DODATOK č. 2 KU KONTRAKTU číslo 1213/2011-520/MPRV SR
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2012
uzavretého medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín

I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení
rokovaním:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc., minister
Štátna pokladnica
7000081105/8180
00156621
Ing. Ján Vajs, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva
Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby
a

Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Pracovníci poverení
rokovaním:

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58
MVDr. Peter Mydlo, riaditeľ ústavu
Štátna pokladnica
7000341325/8180
17334870
2020562456
MVDr. Peter Mydlo, riaditeľ
Ing. Mária Némethová, vedúca odboru ekonomiky
II.
Predmet Dodatku ku kontraktu

1. Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
sa upravuje objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh stanovených v rámci
Kontraktu č. 1213/2011-520/MPRV SR zo dňa 21.12.2011 (ďalej len „kontrakt“) uzavretého
medzi objednávateľom a poskytovateľom. Účastníci kontraktu sa preto dohodli na Dodatku č. 2
ku kontraktu (ďalej len „dodatok“), ktorým sa upravuje objem finančných prostriedkov uvedený
v článku IV. Predmet činnosti v odseku 2 v tabuľkovej časti „Špecifikácia účelových činností“.
Presúva sa výška bežného transferu 30 000 EUR z účelovej činnosti Potravinový dozor
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(08W 0102) na účelovú činnosť Veterinárna prevencia a ochrana (08W 0101). Celkový objem
finančných prostriedkov na účelovú činnosť Potravinový dozor (08W 0102) sa mení na 700 397
EUR a na účelovú činnosť Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01) na 245 201 EUR.
III.
1. V článku IV. bod 2. sa vypúšťa a nahrádza novým znením:
„2. Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh, resp. poskytovaní služieb v čase trvania
kontraktu v nasledujúcom rozsahu a výške sumy na to vynaložených finančných prostriedkov:
Špecifikácia účelových činností
P.č.

1

2

Názov účelovej činnosti

Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)
v rozsahu metodických pokynov vydaných Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR platných pre rok
2012
v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia,
• Národný plán kontroly rezíduí – Metodický pokyn
vydaný ŠVPS SR
o V rámci tohto programu sa vykonávajú
analýzy na
- antibakteriálne látky v surovinách
- nitrofurány a ich metaboity
- zakázané antiparazitiká u rýb
- antibakteriálne látky v mede.
• Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia
Slovenskej republiky na rok 2012 – Metodický pokyn
ŠVPS SR
o vyšetrenie v rámci povinných diagnostických
akcií, najmä bakteriologické a sérologické
vyšetrenia abortov , sérologické vyšetrenia
Aujezského choroby, IBR, leukózy, vyšetrenia
chorôb rýb a včiel.
Potravinový dozor (08W 01 02)
v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2012
vydaných ŠVPS SR:
• Postup odberu vzoriek a laboratórneho vyšetrovania
produktov živočíšneho pôvodu pri úradných
kontrolách – Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR
o V rámci tohto programu analýzy napr. na
- mikrobiologické parametre- Campylobacter,
E.coli, Listéria
- antibakteriálne látky v potraviných živočíšneho
pôvodu
- polyaromatické uhlovodíky
• Pokyn ŠVPS SR na odber vzoriek potravín a surovín

Doba
riešenia
I. – XII.
2012

Výška
Bežného
transferu
v EUR
245 201

57 767

187 434

I. – XII.
2012

700 397
320 623,40

324 773,60

2/15

3

rastlinného pôvodu – Metodický pokyn vydaný ŠVPS
SR
o V rámci tohto programu analýzy napr. na:
- farbivá, GMO
- konzervačné látky v potravinch, akrilamid
- vírusy v potraviných
- falšovanie čokolád.
• Zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek do
laboratórií
I. – XII.
Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií :
2012
• Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb
• Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie
vírusovej
bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov
• Národné referenčné laboratórium pre sledovanie
morských biotoxínov
• Národné referenčné laboratórium pre antimikrobiálnu
rezistenciu
• Národné referenčné laboratórium pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá
• Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter
• Národné referenčné laboratórium pre Listeria
monocytogenes
• Národné referenčné laboratórium pre Escherichia coli,
vrátane verotoxín produkujúcich E.coli, vrátane
verotoxín produkujúcich E.coli /VTEC/.
• Národné referenčné laboratórium pre
koagulázopozitívne stafylokoky vrátane
Staphylococcus aureus
• Národné referenčné laboratórium pre rezíduá , podľa
Smernice Rady 96/23/ES z 29.apríla 1996, prílohy
I.,skupiny B1,B2f, B3f a A6 metablity nitrofuránov
a chloramfenikol
• Národné referenčné laboratórium pre polycyklické
aromatické uhľovodíky
• Národné referenčné laboratórium chorôb kôrovcov
• Národné referenčné laboratórium pre zdravie včiel
Spolu

