód skúšania v zmysle požiada- 

viek zákazníka pri preukázaní vysokej miery profesionality a dôveryhodnosti.  

        Stratégia riadenia činnosti pracoviska vychádza z neustáleho vývoja požiadaviek 

spoločnosti a zákazníkov na úseku skúšobníckej činnosti a to hlavne:  

         -  neustále zdokonaľovanie kvality služieb 

         -  dodržiavanie odborných noriem a postupov 

         -  dodržiavanie etických princípov 

         -  plnenie požiadaviek spoločnosti na ochranu životného prostredia 

         -  spokojnosť zákazníka 

    Základnou metódou práce v Skúšobnom laboratóriu je sústavná analytická činnosť 

spojená s kontrolou plnenia prijatých úloh a operatívnym vypracovávaním opatrení na  

odstránenie zistených nedostatkov. 

         Výsledky práce a činnosti Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach  

slúžia nielen pre inštitúcie poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, pre výrobcov, dovozcov 

a predajcov tovarov a produktov potravín, pre výrobcov kŕmnych zmesí, ale aj pre spotrebiteľskú 

verejnosť. Výsledky  laboratórnych vyšetrení na úseku zabezpečenia veterinárnej ochrany územia 

SR, na úseku veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v prvom rade slúžia pre 

orgány Štátnej veterinárne a potravinovej správy Slovenskej republiky ako aj pre  súkromných 

veterinárnych lekárov a drobných chovateľov úžitkových a spoločenských zvierat.  

       Pre ďalšie napredovanie pracoviska je potrebné v budúcnosti sústrediť pozornosť na  

rozvoj a činnosť referenčných pracovísk a laboratórií, prehĺbiť odborný rast zamestnancov,  

zamerať sa na nové formy zvyšovania produktivity práce a poskytovať kvalitné diagnostické 

služby pri zabezpečovaní ochrany a kontroly zdravia zvierat pred nákazami, kontroly zdravotnej 

bezpečnosti potravín živočíšneho, rastlinného a zmiešaného  pôvodu vrátane krmív.  
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ŠTÁTNY  VETERINÁRNY A  POTRAVINOVÝ ÚSTAV  K O Š I C E 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Úprava rozpočtu v priebehu roku 2008 – „BEŽNÉ VÝDAVKY“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tis. Sk 

Dátum Záväzný rozpis Pôvodný rozpis Upravený rozpis 
   + - 

Január 2008 Záväzné ukazovatele ŠR  21813 0 0 
 v tom : vet.prevencia a ochrana 2013 0 0 
               potravinový dozor    14300 0 0 
              diag. skúšania potravín 5500 0 0 
               kapitálové transféry   0 0 0 
 

Jún 2008 
Zmena záväzných ukazovateľov 
a kontraktu 

 
15400 

0  
-6413 

 v tom : vet.prevencia a ochrana 
              - v tom NPKR 

3800 +1787 0 

              potravinový dozor 9800 0 -4500 
              diag.skúšania potravín 1800 0 -3700 
               kapitálové transféry   0 0 0 
 

September 
2008 

Uznesenie č.05 C 3) z 30.porady 
vedenia MP SR – zníženie 
kontraktu o 3 % 

 
 

14938 

 
 

0 

 
 

-  462 
 v tom:  potravinový dozor 9338 0 -  462 
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Poznámky k 31.12.2008 
Čl. I 

Všeobecné údaje 
 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 
Názov účtovnej jednotky Štátny veterinárny a potravinový ústav 

Sídlo účtovnej jednotky Hlinkova 1, 043 65 Košice 

Dátum založenia/zriadenia  3.11.1948 

Spôsob založenia/zriadenia Zákon o veterinárnej starostlivosti  

Názov zriaďovateľa Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

Sídlo zriaďovateľa Dobrovičova 12, 812 66 BRATISLAVA 

IČO 00597546 

DIČ 2020777814 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Laboratórna diagnostika,laborat.vyšetrenia,analýzy,skúšanie 
úrad.vzoriek 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
x     riadna 

    mimoriadna  

Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet 
obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD 
uvedie počet klientov atď. 

- 

 
2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ MVDr.Rastislav Ďurečko, PhD. 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 
a priezvisko/ MVDr.Štefánia Pirčová 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 49 

Počet riadiacich zamestnancov   

Organizačné členenie účtovnej jednotky  Odbory, oddelenia, laboratóriá 
 

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  
 

 Počet 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  0 

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  0 

Iné právnické osoby založené účtovnou 
jednotkou  0 

 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 
4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Názov rozpočtovej 
organizácie 

Sídlo rozpočtovej 
organizácie 

Zmena /zriadenie, 
zrušenie, zmena formy 

právnickej osoby/ 
Dôvod zmeny 

    

    

    

    

    
 
5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Názov príspevkovej 
organizácie 

Sídlo  príspevkovej 
organizácie 

Zmena /zriadenie, 
zrušenie, zmena formy 

právnickej osoby/ 
Dôvod zmeny 

    

    

    

    

    
 
6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Právna forma Názov právnickej 
osoby 

Sídlo právnickej 
osoby 

Zmena /zmena 
formy právnickej 

osoby/ 
Dôvod zmeny 

     

     

     

     

