DODATOK č. 2 KU KONTRAKTU číslo 1214/2011-520/MPRV SR
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2012
uzavretého medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym ústavom Zvolen

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:
Pracovníci poverení
rokovaním:

Štátny veterinárny ústav Zvolen
Pod Drahami 918, 960 86 Zvolen
MVDr. Miroslav Mojžiš, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000341456/8180
00597538
MVDr. Miroslav Mojžiš, riaditeľ

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. 1214/2011-520/MPRV SR zo dňa 21.12.2011 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 Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky TSE
(08W 01 04) na účelovú činnosť Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01). Celkový objem
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finančných prostriedkov na účelovú činnosť Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky TSE
(08W 01 04) sa mení na 990 000 EUR a na účelovú činnosť Diagnostika a skúšanie potravín
(08W 02 01) na 153 768 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

I. – XII. 2012

Výška
bežného
transferu
v EUR
297 000

v rozsahu metodických pokynov vydaných Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou SR platných pre rok 2012 v oblasti zdravia
zvierat a ochrany štátneho územia:
• Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia
Slovenskej republiky na rok 2012- Metodický pokyn vydaný
ŠVPS SR
o Vyšetrenia v rámci povinných diagnostických akcií
najmä virologické vyšetrenia nákaz a dôkaz
pôvodcov, serologické vyšetrenia chorôb hovädzieho
dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní.
• Laboratórne analýzy v rámci vybraných úloh na úseku nákaz
zvierat – Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR
I. – XII. 2012
2 Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky TSE (08W 0104)

990 000

P.

Názov účelovej činnosti

č.
1 Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)

•

•

•

Zabezpečenie laboratórnych analýz – rýchle testy
a komfirmačné metódy vzoriek odoberaných na základe
Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých
transmisívnych/prenosných spongiformných encefalopatií
(TSE/PSE) v Slovenskej republike pre rok 2012 – Metodický
pokyn vydaný ŠVPS SR
Zabezpečenie laboratórnych analýz – genotypizácia scrapie
na základe Chovateľského programu na rezistenciu oviec
voči prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie
v Slovenskej republike na rok 2012 – Metodický pokyn
vydaný ŠVPS SR
Zabezpečenie zvozu vzoriek zvoznými linkami ŠVÚ

Doba
riešenia

542 276

277 724

170 000
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3 Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)

I. – XII. 2012

153 768

Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národné referenčné laboratórium klasického moru ošípaných
Národné referenčné laboratórium afrického moru ošípaných
Národné referenčné laboratórium pseudomoru hydiny
Národné referenčné laboratórium vtáčej chrípky
Národné referenčné laboratórium brucelózy
Národné referenčné laboratórium enzootickej bovinnej leukózy
Referenčné laboratórium Aujeszkyho choroby
Národné referenčné laboratórium besnoty
Referenčné laboratórium pre vykonávanie sérologických skúšok
na sledovanie účinnosti antirabických vakcín
Národné referenčné laoratórium vezikulárnej choroby ošípaných
Referenčné laboratórium Infekčnej bovinnej
rinotracheitídy/Infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy
Národné referenčné laboratórium prenosných spongiformných
encefalopatií
Národné referenčné laboratórium moru koní
Národné referenčné laboratórium ochorenia modrého jazyka
Národné referenčné laboratórium pre choroby koní (okrem moru
koní)

Zabezpečenie úloh na úseku nákaz zvierat:
•
•
•

Introdukcia laboratórnych diagnostických metód na detekciu
vírusu slintačky a krívačky bez nutnosti práce so živým vírusom
Distribúcia falvivírusových pôvodcov encefalitíd (hlavne so
zameraním na vírus horúčky Západného Nílu) na území SR
Vypracovanie databázy pozostávajúcej zo sekvenačných analýz
kmeňov vírusu besnoty cirkulujúcich na území SR za obdobie 10
rokov od posledného výskytu

Spolu

1 440 768

Plánovaný rozpis vzoriek v oblasti Veterinárna prevencia a ochrana – zdravie a ochrana zvierat
a laboratórnych analýz v rámci vybraných úloh na úseku nákaz zvierat, zabezpečenie
laboratórnych analýz - genotypizácia scrapie, zabezpečenie laboratórnych analýz - rýchle testy
a konfirmačné testy 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.
3. Tento dodatok ku kontraktu zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových
stránkach do 10 dní od podpisu dodatku ku kontraktu.
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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