55 000
161 164

1 106 762

Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana – zdravie
a ochrana zvierat, plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana – Národný
plán kontroly rezíduí, plánovaný rozpis vzoriek v oblasti potravinového dozoru – rastlinné
komodity, plánovaný rozpis vzoriek v oblasti potravinového dozoru – živočíšne komodity
a zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií sú uvedené v prílohe č. 1.
Kalkulácie účelových činností tvoria prílohu č. 2 kontraktu.“.
2. Príloha č. 1 kontraktu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tohto dodatku a tým aj kontraktu.
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3. Tento dodatok ku kontraktu zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových
stránkach do 10 dní od podpisu dodatku ku kontraktu.

IV.
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každý účastník dohody obdrží
dva exempláre.
2. Strany kontraktu výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu
v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.
4. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné
a nezmenené.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v
Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
6. Strany kontraktu súhlasne konštatujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.

V Bratislave
Dňa:

–––––––––––––––––––––––
prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc.
objednávateľ

V Dolnom Kubíne
Dňa:

–––––––––––––––––––––––––
MVDr. Peter Mydlo
poskytovateľ
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Príloha č. 1

Veterinárna prevencia a ochrana - 08W 01 01
Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana – zdravie
a ochrana zvierat
Počet vzoriek
22 040
22 040
490
300
490

Celková suma v €
44 080,00
59 508,00
7 791,00
5 283,00
10 118,50

15
15
15
12 100
300
160
300
750
200
4
1
4

130,50
258,30
130,50
24 200,00
1 980,00
3 936,00
1 980,00
1 500,00
400,00
50,4
27,90
50,4

1

11,70

130
1
130

9 517,00
88,20
9 524,00

Vir.hem.septikémia PCR do 4vz.

2

176,40

Herp. kaprov koi PCRvyš do 4vz

45

2 988,00

90
59 623

3 704,20
187 434

Brucelóza HD imun. RVK vyš.
Leukóza HD imun. ELISA vyš.
Aborty HD-sérolog. 2. vyš.
Aborty HD - bakter.vyš.kultiv.
Aborty HD-sérolog. 1. vyš.
BVD HD ELISA vyšetrenie
BVD HD ELISA Ag
Kampylobakterióza HD bakt. vyš
Trichomoniáza HD bak. vyš. kul
Aujeszkyho chor. OŠ. imun.vyš.
Aborty OŠ sérolog. 2. vyš.
Aborty OŠ plod bakt. vyš.
Aborty OŠ sérolog. 1. vyš.
Brucelóza ovce sér. RVK vyš.
Aborty ovce 2. kompl. vyš.
Aborty ovce plod bakt. vyš.
Aborty ovce 1. kompl. vyš.
Inf. epidid. baranov RVK vyš.
Brucelóza kozy imun. RVK vyš.
Aborty kozy kompl. imun. 2. vy
Aborty kozy plod bakt. vyš.
Aborty kozy kompl. imun. 1. vy
Inf. anémia koní sérol. vyš.
Aborty kone sérolog 2. vyš.
Aborty kone-plod bakter. vyš.
Aborty kone sérolog 1. vyš.
IHN izol. vírusu na bunk. kult
Inf. hep.nekr. PCR vyš. do 4vz
Vir.hem.septikémia

Besnota indikov. odber vzorky
Spolu
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Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana – Národný plán
kontroly rezíduí
CENA
SUMA
ZA
CELKOM
VZORKU

NAZOV

ANALYT

DRUH

POCET
VZ

LÁTKY UVEDENÉ V
INOM PREDPISE

DAPSONE

HD

10

114,50

1145,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

SPIRAMYCÍN (makrolidy)
TYLOZIN
TYLOZIN A

HD

10

86,60

866,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

AMPICILIN
AMOXYCILIN

HD

13

64

832,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

STREPTOMYCIN
DIHYDROSTREPTOMYCÍN
FLÓRFENIKOL
TIAMFENIKOL

HD

11

211,6

2 327,60

LÁTKY UVEDENÉ V
INOM PREDPISE

DAPSONE

Ošípané

20

114,50

2 290,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Tilmicosin
Lincomycin
Macrolides:
Spiramycin
Tylosin
Tylosin A