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti                                                                               x   áno              
nie 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu                                                                                           áno          x   
nie 

Ak áno:  

Druh zmeny Dôvod zmeny 

Zmena vplývala na 
hodnotu majetku, 

záväzkov, vlastného 
imania a výsledku 

hospodárenia 

Peňažné vyjadrenie 
v tis. Sk 

    

    

    

    

    

    
 

3. Úpravy pri prechode na novú metodiku účtovania od 1.1.2008  
Účty k 31.12.2007 Suma v Sk Účty k 1.1.2008 Suma v Sk 

Účet 428 - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov 
- majetok obstaraný     
  z vlastných prostriedkov 

47493956,25

Účet 384 - Výnosy budúcich 
období 
- majetok obstaraný z cudzích  
   prostriedkov 

0

Účet 901 - Fond dlhodobého 
majetku 

47493956,25

ÚS 35 - Zúčtovanie medzi 
subjektami verejnej správy  
Účet 428 - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

1096488,09Účet 902 - Fond  obežného 
majetku 

1096488,09

Účet 384 - Výnosy budúcich 
období  
- darovaný materiál 

0

Účet 903 - Fond podnikateľskej 
činnosti 

0 Účet 428 - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

0

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

Účet 414 - Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

0Účet 909 - Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a záväzkov 

0

Účet 415 - Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

0

Účet 421 - Zákonný rezervný 
fond 

3556833,42

Účet 372 - Transfery a ostatné 
zúčtovanie so subjektami mimo 
verejnej správy 

0

Účet 914 - Fond rezervný  3556833,42

Účet 384 - Výnosy budúcich 
období  

0

Účet 428 - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

32280396,55

ÚS 35 - Zúčtovanie medzi 
subjektami verejnej správy  

0

Účet 916 - Fond reprodukcie 32280396,55

ÚS 37 - Iné pohľadávky a iné 
záväzky  

0

Účet 384 - Výnosy budúcich 
období 
- prevod ....... 

0

ÚS 35 - Zúčtovanie medzi 
subjektami verejnej správy 
- prevod ....... 

0

Účet 918 - Ostatné finančné fondy  0

ÚS 37 - Iné pohľadávky a iné 
záväzky  
- prevod ....... 

0

Účet 932 - Nerozdelený zisk, 
neuhradená strata minulých rokov 

0 Účet 428 - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov  

0

Účet 964 - Saldo výdavkov 
a nákladov rozpočtového 
hospodárenia 

0 Účet 428 - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 

0

Účet 428 - Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 

0Účet 965 - Saldo príjmov 
a výnosov rozpočtového 
hospodárenia  

0

Účet 351 - Zúčtovanie odvodov 
príjmov RO do rozpočtu 
zriaďovateľa  

0

Účet 388 - Odhadné účty aktívne 0 Účty pohľadávok .................... 0

Účet 326 - Nevyfakturované 
dodávky 

0

Účet 323 - Krátkodobé rezervy  0

Účet 476 - Dlhodobé 
nevyfakturované dodávky 

0

Účet 451 - Rezervy zákonné  0

Účet 389 - Odhadné účty pasívne  0

Účet 459 - Ostatné rezervy  0

  

 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 
Účtovné prípady k 1.1.2008 0  0

Časové rozlíšenie 0  0

Účet 381 - Náklady budúcich 
období 
- poistné 
- predplatné 
- nájomné 

0Náklady budúcich období  
 
- poistné 
- predplatné 
- nájomné 

0

Účet 384 - Výnosy budúcich 
období (cudzie prostriedky)  

0

Komplexné náklady 0 Účet 382 - Komplexné náklady 
budúcich období 

0

Výdavky budúcich období 
 
- nájomné 

 

0 Účet 383 - Výdavky budúcich 
období 
- nájomné 

0

Výnosy budúcich období 
 
- nájomné 

0 Účet 384 - Výnosy budúcich 
období 
- nájomné 

0

Príjmy budúcich období 
 
- nájomné 

0 Účet 385 - Príjmy budúcich 
období 
- nájomné 

0

Opravné položky 0  0

ÚS 09 - Opravné položky 
k dlhodobému majetku 

0Opravné položky k dlhodobému 
majetku 

0

Účet 384 - Výnosy budúcich 
období (cudzie prostriedky) 

0

ÚS 19 - Opravné položky k 
zásobám 

0Opravné položky k zásobám 0

Účet 384 - Výnosy budúcich 
období (cudzie prostriedky) 

0

Opravné položky k pohľadávkam 0 Účet 391 - Opravná položka k 
pohľadávkam 

0

Rezervy 0  0

Rezerva na nevyčerpanú 
dovolenku vrátane poistenia 

0 Účet 323 - Krátkodobé rezervy                          0 

Ostatné 0  0

Pohľadávka voči rozpočtovej 
organizácii z neodvedených 
rozpočtových príjmov 
- oznámenie rozpočtovej  
   organizácie zriaďovateľovi 

0 Účet 351 - Zúčtovanie odvodov 
príjmov rozpočtových 
organizácií do rozpočtu 
zriaďovateľa 

0

Nespotrebovaný materiál 
obstaraný z prostriedkov cudzích  

0 Účet 384 - Výnosy budúcich 
období (cudzie prostriedky) 

0

Nespotrebované ceniny obstarané 
z prostriedkov cudzích 

0 Účet 384 - Výnosy budúcich 
období (cudzie prostriedky) 

0

......  