Vo Zvolene
Dňa:

–––––––––––––––––––––––––
MVDr. Miroslav MOJŽIŠ
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 a laboratórnych analýz v rámci vybraných úloh na úseku nákaz zvierat
Počet
vzoriek
300
100
500
170
170
38000
29000
5500
900
170
88
290
20
1500
699
1600
130
160
80
160
1500
2000
2000
250
1500
86787

vyšetrenie
Pitva CNS
Pitva usmrtených a uhynutých zvierat
Pitva orgánov
Besnota - priama detekcia rabického antigénu
Besnota - detekcia nukleovej kyseliny vírusu RT PCR
Brucelóza - serologická diagnostika
Enzootická bovinná leukóza - serologická
diagnostika
Aujezského choroba - serologická diagnostika
Infekčná bovinná rinotracheitída - serologická
diagnostika
Bovinná vírusová hnačka - serologická diagnostika
Bovinná vírusová hnačka - kultivačné vyšetrenie
Porcinny reprodukčný respiratórny syndróm serologická diagnostika
Infekčná anémia koní - serologická diagnostika
Chlamydióza - serologická diagnostika
Infekčná epididymitída baranov - serologická
diagnostika
Q-horúčka - serologická diagnostika
Brucelóza - bakteriologické vyšetrenie
Kampylobakterióza - bakteriologické vyšetrenie
Listerióza - bakteriologické vyšetrenie
Trichomonádová nákaza - vyšetrenie výplaškov
Leptospiróza - serologická diagnostika
Slintačka a krívačka - serologická diagnostika
Africký mor ošípaných - serologická diagnostika
Africký mor ošípaných - detekcia nukleovej kyseliny
vírusu PCR
Horúčka západného nílu - serologická diagnostika
Spolu

jednotková
cena EUR

celková
suma EUR
5
1500
8
800
3,3
1650
23,2
3944

32,7
2

5559
76000

2,7
2,7

78300
14850

4
6,6
13

3600
1122
1144

8
5
4,6

2320
100
6900

2
6
6,5
8,8
11,4
5,3
4,3
8
8

1398
9600
845
1408
912
848
6450
16000
16000

33
25

8250
37500
297000
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Zabezpečenie laboratórnej diagnostiky TSE - 08W 0104
Zabezpečenie laboratórnych analýz - rýchle testy a konfirmačné testy
predpokladaný
počet vzoriek vyšetrenie
3 502 ELISA test - TSE
196 Western - Blot - TSE
Imunochromatografická
14 110 metóda - TSE
500 Pitva CNS
Imunohistochemické
5 vyšetrenie TSE
Modifikovaná technika
5 Western - Blot
Konfirmačná technika
5 Western - Blot
Histologické vyšetrenie
5 na TSE
19321
Spolu

jednotková cena EUR celková suma EUR
30,4
106 461
32,3
6 331
30
5

423 300
2 500

215,8

1 079

199,2

996

298,6

1 493

23,2

116
542 276

Zabezpečenie laboratórnych analýz - genotypizácia scrapie
počet vzoriek

vyšetrenie
Genotypizácia
plemenných baranov a
6 978 oviec

Spolu
Zvoz vzoriek

jednotková cena EUR celková suma EUR
39,8

277 724
277 724
170 000
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Diagnostika a skúšanie potravín - 08W 02 01
Zabezpečenie činnosti národných referenčných laboratórií
Národné referenčné laboratórium klasického moru ošípaných
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat. - 5 500 EUR
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 1500 EUR
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 500 EUR
4. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat - 500 EUR
5. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat pre
potreby ŠVPS SR - 200 EUR
6. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 400 EUR
Spolu: 8 600 EUR
Národné referenčné laboratórium afrického moru ošípaných
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 3 000 EUR
2. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 500 EUR
3. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat – 500 EUR
4. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 400 EUR
Spolu: 4 400 EUR
Národné referenčné laboratórium pseudomoru hydiny:
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 4 000 EUR
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 500 EUR
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 500 EUR
4. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat - 500 EUR
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5. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat pre
potreby ŠVPS SR - 200 EUR
6. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 400 EUR
7. Zabezpečenie kuracích embryí pre potreby kultivačného vyšetrenia - 2 000 EUR
Spolu: 8 100 EUR