Ošípané

20

173,20

3 464,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

STREPTOMYCIN
DIHYDROSTREPTOMYCÍN
FLÓRFENIKOL
TIAMFENIKOL

Ošípané

20

211,16

4 223,20

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

TIAMULIN
VALNEMULIN

Ošípané

30

114,80

3 444,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

DIHYDROSTREPTOMYCÍN
STREPTOMYCIN
FLÓRFENIKOL
TIAMFENIKOL

OVCA

7

211,16

1 478,10

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Dihydrostreptomycin
Streptomycin

HYDINA

10

76,20

762,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Amoxycillin
Ampicillin

HYDINA

10

64,00

640,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Spiramycin
Tylosin,
Tylosin A

HYDINA

10

86,60

866,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Enrofloxacin
Flumequine
Oxolinic acid

HYDINA

10

77,60

776,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

TILMICOSIN LINKOMYCÍN

HYDINA

10

86,6

866,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

TIAMULIN
VALNEMULIN

HYDINA

35

114,80

4 018,00
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ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Enrofloxacin
Flumequine
Oxolinic acid

RYBY

3

88,50

265,50

FARBIVÁ

MALACHITOVÁ ZELENÁ
LEUKOMALACHITOVA ZELENÁ
KRYŠTÁLOVÁ VIOLEŤ
LEUKOKRYŠTÁLOVÁ VIOLEŤ
BRILIANTOVÁ ZELENÁ

RYBY

60

173,10

10 386,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Benzylpenicillin (Penicillin G)
Cloxacillin
Oxacillin

MLIEKO

45

64,00

2 880,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Dihydrostreptomycin
Streptomycin

MLIEKO

45

76,20

3 429,00

LÁTKY UVEDENÉ V
INOM PREDPISE

CHLORAMFENIKOL

KRÁLIKY

2

69,20

138,40

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Amoxycillin
Ampicillin
Beta-lactams
Dihydrostreptomycin
Streptomycin
Enrofloxacin
Flumequine

KRÁLIKY

1

216,50

216,50

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Chlortetracyclin
Doxycycline
Oxytetracycline
Tetracycline

KRÁLIKY

3

67,90

203,70

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Tiamulin
Valnemulin

KRÁLIKY

4

114,8

459,20

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

SULFÓNAMIDY

KRÁLIKY

4

69,20

276,80

LÁTKY UVEDENÉ V
INOM PREDPISE

CHLORAMFENIKOL

FARMOVÁ
ZVER

5

69,20

346,00

AHD (1-aminohydantoin)
AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2FARMOVÁ
oxazolidone)
ZVER
AOZ (3-amino-2-oxazolidone)
SEM (semicarbazide)

4

365,50

1 462,00

NITROFURÁNY

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

TETRACYKLÍNY
OXYTETRACYKLÍN
CHLÓRTETRAYKLÍN
DOXYTETRACYKLÍN

FARMOVÁ
ZVER

11

64,00

704,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

SULFÓNAMIDY

FARMOVÁ
ZVER

10

69,20

692,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

STREPTOMYCÍN
DIHYDROSTREPTOMYCÍN
TYLOZÍN
TYLOZÍN A

MED

25

150,60

3765,00
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ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

SULFÓNAMIDY

MED

10

76,20

762,00

ANTIBAKTERIÁLNE
LÁTKY

Ciprofloxacin
Danofloxacin
Difloxacin
Enrofloxacin
Flumequine
Marbofloxacin
Nalidixic acid
Norfloxacin
Oxolinic acid
Sarafloxacin

MED

5

228,50

1 142,50

OSTATNÉ
FARMAKOLOGICKY
AKTÍVNE LÁTKY

AMITRAZ

MED

25

87,30

2 182,50

CARBADOX
OLAQUINDOX

KRMIVÁ

4

114,50

458,00

OSTATNÉ
FARMAKOLOGICKY
AKTÍVNE LÁTKY
Spolu

492

57 767,00
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Potravinový dozor - 08W 01 02
Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti potravinového dozoru – rastlinné komodity
Komodita