......  
  
Spolu 84427674,31 Spolu 84427674,31

 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 
4. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

 

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho 

obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 
  dopravné 
  montáž 

  provízia 

  poistné  

  iné   
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 
  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 

  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  

Slovný opis nepriamych nákladov 

..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

       Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   sa   oceňuje  
reprodukčnou    
       obstarávacou cenou.   
 
       Dlhodobý    majetok   nadobudnutý    bezodplatným    prevodom    pri     splynutí,   
zlúčení,                   
       rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol  
v účtovníctve.  
       Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.   
       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa 

vyjadruje vytvorením opravnej položky. 
 

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

c) Zásoby  
 

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich 

obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 
  dopravné 
  montáž 

  iné   

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 

  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 

  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  

Slovný opis nepriamych nákladov 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou 

(napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 

 
 
 
d) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa 

vyjadruje vytvorením opravnej položky. 

 

e) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady 

budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

g) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma 

záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej 

závierke v tomto zistenom ocenení.  

 

 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

h) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady 

opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške 

záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.  

 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky 

budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

 
j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou 
cenou.  

 

l) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom 

vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty  účtujú  do nákladov a kurzové zisky do výnosov. 
 
m) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia   

sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, 
nákladov. 

 
 
5. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, 
že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho 
opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa 
zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 
1 4 1/4 
2 6 1/6 
3 12 1/12 
4 20 1/20 
   
   

 
Drobný nehmotný majetok od .....1,-......... Sk do ...50000,-........... Sk, ktorý podľa rozhodnutia 
účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do 
nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 
Drobný hmotný majetok od ....1,-...... do ....30000,-.......... Sk, ktorý podľa rozhodnutia 
účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.  

 
 

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A  Neobežný majetok  
I.   Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v tis. Sk/ 

 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC  
 k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC  
k 31.12.2008 

Aktivované N na vývoj 012 004      
Softvér 013 005 781 274 9  1046 
Oceniteľné práva 014 006      
Drobný DNM              018 007      
Ostatný DNM 019 008      
Spolu   781 274 9  1046 

 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Oprávky, OP  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky, OP 
 k 31.12.2008 

Oprávky a OP k 
aktivovaným N na vývoj 

072 
091 004      

Oprávky a OP  
k softvéru 

073 
091 005 781 69 9  841 

Oprávky a OP k 
oceniteľným právam 

074 
091 006      

Oprávky a OP k 
drobnému DNM              

078 
091 007      

Oprávky a OP k 
ostatnému DNM 

079 
091 008      

Spolu   781 69 9  841 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

c) ZOSTATKOVÁ HODNTA 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2007 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2008 

ZH aktivovaných N na vývoj /012/ -/072+091/ 004   

ZH softvéru /013/ -/073+091/ 005 0 205 

ZH oceniteľných práv /014/ -/074+091/ 006   

ZH drobného DNM              /018/ -/078+091/ 007   

ZH ostatného DNM /019/ - /079+091/ 008   

Spolu   0 205 

 
Textová časť....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v tis. Sk/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC  
 k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC  
k 31.12.2008 

Pozemky 031 012 1055  1055
Umelecké diela a zbierky 032 013  
Predmety z drahých 
kovov 033 014  
Stavby 021 015 77485  77485
Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnut. vecí 022 016 72330 1875 406 73799
Dopravné prostriedky 023 017 3334 56 991 2399
Pestovateľské celky 
trvalých porastov 025 018  
Základné stádo a ťažné 
zvieratá 026 019  
Drobný DHM 028 020 0  0
Ostatný DHM 029 021 4785 0 376 4409
Spolu   158989 1931 1773 159147

 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Oprávky, OP  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky, OP 
 k 31.12.2008 

OP k pozemkom 092 012  
OP k umeleckým dielam 
a zbierkam 092 013  
OP k predmetom z drahých 
kovov 092 014  

Oprávky a OP k stavbám 081 
092 

015 36024 3826  39850
Oprávky a OP k samostatným 
hnuteľným veciam a súb.hn.v. 

082 
092 

016 68813 3868 405 72276
Oprávky a OP k dopravným  
prostriedkom  

083 
092 

017 2688 175 991 1872
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

Oprávky a OP k pestovateľs. 
celkom trvalých porastov 

085 
092 

018  
Oprávky a OP k základnému 
stádu a ťažným zvieratám 

086 
092 

019  

Oprávky a OP k drobnému DHM 088 
092 

020  

Oprávky a OP k ostatnému DHM 089 
092 

021 4152 0 376 3776

Spolu   111677 7869 1772 117774
 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2007 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2008 

ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 1055 1055
ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 013  
ZH predmetov z drahých kovov /033/ - /092/ 014  
ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 41461 37635
ZH samostatných hnuteľných veci 
a súborov hnuteľných. vecí /022/ - /082+092/ 016 3517 1523
ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 017 646 526
ZH pestovateľských celkov trvalých 
porastov /025/ - /085+092/ 018  
ZH základného stáda a ťažných zvierat  /026/ - /086+092/ 019  
ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020  
ZH ostatného DHM /029/ - /089+092/ 021 633 633
Spolu   47312 41372