Národné referenčné laboratórium vtáčej chrípky
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 4 000 EUR
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 500 EUR
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 500 EUR
4. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat - 500 EUR
5. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat pre
potreby ŠVPS SR - 200 EUR
6. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov – 400 EUR
7. Zabezpečenie kuracích embryí pre potreby kultivačného vyšetrenia - 2 000 EUR
Spolu: 8 100 EUR

Národné referenčné laboratórium pre brucelózu
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 1 000 EUR
Spolu: 1 000 EUR

Národné referenčné laboratórium enzootickej bovinnej leukózy
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 1 000 EUR
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 300 EUR
3. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat - 2 388 EUR
Spolu: 3 688 EUR
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Referenčné laboratórium pre Aujeszkyho chorobu
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 1 000 EUR
2. Vypracovanie databázy pozostávajúcej zo sekvenačných analýz vírusu Aujezskeho choroby
cirkulujúcich v populácii diviakov a domácich ošípaných za obdobie 12 rokov - 7 500 EUR
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 500 EUR
4. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat - 300 EUR
5. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 400 EUR
Spolu: 9 700 EUR

Národné referenčné laboratórium pre besnotu
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 4 000 EUR
2. Vypracovanie databázy pozostávajúcej zo sekvenačných analýz kmeňov vírusu Besnoty cirkulujúcich
na území SR za obdobie 10 rokov od posledného výskytu - 12 500 EUR
3. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 1 500 EUR
4. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 500 EUR
5. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat - 500 EUR
6. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat pre
potreby ŠVPS SR - 200 EUR
7. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 400 EUR
Spolu: 19 600 EUR

Referenčné laboratórium pre vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie účinnosti
antirabických vakcín
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 2 000 EUR
2. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat - 300 EUR
Spolu: 2 300 EUR

9/11

Národné referenčné laoratórium vezikulárnej choroby ošípaných
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 1 000 EUR
2. Introdukcia laboratórnych diagnostických metód na detekciu vírusu slintačky a krívačky bez nutnosti
práce so živým vírusom -15 000 EUR
3. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 400 EUR
Spolu: 16 400 EUR
Referenčné laboratórium Infekčnej bovinnej rinotracheitídy/Infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 1 000 EUR
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 300 EUR
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 400 EUR
4. Validácia vhodnosti ELISA testu pre vyšetrovanie protilátok proti vírusu IBR vo vzorkách mlieka –
2 000 EUR
Spolu: 3 700 EUR

Národné referenčné laboratórium prenosných spongiformných encefalopatií
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 7 000 EUR
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 1 000 EUR
3. Príprava štandardných biologických materiálov pre potreby validácie a harmonizácie diagnostiky nákaz
zvierat - 1 000 EUR
4. Analýza nákazovej situácie, prípadne analýza procesu ozdravovania infekčných ochorení zvierat pre
potreby ŠVPS SR - 200 EUR
5. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 400 EUR
Spolu: 9 600 EUR

Národné referenčné laboratórium moru koní
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
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Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 1 000 EUR
2. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 300 EUR
3. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 300 EUR
Spolu: 1 600 EUR
Národné referenčné laboratórium pre choroby koní (okrem moru koní)
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 1 500 EUR
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 350 EUR
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 460 EUR
4. Introdukcia laboratórnych diagnostických metód na detekciu flavivírousových pôvodcov encefalitíd so
zameraním na vírus horúčky Západného Nílu a následná analýza možnej cirkulácie uvedených pôvodcov
v populácii voľne žijúcich vtákov - 20 000 EUR
5. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 370 EUR
Spolu: 22 680 EUR

Národné referenčné laboratórium ochorenia modrého jazyka
1. Harmonizácia diagnostiky nákaz v súlade s požiadavkami Európskej únie
Zabezpečenie účasti na medzilaboratórnych testoch organizovaných príslušnými referenčnými
laboratóriami spoločenstva pre nákazy zvierat - 5 000 EUR
2. Dlhodobá archivácia pôvodcov infekčných agens získaných v rámci diagnostiky na území SR alebo
v rámci spolupráce s inými diagnostickými laboratóriami mimo územia SR - 400 EUR
3. Prevádzkovanie banky bunečných línií - 500 EUR
4. Zabezpečovanie permanentného školenia pracovníkov - 400 EUR
5. Zavedenie serologickej diagnostiky, kultivačných vyšetrení a PCR metód pre diagnostiku
Schmallenberg vírusu – 28 000 EUR
Spolu: 34 300 EUR
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