Počet vzoriek
55
5
10

Suma v €
5 605,00
590,25
775,30

Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a
ochucovadlá

125

21 588,00

Termosterilizované pokrmy, tepelne opracované
mrazené hotové jedlá
Ocot, horčica a iné chuťové prípravky
Droždie a sušené pivovarské kvasnice
Obilie vrátane ryže
Mlynské výrobky z obilia
Cestoviny
Pekárske výrobky
Trvanlivé pečivo
Špeciálne výrobky z obilia
Olejniny
Strukoviny a výrobky zo strukovín
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Výrobky zo zemiakov
Spracované ovocie a spracovaná zelenina
Jedlé huby a výrobky z jedlých húb
Koreniny
Nealkoholické nápoje a koncentráty na ich prípravu
Pivo
Ovocné víno, sladové víno a medovina
Miešané alkoholické nápoje
Lieh a liehoviny
Čaj, čajové extrakty a prípravky z nich
Kakao a výrobky z kakaa
Káva, kávoviny a výrobky z nich
Škrob a výrobky zo škrobu
Sladidlá
Čokoláda
Cukrovinky
Suché škrupinové plody a výrobky z nich
Cukrárenské výrobky
Lahôdkárske výrobky
Tabakové výrobky

30

2 186,65

56
6
170
100
100
203
80
41
45
79
130
20
250
45
125
400
87
24
25
150
66
50
87
2
5
68
105
130
48
75

4 942,00
501,25
25 644,50
11 830,00
8 860,00
15 310,30
6 885,60
4 448,50
2 978,10
7 714,35
9 015,50
1 559,60
28 962,50
3 174,75
15 375,00
43 400,00
10 561,80
2 358,00
2 081,25
15 915,00
4 930,20
5 425,0
7 738,65
200,80
454,25
12 391,00
13 130,00
14 664,00
5 904,00
7 672,50

2 997

324 773,60

Jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje
Výrobky z rastlinných olejov a tukov
Majonézy

SPOLU
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Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti potravinového dozoru – živočíšne komodity

Ovčí hrudkový syr zo surového mlieka
Bryndza
Plesňové syry
Mlieko konzumné
Mlieko sušené, sušené mliečne výrobky,
kondenzované mlieko
Kyslomliečne výrobky, jogurty
Čerstvé syry a nezrejúce mäkké
Syry - ostatné
Tvarohy a syry
Maslo
Mrazené smotanové a mliečne krémy
Výrobky zo zložiek mlieka
Živočíšne tuky škvarené okrem masla
Mäsové výrobky vrátane hydinových
Mäsové konzervy, mäsové polokonzervy
Jedlá želatina, kolagén
Mleté mäso a mäsové prípravky
Hydina
Výrobky z vajec (vaj. hmoty)
Mechanicky separované mäso
Včelí med
Produkty rybolovu - nespracované
Spracované produkty rybolovu - Rybacie výrobky
Stery
Pitná voda, ľad
surové mlieko
bitúnky
CELKOVO
Zvozné linky

Počet vzoriek
205
120
15
125

Celková suma v €
30 698,75
14 808,0
1 156,50
10 025,00

31

2 421,10

170
25
43
230
135
36
123
85
800
65
25
180
165
20
5
110
50
155
390
60
85
115
3 568