 
Textová časť ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v tis. Sk/ 

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ  
k 31.12.2008 

Obstaranie DNM  041 009 182 92 274 0
Obstaranie DHM 042 022  
Obstaranie DFM 043 032  
Spolu   182 92 274 0

 
b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ  
k 31.12.2008 

OP k účtu obstarania DNM  093 009  
OP k účtu obstarania DHM 094 022  
OP k účtu obstarania DFM 096 032  
Spolu    

 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ  
k 31.12.2008 

ZH účtu obstarania DNM  /041/-/093/ 009 182  182  0 
ZH účtu obstarania DHM /042/-/094/ 022      
ZH účtu obstarania DFM /043/-/096/ 032      
Spolu   182  182  0 

 
Textová časť....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v tis. Sk/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ  
k 31.12.2008 

Poskytnuté preddavky  na  
DNM  051 010  
Poskytnuté preddavky  na  
DHM 052 023  

Spolu    
 
 
b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ  
k 31.12.2008 

OP k poskytnutým 
preddavkom na  DNM  095 010  
OP k poskytnutým 
preddavkom na  DHM 095 023  

Spolu    
 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 
súvahy 

KZ  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ  
k 31.12.2008 

ZH  účtu poskytnutých 
preddavkov na DNM  /051/-/095/ 010  
ZH účtu poskytnutých 
preddavkov na DHM /052/-/095/ 023  

Spolu    
 
Textová časť ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

5. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému  
majetku a dlhodobému hmotnému majetku 

 
Inv. 
číslo 

Konkrétny druh DM  Suma OP v tis. Sk Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

    
    
    
    
    

 
II. Dlhodobý finančný majetok  
1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v tis. Sk/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC  
 k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC  
k 31.12.2008 

Podielové CP a podiely 
v dcérskej ÚJ 061 025  
Podielové CP a podiely 
v spoločnosti 
s podstatným vplyvom 

062 026  

Realizovateľné cenné 
papiere 063 027  
Dlhové cenné papiere 
držané do splatnosti 065 028  
Pôžičky ÚJ 
v konsolidovanom celku 066 029  
Ostatné pôžičky 067 030  
Ostatný DFM 069 031  
Spolu    

 
b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

OP  
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OP 
 k 31.12.2008 

OP k podielovým CP 
a podielom v dcérskej ÚJ 096 025  
OP k podielovým CP 
a podielom v spoločnosti 
s podstatným vplyvom 

096 026  

OP k realizovateľným 
cenným papierom 096 027  
OP k dlhovým cenným 
papierom držaným do 
splatnosti 

096 028  

OP k pôžičkám ÚJ 
v konsolidovanom celku 096 029  
OP k ostatným pôžičkám 096 030  
OP k ostatnému DFM 096 031  
Spolu    

 
 

 

 

 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2007 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2008 

ZH podielových CP a podielov v dcérskej 
ÚJ /061/ - /096/ 025  
ZH podielových CP a podielov 
v spoločnosti s podstatným vplyvom /062/ - /096/ 026  
ZH realizovateľných cenných papierov /063/ - /096/ 027  
ZH dlhových cenných papierov držaných 
do splatnosti /065/ – /096/ 028  
ZH pôžičiek ÚJ v konsolidovanom celku /066/ - /096/ 029  
ZH ostatných  pôžičiek /067/ - /096/ 030  
ZH ostatného DFM /069/ - /096/ 031  
Spolu    

 
 
 
2. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  

majetku /v tis. Sk/ 
 

Konkrétny druh DFM  Suma OP v tis. Sk Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v tis. Sk/ 
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 
súvahy/:  
  

Názov spoločnosti Právna 
forma 

Základné 
imanie /ZI/ 
spoločnosti 

v tis. Sk 

Podiel ÚJ 
na ZI 

spoločnosti 
v % 

Podiel ÚJ na 
hlasovacích 

právach 
v % 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 

k 31.12. 
2008 

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti  

k 31.12. 
2007 

Hodnota 
k 31.12. 

2008 

Hodnota 
k 31.12. 

2007 

   
   
   
   
   
Spolu   

 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný 
dlhodobý finančný majetok /v tis. Sk/ 
 
1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tis. Sk 

/riadky 027 až 028 súvahy/:   
Názov emitenta Druh 

cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % Dátum 
splatnosti 

Hodnota 
k 31.12. 2008 

Hodnota 
k 31.12.2007 

    
    
    
    
Spolu    

 
 
2. Dlhodobé pôžičky v tis. Sk /riadky 029 až 030 súvahy/:   

Názov dlžníka Výnos  
v % 

Mena Dátum 
splatnosti 

Hodnota 
 k 31.12.2008 

Hodnota 
 k 31.12.2007 

Popis 
zabezpečenia 

pôžičky 
   
   
   
Spolu   

 
 
3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku v tis. Sk /riadok 031 

súvahy/:   
Významné položky 

ostatného DFM 
Hodnota 

 k 31.12.2008 
Hodnota 

31.12.2007 
Poznámky 

  
  
  
  

 
 
B Obežný majetok  
I.   Zásoby 
 
1. Opravné položky k zásobám v tis. Sk /riadky 035 až 039 súvahy/:   
 

Položka zásob Riadok 
súvahy 

Hodnota 
v tis. Sk 
k 31.12. 