15 759,00
2 072,50
3 564,70
21 470,50
13 243,50
4 613,40
11 098,30
5 801,25
74 240,00
6 834,00
2 975,00
8 424,00
13 818,15
1 892,00
186,85
32 890,00
2 942,50
15 980,05
7 105,8
9 523,20
2 864,60
4 214,75
320 623,40
55 000,00
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Diagnostika a skúšanie potravín - 08W 02 01
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií
Národné referenčné laboratórium pre Antimikrobiálnu rezistenciu spp.
1. Vytvorenie databázy pozitívnych izolátov s údajmi o ich epidemiologickom pôvode (priebežne
počas celého roka)
2. Vytvorenie zbierky izolátov Enterobacteriaceae rezistentných voči β-laktámom
3. Vytvorenie zbierky izolátov Enterobacteriaceae rezistentných voči fluorochinolónom
4. Zavedenie detekcie génov rezistencie voči β-laktámom a fluorochinolónom – 3000 EUR
5. Sledovať výskyt závažných mechanizmov rezistencie voči antimikrobiálnym látkam - z pohľadu
zdroja, spôsobu šírenia v závislosti od typu rezistencie. Zmapovanie prevalencie rezistencie voči
jednotlivým antiinfektívam, ktoré by sa stali prvou voľbou pri liečbe akútnych ochorení – 1000
EUR
6. Starostlivosť o kmene izolované z ostatných laboratórií, konfirmácia a uchovávanie (druhová
identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie atb profilu, detekcia génov rezistencie) –
400 EUR
7. Účasť na KT organizovaných EU-RL alebo ostatnými organizáciami – 2400 EUR
8. Organizácia KT – pre ostatné laboratóriá + záverečné vyhodnotenie – 600 EUR Zakúpenie
referenčného materiálu + uchovávanie referenčného materiálu – 100 EUR Komunikácia
s ostatnými rutinnými laboratóriami + servis, poradenstvo, distribúcia informácií – 100 EUR
Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: (Tréningový kurz týkajúci sa antimikrobiálnej
rezistencie, Účasť na každoročnom stretnutí všetkých NRL a EÚ-RL v Kodani, prezentácie
výsledkov činnosti NRL + získanie nových poznatkov (napr. konferenčný poplatok), stretnutie
s ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod NRL -1000 EUR
9. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za rok
2013 - 50 EUR
Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter spp.
1. Sledovať výskyt kampylobakterióz v SR a vo svete so zameraním na pôvod, spôsob šírenia
a virulenčné faktory izolátov – 250 EUR
2. Zaviesť cielenú kontrolu na sledovanie výskytu Campylobacter spp. v chladenom hydinovom
mäse z obchodnej siete – 1500 EUR
3. V spolupráci s EU-RL zadefinovať špecifické kultivačné médiá pre jednotlivé matrice – 1000
EUR
4. Vytvorenie databázy pozitívnych izolátov s údajmi o ich epidemiologickom pôvode – 450 EUR
5. Vytvorenie zbierky izolátov Campylobacter rezistentných voči fluorochinolónom – 550 EUR
6. Zavedenie detekcie génov rezistencie fluorochinolónom – 1500 EUR
7. Vytvorenie databázy pulzotypov prostredníctvom PFGE – 3000 EUR
8. Starostlivosť o kmene izolované z ostatných laboratórií, konfirmácia a uchovávanie (druhová
identifikácia biochemickými testami, PCR, stanovenie atb profilu, detekcia génov rezistencie) –
400 EUR
9. Účasť na KT organizovaných EU-RL alebo ostatnými organizáciami – 1500 EUR
10. Organizácia KT – pre ostatné laboratóriá + záverečné vyhodnotenie – 600 EUR
11. Zakúpenie referenčného materiálu + uchovávanie referenčného materiálu – 100 EUR
12. Komunikácia s ostatnými rutinnými laboratóriami + servis, poradenstvo, distribúcia informácií –
100 EUR
13. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: (Tréningový kurz na PFGE Campylobacter, Účasť
na každoročnom stretnutí všetkých NRL a EÚ-RL v Kodani, prezentácie výsledkov činnosti NRL
+ získanie nových poznatkov (napr. konferenčný poplatok), stretnutie s ostatnými rutinnými
laboratóriami spadajúce pod NRL -1000 EUR
14. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za rok
2013 - 50 EUR
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Národné referenčné laboratórium pre geneticky modifikované potraviny a krmivá:
Okrem povinností, ktoré NRL ukladá čl. 33 nariadenia EPaR (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004
o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového
a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá činností má NRL pre GM
potraviny a krmivá v pláne pre rok 2012 plniť nasledovné úlohy:
Na zabezpečenie plnenia vykonávacieho rozhodnutia Komisie z 22. decembra 2011 o núdzových
opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich
z Číny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES NRL zavedie a overí nasledovné metódy:
1. Duplexná (P-35S a T-nos) real-time PCR skríningová metóda na detekciu geneticky
modifikovaných organizmov - 2400 EUR
2. SYBR®Green PCR skríningová metóda na detekciu konštruktu CryIAb/ CryIAc v geneticky
modifikovaných produktoch - 2000 EUR
Na základe plnenia požiadaviek EU-RL pre geneticky modifikované potraviny a krmivá NRL
zavedie a overí metódy na detekciu a stanovenie nasledovných geneticky modifikovaných organizmov
(GMO):
3. Kvantitatívna metóda na stanovenie kukurice GA21 použitím real-time PCR - 2800 EUR
4. Kvantitatívna metóda na stanovenie kukurice MIR604 použitím real-time PCR - 2800 EUR
5. Kvantitatívna metóda na stanovenie repky olejnej RT73 použitím real-time PCR - 2964 EUR
Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie
lastúrnikov
1. implementácia metódy detekcie vírusu Mengo do pracovných postupov dôkazu a detekcie
Norovírusu a HAV ako vnútornej kontroly procesov („internal process control“ )
a)
kultivácia vírusu Mengo na bunkách FRhK – 600 EUR
b)
izolácia nukleovej kyseliny vírusu Mengo – 500 EUR
c)
real-time RT-PCR detekcia vírusu Mengo – 600 EUR
2. implementácia metódy na spracovanie matrice lastúrnikov a izolácie nukleových kyselín podľa
pripravovanej normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis A
virus in food by RT-PCR – 800 EUR
3. implementácia metódy na dôkaz a detekciu norovírusu a HAV metódou real-time RT-PCR podľa
pripravovanej normy „The CEN horizontal method for detection of Norovirus and Hepatitis A
virus in food by RT-PCR – 1600 EUR
4. zakúpenie referenčného materiálu na dôkaz Norovírusu genotyp GI, Norovírusu genotyp GII
a HAV vo forme lentikulárnych diskov od „Health Protection Agency“ – 400 EUR
5. a ostatné povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 882/2004
voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej úrovni a referenčným laboratóriám
na národnej úrovni (administratíva, účasť na medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách, účasť
na testoch spôsobilosti, školiace kurzy......) –1000 EUR
Národné referenčné laboratórium pre pre choroby kôrovcov
1. experimentálne vyšetrenie suspektných vzoriek rakov na prítomnosť pôvodcu račieho moru
Aphanomyces astaci zaslané zo spolupracujúcich organizácií na Slovensku (Štátna ochrana
prírody, vedecká a akademická obec) – 600 EUR
2. implementácia diagnostickej metódy na dôkaz neexotickej choroby kôrovcov ichtyoftiriózy –
choroby bielych škvŕn – uvedeného v nariadení vlády SR č. 290/2008 – príloha č. 3 časť II
z 9. júla 2008 – 1000 EUR
3. implementácia diagnostickej metódy na dôkaz exotickej choroby kôrovcov – choroba žltých hláv
– uvedeného v nariadení vlády SR č. 290/2008 – príloha č. 3 časť II z 9. júla 2008 – 1400 EUR