2007 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zrušenie 
-  

Hodnota 
v tis. Sk 
k 31.12. 

2008 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP k 

zásobám 

   
   
   
Spolu   

 
 

 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 
II.  Pohľadávky 
 
1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v tis. Sk/ 
 

Pohľadávky Riadok 
súvahy 

Hodnota pohľadávok 
v tis. Sk  

Opis 

Účet 311-odberatelia 049 3002 Vyfakturované lab.úkony pre FO a PO.  
Účet 335-zamestnanci 053 9 PHM v nádrži u vodičov 
   
   
   
   
   
Spolu                              3011  

 
2. Pohľadávky - opravné položky /v tis. Sk/ 
 

Položka  
pohľadávok 

Riadok 
súvahy 

Hodnota  
v tis. Sk 
k 31.12. 

2007 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zrušenie 
-  

Hodnota  
v tis. Sk 
k 31.12. 

2008 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP  

k pohľadávkam 

    
    
    
    
Spolu    

 
3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v tis. Sk /riadky 048 a 060 súvahy/:   
 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v tis. Sk  
k 31.12.2008 

Hodnota v tis. Sk  
k 31.12.2007 

Pohľadávky v lehote splatnosti 139 199
Pohľadávky po lehote splatnosti  2872 3011
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 3011 3210

 
4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. Sk /riadky 048 a 060 súvahy/:   
 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
 doby splatnosti 

Hodnota v tis. Sk  
k 31.12.2008 

Hodnota v tis. Sk  
k 31.12.2007 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti do 1 roka 

418 568

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti od 1 roka do 5 rokov 

1050 681

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti dlhšou ako 5 rokov 

1543 1961

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 3011 3210

 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

III. Finančný majetok  
 
1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek 

súvahy   /v tis. Sk/ 
 

Krátkodobý  finančný 
majetok 

Riadok 
súvahy 

Hodnota  
v tis. Sk  

k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota  
v tis. Sk  

k 31.12.2008 
   
   
   
   
   
Spolu   

 
2. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v tis. Sk/ 
 

Položka  
krátkodobého 

finančného majetku 

Riadok 
súvahy 

Hodnota  
v tis. Sk 
k 31.12. 

2007 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zrušenie 
-  

Hodnota  
v tis. Sk 
k 31.12. 

2008 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP ku 

krátkodobému finančnému 
majetku   

    
    
Spolu    

 
 

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:   
 
1.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v tis. Sk/ 
 

Názov dlžníka Riadok  
súvahy 

Výnos  
v % 

Mena  Dátum  
splatnosti 

Hodnota  
v tis. Sk 

k 31.12.2008 

Hodnota  
v tis. Sk 

 k 31.12.2007 
  

  

  

Spolu  

 
2. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam /v tis. Sk/ 
 

Názov dlžníka Riadok 
súvahy 

Hodnota  
v tis. Sk 
k 31.12. 

2007 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zrušenie 
-  

Hodnota  
v tis. Sk 
k 31.12. 

2008 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP 

k návratným finančným 
výpomociam  

    
    
    
    
Spolu    

 
 

 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

V.  Časové rozlíšenie  
 
1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 

období podľa jednotlivých položiek súvahy /v tis. Sk/ 
 

Opis položky časového 
rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota 
k 31.12.2008 

Náklady budúcich období 
spolu z toho:  0 1  1
   
   
   
Príjmy budúcich období  
spolu z toho:    
   
Spolu  0 1  1

 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A Vlastné imanie  
I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v tis. Sk/ 
 

Názov položky Hodnota  
v tis. Sk 

 k 31.12.2007 

Zvýšenie 
+ 

Zníženie 
- 

Presun 
+ / - 

Hodnota  
v tis. Sk 

k 31.12.2008 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov   
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín  
Zákonný rezervný fond 3557 64  3621
Ostatné fondy  
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov  
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie  
Spolu 3557 64  3621

 
II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek   
/v tis. Sk/ 
 

Názov položky Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny 
oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

B Záväzky 
I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v tis. Sk/ 
 

Položka rezerv 
Výška 

v tis. Sk 
k 31.12.2007 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Výška 
v tis. Sk 

k 31.12.2008 

Predpokladaný 
rok použitia 

rezerv 

Rezervy zákonné dlhodobé  

Rekultivácia pozemku  
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - 
životné jubileá, pracovné jubileá a iné 
plnenia pre zamestnancov 

 

Iné  

Spolu  

Ostatné dlhodobé rezervy   

Reklamácie a záručné opravy  
Náklady súvisiace s odstránením 
znečistenia životného prostredia  

Odstránenie odpadov a obalov  

Demolácia budov  
Finančné povinnosti vyplývajúce 
z ručenia a záruk  

Pokuty a penále  

Prebiehajúce a hroziace súdne spory  
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy  
Náklady na uvedenie prenajatého 
majetku do predchádzajúceho stavu  

Iné   

Spolu  

Rezervy  zákonné krátkodobé  
Mzdy za dovolenku vrátane 
sociálneho zabezpečenia 

0 298 146 20 132 2009
Odmeny členom orgánov účtovnej 
jednotky  

Odmeny a prémie  

Nevyfakturované dodávky a služby  

Odstupné zamestnancom  
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - 
životné jubileá, pracovné jubileá a iné 
plnenia pre zamestnancov 

 

Náklady na zostavenie, overenie, 
zverejnenie účtovnej závierky 
a výročnej správy týkajúcej sa 
vykazovaného obdobia 

 

Náklady na zostavenie daňového 
priznania za vykazované účtovné 
obdobie 

 

Členské príspevky do zväzov, 
spolkov, komôr  a podobne  

 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

Povinnosť spätného odkúpenia obalov  

Iné  

Spolu 0 298 146 20 132 2009

Ostatné krátkodobé rezervy   

Pokuty a penále  

Prebiehajúce a hroziace súdne spory  
Náklady súvisiace s odstránením 
znečistenia životného prostredia  

Odstránenie odpadov a obalov  

Provízie obchodným zástupcom   
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy  
Náklady na uvedenie prenajatého 
majetku do predchádzajúceho stavu  
Mzdy za dovolenku vrátane 
sociálneho zabezpečenia  
Náklady na zostavenie, overenie, 
zverejnenie účtovnej závierky 
a výročnej správy týkajúcej sa 
vykazovaného obdobia 

 

Iné  

  

  

  

  

  

  

Spolu  

 
 
II. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti v tis. Sk /riadky 140 a 151 súvahy/:   
 

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v tis. Sk  
k 31.12.2008 

Výška v tis. Sk  
k 31.12.2007 

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho 0 1578
Záväzky v lehote splatnosti 0 1578
Záväzky po lehote splatnosti  0 0
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 19 24
Záväzky v lehote splatnosti  19 24
Záväzky po lehote splatnosti  0 0
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 19 1602

 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. Sk /riadky 140 a 151 súvahy/:   
 

Záväzky podľa zostatkovej 
 doby splatnosti 

Výška v tis. Sk  
k 31.12.2008 

Výška v tis. Sk  
k 31.12.2007 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 19 1602
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka 
do 5 rokov  
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou 
ako 5 rokov  
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 19 1602

 
3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  
 
a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v tis. Sk/  

 
Sociálny fond Rok 2008  Rok 2007  

Stav  k 1.januáru  24 60
Tvorba sociálneho fondu 77 64
Čerpanie sociálneho fondu 82 100
Stav k 31.decembru 19 24

 
 

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v tis. Sk/ 
 

 Názov položky 
 

Výška 
k 31.12.2008 

Výška  
k 31.12.2007 

Opis  

  
  
  
  
Spolu  

 
 

c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v tis. Sk/  
 

 Názov položky 
 

Splatnosť  
 do jedného roka 

Splatnosť od jedného  
do piatich rokov 

Splatnosť 
 viac ako päť rokov 

   
  
  
  
Spolu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  
1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v tis. Sk/   

 
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti  
/krátkodobý, dlhodobý/ 

Charakter  
bankového úveru 

/investičný, 
prevádzkový a pod./ 

Mena  Úroková 
sadzba 

v % 

Dátum  
splatnosti 

Výška 
v tis. Sk 

k 31.12.2008 

Výška  
v tis. Sk 

 k 31.12.2007 

Popis 
zabezpečenia 

úveru 

    
    
    
    
Spolu    

 
2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v tis. Sk/ 
 

Druh cenného papiera Mena, v ktorej sú 
cenné papiere 

vydané 

Úroková 
sadzba  

v % 

Dátum 
splatnosti 

Výška 
k 31.12.2008 

Výška 
k 31.12.2007 

   
   
   
   
Spolu   

 
 

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v tis. Sk/ 
 
Poskytovateľ návratnej výpomoci Druh návratnej 

výpomoci  
Účel  

použitia 
Dátum 

splatnosti 
Výška 

k 31.12.2008 
Výška 

k 31.12.2007 
    
    
    
    
    
Spolu    

 
 
IV. Časové rozlíšenie  
 
1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy  /v tis. Sk/ 
 

Opis položky časového 
rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2007 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota 
k 31.12.2008 

Výdavky budúcich období 
spolu z toho: 

  

   

 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

Výnosy budúcich období 
spolu z toho: 

  

   

   

   

   

   

   

Spolu   

 
 

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v tis. Sk/ 
 
Kapitálový transfer Stav záväzku 

k 31.12.2007 
Príjem 

kapitálového 
transferu 

Zúčtovanie do 
výnosov bežného 

účtovného obdobia

Zúčtovanie do 
výnosov budúcich 

období 

Stav záväzku 
k 31.12.2008 

  
  
  
  
  
  

Spolu  

 
 

Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch  

 
1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v tis. Sk/ 
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v tis. Sk 
602 – Tržby z predaja služieb Tržby za vlastné výkony  a tovar 

 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

 Aktivácia  

 

632 – Daňové výnosy samosprávy Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 

633 – Výnosy z poplatkov  

 

 

 

 

 

Ostatné výnosy 

 

 
 
 
 

 

 

 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek 
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné výnosy 

 

 

 

 

Mimoriadne výnosy  

 

Spolu  

 
2. Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v tis. Sk/ 
 

Rozpočtový program Popis výnosov /číslo účtu a názov/ Suma v tis. Sk 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spolu  