12/15

4. a ostatné povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 882/2004
voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej úrovni a referenčným laboratóriám
na národnej úrovni (administratíva, účasť na medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách, účasť
na testoch spôsobilosti, školiace kurzy) – 1000 EUR
Národné referenčné laboratórium pre pre zdravie včiel
1. implementácia metódy na dôkaz vírusu chronickej paralýzy včiel (CBPV) – 1400 EUR
2. implementácia metódy na dôkaz vírusu syndrómu čiernych materských buniek (BQCV) – 1400
EUR
3. harmonizácia metód na vyšetrenie pôvodcu moru včelieho plodu (Paenibacillus larvae), hniloby
včelieho plodu (Melisococcus pluton), klieštika (Varroa destructor), malého úľového chrobáka
(Aethina tumida) a roztočíka (Acarapis woodi) podľa požiadaviek referenčného laboratória
Európskej únie – 2200 EUR
4. a ostatné povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 882/2004
voči príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej úrovni a referenčným laboratóriám
na národnej úrovni (administratíva, účasť na medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách, účasť
na testoch spôsobilosti, školiace kurzy ......) – 1000 EUR
Národné referenčné laboratórium pre rezídua podľa Smernice Rady 96/23/ES
1. Účasť na dvoch porovnávacích testoch organizovaných EURL v roku 2012 - 12 000 EUR
2. Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie avilamycínu v matriciach živočíšneho pôvodu. Ide
o nový analyt, ktorý doteraz nebol monitorovaný v rámci úradnej kontroly (NPKR, potravinový
dozor) - 9000 EUR
3. Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie tulathromycínu v matriciach živočíšneho pôvodu. Ide
o nový analyt, ktorý doteraz nebol monitorovaný v rámci úradnej kontroly (NPKR, potravinový
dozor) - 9000 EUR
4. Zaviesť a zvalidovať metódu na stanovenie sulfanilamidu v matriciach živočíšneho pôvodu. Ide
o nový analyt, ktorý doteraz nebol monitorovaný v rámci úradnej kontroly (NPKR, potravinový
dozor) - 8000 EUR
Národné referenčné laboratórium pre polycyklické aromatické uhľovodíky /PAHs/
v potravinách
1. Účasť na dvoch porovnávacích testoch organizovaných EURL v roku 2012 - 12 000 EUR
2. Zaviesť analytickú metódu stanovenia rezíduí 4PAHs v novej komodite – čokoláda, pretože od
1.9.2012 nariadením komisie 835/2011 sú ustanovené nové limity pre túto novú komoditu - 8 000
EUR
Národné referenčné laboratórium pre sledovanie morských biotixínov
1. Účasť na porovnávacom teste pre rezíduá morských biotoxínov – ASP toxins – kyselina
domoinová v mušliach - 1500 EUR
Národné referenčné laboratórium pre koagulázopozitívne stafylokoky
1. Rozšírenie spektra molekulárno-biologických metód o identifikáciu ďalších typov stafylokokových
enterotoxínov (detekcia génov: ser, sep) – 3 000 EUR
2. Zavedenie subtypizácie druhu Staphylococus aureus pomocou PFGE do rutinnej praxe. – 3 000
EUR
3. Príprava a validácia štandardného postupu vzorkovania (odberu vzoriek) a subvzorkovania
v spolupráci s EU-RL týkajúceho sa stanovenia počtu stafylokokov a detekcie SE (validačná
štúdia pod záštitou EU-RL) – 1 000 EUR
4. Sledovať výskyt stafylokokových enterotoxínov (SE) v potravinách v rámci SR i celosvetovo.
Zmapovať ďalšie možnosti trhu v oblasti identifikácie SE metódami ELISA. Zhodnotiť ich
aplikovateľnosť. Rozšíriť spektrum imunochemických (hl. ELISA – detekcia ďalších SE)
v závislosti od celosvetovej epidemiologickej situácie a potrieb Slovenska. – 250 EUR
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5. Sledovať výskyt závažných intoxikácií stafylokokovými enterotoxínmi- z pohľadu zdroja, spôsobu