 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 
3. Náklady  - popis a výška významných položiek /v tis. Sk/ 

 
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v tis. Sk 

501 – Spotreba materiálu  

502 – Spotreba energie 

Spotrebované nákupy 

 

511 – Opravy a udržiavanie 

512 – Cestovné 

513 – Náklady na reprezentáciu  

Služby  

518 – Ostatné služby  

521 – Mzdové náklady  

 

 

 

Osobné náklady 

 

 Dane a poplatky  

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia   

 

 

 

 

 

Finančné náklady  

 

 

 

Mimoriadne náklady  

 

 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov  

 

 Dane z príjmov 

 

Spolu  

 
 

4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v tis. Sk/ 
 

Rozpočtový program Popis nákladov /číslo účtu a názov/ Suma v tis. Sk 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spolu  

 
 
5. Osobitné náklady /v tis. Sk/ 
 

Názov položky Suma nákladov  v tis. Sk 

Overenie účtovnej závierky  

Iné uisťovacie služby 

Daňové poradenstvo 

 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto 
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 
 

 

 

  
Názov položky Suma nákladov  v tis. Sk 

Opis a suma významných nákladov vzniknutých v súvislosti so 
zavedením meny eura 
 

 

 

 

 

Suma kurzových strát a kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniknutá v súvislosti so 
zavedením meny eura   
 

 

 

 

 

6. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v tis. Sk/ 
 

Číslo 
účtu 

Tržby a výrobné náklady 
príspevkových organizácií 

Číslo 
riadku Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 1 2

601 Tržby za vlastné výrobky 001 0 0

602 Tržby z predaja služieb 002 11287 15778

604 Tržby za tovar 003 0 0

504 Predaný tovar  004 0 0

 Tržby celkom /001+002+003+004/ 005 11287 15778

501 Spotreba materiálu 006 5106 4472

502 Spotreba energie 007 2242 1914

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 008 0 0

511 Oprava a udržiavanie 009 1053 2626

512 Cestovné 010 111 194

513 Náklady na reprezentáciu  011 3 5

518 Ostatné služby 012 2218 2859

521 Mzdové náklady 013 10449 12385

524 Zákonné sociálne poistenie 014 3567 4262

525 Ostatné sociálne poistenie 015 0 0

527 Zákonné sociálne náklady  016 559 251

528 Ostané sociálne náklady  017 0 0

531 Daň z motorových vozidiel 018 0 0



                                                                            
                                                                           
                                                                     

532 Daň z nehnuteľností 019 137 137

538 Ostatné dane a poplatky 020 15 0

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku   

021 7938 7545

 Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/ 022 33398 36648

 
Textová časť ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 

Čl. VI 
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy  

 
 

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Pohľadávka účet 351) v tis. Sk 

 
Popis zostatku účtu 351 

/pohľadávka/ 
Stav pohľadávky 

k 31.12.2007 
V bežnom 

účtovnom období 
prijaté odvody 

príjmov minulých 
účtovných období 

 
- 

Odvody príjmov 
bežného účtovného 
obdobia zúčtované 

do výnosov 
+ 

Uhradené  
odvody príjmov 

bežného účtovného 
obdobia 

 
- 

Stav pohľadávky 
k 31.12.2008 

z dôvodu 
neprijatých 

odvodov 
príjmov 

  
  
Spolu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Záväzok účet 351) v tis. Sk 

 
Popis zostatku účtu 351 

/záväzok/ 
Stav  

záväzku 
k 31.12.2007 

V bežnom 
účtovnom období 
uhradené odvody 
príjmov minulých 
účtovných období 

 
- 

Odvody príjmov 
bežného účtovného 
obdobia zúčtované 

do nákladov 
+ 

Uhradené  
odvody príjmov 

bežného účtovného 
obdobia 

 
- 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2008 
z dôvodu 

neodvedených  
odvodov 
príjmov 

  
  
Spolu  

 
3. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v tis. Sk/ 

 
Názov zostatku  v členení 

podľa štruktúry súvahy 
/riadky súvahy 134 až 139/ 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2007 

Druh  
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Príjem   
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

 
+ 

Zúčtovanie  
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie  
do výnosov 
budúcich 
období  

/účet 384/ 
- 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2008 
z dôvodu 
prijatých 
transferov 

  
  
  
  
  
  
  
  
Spolu   

 
4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v tis. 

Sk/  
 

Názov zostatku  v členení 
podľa štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 042 až 047/ 

Stav  
pohľadávky 
k 31.12.2007 

z dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

Druh  
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Poskytnutie  
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

 
 
 
 
 
 

+ 

Zúčtovanie 
transferu  

poskytnutého 
v bežnom 
účtovnom 
období do 
nákladov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie  
transferu 

poskytnutého 
v minulých 
účtovných 

obdobiach do 
nákladov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

- 

Stav  
pohľadávky 
k 31.12.2008 

z dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

  
  
  
  

 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

  
  
  
  
Spolu   

 
 

Čl. VII 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
 
 
1.  Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

 
Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 

Prijaté depozitá a hypotéky  
Prenajatý majetok  
Majetok prijatý do úschovy   
Prísne zúčtovateľné tlačivá  
Materiál v skladoch civilnej ochrany  
Odpísané pohľadávky  
  
  
  
Spolu  

 
 
 
 

Čl. VIII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
I. Iné aktíva a iné pasíva  
1. Iné aktíva a iné pasíva /v tis. Sk/ 
 

Iné aktíva a iné pasíva  Opis Hodnota celkom 

Záväzky z poskytnutých záruk  
Záväzky zo súdnych rozhodnutí  
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov  
Záväzky z ručenia   
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, 
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv  
Budúce právo z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov  
Budúce právo z privatizácie  
  

 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

  
Spolu  

 
 
 
2.Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v tis. Sk/ 
 

Inv. 
číslo 

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota celkom 

  

  

  

 Spolu 

2. Ostatné finančné povinnosti /v tis. Sk/ 
 

Názov položky Popis Hodnota celkom Hodnota týkajúca  
sa spriaznených osôb 

Povinnosti z devízových termínovaných 
obchodov a iných finančných derivátov   
Povinnosti z opčných obchodov   
Zákonná alebo zmluvná povinnosť 
odobrať určité produkty, napr. 
z dodávateľských zmlúv alebo 
odberateľských zmlúv   

  

Povinnosti z leasingových, nájomných, 
servisných, poistných, 
koncesionárskych, licenčných 
a podobných  zmlúv  

  

Povinnosť investovať prostriedky 
získané oslobodením od dane z príjmov   
Iné povinnosti   
Spolu   

 
Čl. IX 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,  
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 

 
1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 
      a iných orgánov účtovnej jednotky /v tis. Sk/  

 
 Súčasní 

členovia 
štatutárnych 

orgánov 

Súčasní 
členovia 

dozorných 
orgánov 

Súčasní 
členovia 

iných 
orgánov 

Bývalí 
členovia 

štatutárnych 
orgánov 

Bývalí 
členovia  

dozorných 
orgánov 

Bývalí 
členovia 

iných 
orgánov 

Suma peňažných príjmov       
Hodnota nepeňažných príjmov        
Peňažné preddavky       

 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

Hodnota nepeňažných preddavkov       
Poskytnuté úvery        
Poskytnuté záruky       
Iné plnenia       
       
       

Spolu       

 
 

Čl. X 
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
  

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb /v tis. Sk/ 

       
Druh obchodu Hodnoty obchodu  

v tis. Sk 
Podiel obchodu na 
celkovom objeme 

obchodov v % 

Hodnota ešte neukončených 
obchodov (môže byť aj v %)

Kúpa alebo predaj   
Poskytnutie služby  
Zmluvy o obchodnom zastúpení  
Licenčné zmluvy  
Transfery  
Know-how  
Úvery, pôžičky, výpomoci   
Záruky   
Iné obchody   

 
2. Spriaznenými osobami sú:  

- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou 
alebo materskou účtovnou jednotkou, 

- právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke  alebo je v nich 
vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, 

- fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke 
podstatný vplyv, 

- zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke 
osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu   činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú 
zamestnancami a ich blízke osoby, 

- právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú 
podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, 

- osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej  jednotke 
prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký 
vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom 
sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, 

- osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť 
ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, 

 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

- osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb 
hospodársky závislá. 

 
 

Čl. XI 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 
Rozpočet rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený  dňa  31.12.2007.   
č.494/2008-520. 
Bol zmenený:  

- prvá  zmena  schválená dňa 17.6.2008 dodatok č. 1/2008. 
- druhá zmena schválená dňa  7.10.2008 dodatok  č.2/2008 

 
Príjmy bežného rozpočtu v tis. Sk  

Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2008 

111 Veterinárna prevencia a 
ochrana 2013 3800 3800

111 Potravinový dozor 14300 9338 9338

111 Laboratórna diagnostika a 
skúšanie 5500 1800 1800

   
   
   
   
   
Spolu  21813 14938 14938

 
 
Výdavky bežného rozpočtu v tis. Sk  

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2008 

08W0101 111 Veterinárna prevencia a 
ochrana 2013 3800 3800

08W0102 111 Potravinový dozor 14300 9338 9338

08W0201 111 Laboratórna diagnostika a 
skúšanie 5500 1800 1800

    
    
    
    
    
    
    
    
SPOLU   21813 14938 14938

 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 
Príjmy kapitálového rozpočtu v tis. Sk  

Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2008 

   
   
   
   
   
   
Spolu   

 
 
Výdavky kapitálového rozpočtu v tis. Sk  

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2008 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Spolu      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                           
                                                                     

 
 

Čl. XII 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná                        
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 

      NAPRÍKLAD:  
- pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré 

nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej 
závierky s uvedením dôvodu týchto zmien, 

- dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, 
- zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, 
- vydané dlhopisy a iné cenné papiere, 
- zmena právnej formy účtovnej jednotky, 
- mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné 

pohromy, 
- iné mimoriadne skutočnosti 

 
 
Popis skutočností: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

 

 

 

V Košiciach, dňa 16.1.2008                                                    

 

 

 

Elena Obšitošová                                                            MVDr.Rastislav Ďurečko,PhD. 

 ----------------------------------------------                            -------------------------------------------                                   

Zodpovedná osoba za  vypracovanie                                 Štatutárny orgán  
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