šírenia v závislosti od typu SE. Zmapovanie možností detekcie génov se využitím multiplex
PCR, ktoré by nahradili konvenčné PCR. – 1000 EUR
6. Participovať v spolupráci s EU-RL na revízii medzinárodného štandardného postupu pre
stanovenie
počtu
koagulázopozitívnych
stafylokokov.
Zjednodušiť
identifikáciu
koagulázopozitívnych stafylokokov. Zmapovanie a verifikácia molekulárno-biologických metód
slúžiacich na druhovú identifikáciu koagulázopozitívnych stafylokokov (S. aureus a ostatných
dôležitých koagulázopozitívnych stafylokokov) – 2 000 EUR
7. Vytvorenie databázy a starostlivosť o vybrané kmene izolované zo zvierat i potravín v rámci siete
laboratórií za rok 2012: identifikácia, konfirmácia a uchovávanie kmeňov (druhová identifikácia
biochemickými testami a mol. - biologicky, citlivost/rezistencia voči chemoterapeutikám,
produkcia SE, gény zodpovedné za produkciu enterotoxínov a za rezistenciu, PFGE...) Zároveň
zakúpenie referenčného materiálu a referenčných zbierkových kmeňov – (+starostlivosť spojená
s nimi ako vyžaduje SLP) týkajúce sa jednotlivých analýz– 550 EUR
8. Účasť NRL na testoch spôsobilosť organizovaných EÚ-RL a ďalšími organizáciami - 750 EUR
9. Organizácia KT – SE pre sieť laboratórií (príprava vzoriek, testovanie homogenity vzoriek
a záverečné vyhodnotenie KT) - 450 EUR
10. Komunikácia s ostatnými rutinnými laboratóriami + servis pre ostatné laboratóriá v SR
(konfirmačné analýzy týkajúce sa detekcie stafylokokových enterotoxínov) + prípadne
komunikácia s ostatnými zákazníkmi -250 EUR
11. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: (Tréningový kurz týkajúci sa subtypizácie druhu
Staphylococus aureus (PFGE), Účasť na každoročnom stretnutí všetkých NRL a EÚ-RL v Paríži,
prezentácie výsledkov činnosti NRL + získanie nových poznatkov (napr. konferenčný poplatok),
stretnutie s ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod NRL -700 EUR
12. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za rok
2012. - 50 EUR
Národné referenčné laboratórium pre pre Listeria monocytogenes
1. Spolupráca pri revízii ISO EN ISO 11290-1 a 2. Participovať na štandardizácii a validácii metód,
ktoré by boli akceptovateľné aj v tretích krajinách (USA, Kanada, Japonsko). - 3000 EUR
2. Príprava a validácia štandardného postupu vzorkovania (odberu vzoriek) a subvzorkovania
v spolupráci s EU-RL týkajúceho sa dôkazu a stanovenia počtu Listeria monocytogenes
v jednotlivých potravinových komoditách (validačná štúdia pod záštitou EU-RL) – 1 500 EUR
3. Aktívna činnosť v rámci Európskej otvorenej databázy – subtypizácia a sprístupnenie PFGE
profilov pozitívnych izolátov L. monocytogenes získaných z potravín odobraných v rámci
úradných kontrol na Slovensku - 3000 EUR
4. Pokračovať v zbere a uchovávaní všetkých vyizolovaných kmeňov Listeria monocytogenes
získaných z veterinárnych ústavov SR a RÚVZ SR (druhová konfirmácia + sérotypizácia
jednotlivých izolátov) – 1 450 EUR
5. Účasť NRL na testoch spôsobilosť organizovaných EÚ-RL a ďalšími organizáciami - 500 EUR
Organizácia testov spôsobilosti pre sieť laboratórií - 250 EUR
6. Servis pre ostatné rutinné laboratóriá v SR (konfirmačné analýzy týkajúce sa detekcie
a stanovenia počtu Listeria monocytogenes) + prípadne komunikácia s ostatnými zákazníkmi 250 EUR
7. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: Účasť na každoročnom stretnutí všetkých NRL a EÚRL v Paríži, prezentácie výsledkov činnosti NRL + získanie nových poznatkov (napr.
konferenčný poplatok), stretnutie s ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod NRL -500
EUR
8. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za rok
2012- 50 EUR

14/15

Národné referenčné laboratórium pre Escherichia coli, vrátane verotoxín produkujúcich E.coli
(VTEC)
1. Vzhľadom na existenciu štandardného postupu len pre E. coli O157, participovať v spolupráci
s EU-RL na tvorbe a štandardizácii EN-ISO normy pre všetky verotoxinogénne E. coli (VTEC) –
účasť na rozsiahlej európskej štúdii. - 2000 EUR
2. Zaviesť serologickú diagnostiku ďalších kmeňov VTEC na základe odporúčaní EU-RL (O55,
O91, O113, O121, O128, O146), ktoré podľa EU-RL údajov sú zodpovedné za ochorenia u ľudí
v Európe. - 3000 EUR
3. Participovať na validačnej štúdii pre subtypizáciu E. coli O157 pomocou PFGE do rutinnej
praxe. A zároveň aktívne participovať na sprístupnení Európskej databázy (sprístupnení PFGE
profilov E. coli O157 získaných z potravín odobraných v rámci úradných kontrol na Slovensku)
– 2500 EUR
4. Účasť NRL na testoch spôsobilosti organizovaných EÚ-RL a ďalšími organizáciami - 550 EUR
5. Servis pre ostatné rutinné laboratóriá v SR (konfirmačné analýzy týkajúce sa detekcie VTEC,
serologická diagnostika) + prípadne komunikácia s ostatnými zákazníkmi -150 EUR
6. Služobné cesty súvisiace s činnosťou NRL: Účasť na každoročnom stretnutí všetkých NRL a EÚRL v Ríme, prezentácie výsledkov činnosti NRL + získanie nových poznatkov (napr.
konferenčný poplatok), stretnutie s ostatnými rutinnými laboratóriami spadajúce pod NRL -250
EUR
7. Vedenie agendy týkajúcej sa NRL: administratívna činnosť + hodnotiaca správa NRL za rok
2012 - 50 EUR
Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb na rok 2012
1. vykonávať všetký funkcie a povinosti vyplývajúcice zo všeobecných zásad , ktoré boli
ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29.apríla (ktorým
sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu
určených na ľudskú spotrebu a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia
dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví a nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29.apríla 2004 , ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické
predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom znení ( Mimoriadne vydanie Ú. V EÚ
kap.3/zv.45 ) - kontrola zdravotného stavu živočíchov akvakultúry ( pri vypuknutí ochorenia
určiť typ, subtyp a variant príslušného patogénneho zárodku, zaradenie patogen. mikroorganizmu
do filogenetického stromu ) - 7000 EUR
2. v rámci svojej referencie a v spolupráci s Komunitným referenčným laboratóriom CRL Aarhus
Dánsko a CTL (Cefas Technology Limited ) zaviesť diagnostiku exotických ochorení vodných
živočíchov - 7000 EUR
3. v rámci svojej referencie a v spolupráci s Komunitným referenčným laboratóriom CRL Aarhus
Dánsko a CTL (Cefas Technology Limited ) vykonať medzilaboratórny porovnávací test
( závažných a exotických ochorení vodných živočíchov ) - 2000 EUR
4. v rámci svojej referencie a v spolupráci s Komunitným referenčným laboratóriom CRL Aarhus
Dánsko
pri aplikácii vedeckých poznatkov z oblasti akvakultúry do praxe zaviesť
a štandardizovať diagnostické metódy na dôkaz EHN ( Epizootickej hematopoetickej nekrózy
rýb ) ako exotickej choroby rýb : príprava vzorky, spracovanie vzorky, izolácia vírusu na
bunkových kultúrach , izolácia nukleovej kyseliny, dôkaz vírusovej nukleovej kyseliny pomocou
PCR, sekvenovanie vírusu - 3700 EUR
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