KONTRAKT

o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2007
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a
Štátnym plemenárskym ústavom SR
č.: 917/2007-520
I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení rokovaním:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Miroslav Jureňa, minister
Štátna pokladnica
7000081105/8180
00156621
Riaditeľ odboru živočíšnych komodít
a

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

Štátny plemenársky ústav SR
Starohájska 29, 852 27 Bratislava
Ing. Mojmír Haško, riaditeľ
Štátna pokladnica
700075864/8180
30778875
Ing. Mojmír Haško, riaditeľ
Štátna príspevková organizácia – zriaďov. listina MPVž
SR č. 3221/92 - OR

II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.

III.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Bežný transfer sa stanovuje na základe rozpočtu MP SR schváleného vládou a parlamentom SR.
Je určený na doplnenie zdrojov na vykonávanie účelových činností vymedzených v Rozhodnutí
Ministerstva pôdohospodárstva č. 7189/203/1998-250 v predmete činnosti ŠPÚ SR.
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2. Celková hodnota prác je stanovená vo výške 51 800 tis. Sk (slovom
päťdesiatjednamiliónovosemstotisíc Sk) pre jednotlivé úlohy podľa čl. VII. Z toho na prvý
polrok roku 2007 v čiastke 25 900 tis. Sk a na druhý polrok roku 2007 v čiastke 25 900
tis. Sk
Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi preddavky finančných prostriedkov
z celkového ročného objemu bežného transferu stanoveného v bode 2.

IV.
PREDMET ČINNOSTI
1. V predmete činnosti poskytovateľa, ktorý je súčasťou zriaďovacej listiny zo dňa 16.10.1998

2.

3.

4.
5.
6.

číslo: 7189/203/1998-250 sú určené úlohy spojené so starostlivosťou o rozvoj šľachtenia a
plemenitby v SR v súlade so zákonom č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 18/2001 Z.z. o
vykonávaní kontroly úžitkovosti, dedičnosti a ďalších plemenárskych činností.
Na základe rozhodnutia MP SR zo dňa 20.6.2000 číslo: 5652/2000-250/457 vykonáva ŠPÚ SR
vypracovanie a zabezpečenie realizácie systému označovania, identifikácie a vedenia centrálnej
evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov
v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec kôz,
hydiny a bežcov a predaj unifikovaného označovacieho materiálu potrebného
k zabezpečovaniu tejto činnosti.
Na základe požiadaviek poľnohospodárskych subjektov ŠPÚ SR vykonáva tiež nasledovné
činnosti:
a) plemenárske práce a služby k zabezpečeniu kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat
v súlade s príslušnými normami, metodikami a pokynmi,
b) testy úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka,
c) kontrolu dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat,
d) zisťuje a overuje pravosť pôvodu zvierat,
e) centrálne spracováva plemenárske údaje,
f) opravy a testovanie spoľahlivosti merania mliekomerov pre výkon kontroly úžitkovosti,
g) odborné poradenstvo v plemenárstve, vrátane programového vybavenia a pravidelnej
aktualizácie údajov a dát u chovateľov,
h) pravidelné publikovanie výsledkov kontroly úžitkovosti a dedičnosti,
i) školenia a doškoľovania plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích
aktivít.
Spolupracuje s vedecko-výskumnými pracoviskami a ostatnými plemenárskymi
organizáciami na zdokonaľovaní a vývoji metód technologických postupov
v šľachtení a
plemenitbe hospodárskych zvierat.
Plní ostatné úlohy vyplývajúce z citovaného zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych
zvierat, súvisiacich alebo nadväzujúcich na činnosti v zmysle poverenia MP SR pre
vykonávanie hore uvedených činností s celoslovenskou pôsobnosťou.
ŠPÚ SR aktívne pracuje v medzinárodných organizáciách zameraných na problematiku
kontroly úžitkovosti a dedičnosti hospodárskych zvierat.

V.
PLNENIE ÚČELOVÝCH ČINNOSTÍ
1. ŠPÚ SR plnenie účelových činností bude zabezpečovať :
- svojimi terénnymi pracovníkmi priamo u chovateľov na celom území SR,
- rozbory mlieka v akreditovanom Centrálnom laboratóriu pre rozbory mlieka v Žiline,
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-

centrálne spracovanie a archiváciu údajov za SR v útvare Automatizovaného spracovania
dát ( ASD ) Účelového plemenárskeho zariadenia (ÚPZ) v Žiline,
- vedenie centrálneho registra fariem a zvierat a sledovanie presunov hospodárskych
zvierat (v súčasnosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz) na pracovisku Centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat ( CEHZ ) ÚPZ v Žiline,
- určenie pravosti pôvodov zvierat v akreditovanom Laboratóriu genetiky na
Účelovom plemenárskom zariadení ( ÚPZ ) Nitra,
- opravy a testovanie spoľahlivosti merania mliekomerov pre výkon kontroly mliekovej
úžitkovosti na ÚPZ Nitra,
- školenia akreditovaných činností v školiacom pracovisku na ÚPZ Nitra.
2. Plnenie úloh podľa jednotlivých činností a druhov zvierat sa vykonáva na základe:
a) uzatvorených zmlúv na dobu neurčitú:
- pre dlhodobé a pravidelné zabezpečovanie činností, najmä kontroly úžitkovosti
- na dlhodobé a nepravidelné vykonávanie činností , najmä analýzy a testy
b) uzatvorených zmlúv na dobu určitú, s pravidelným ročným obnovovaním (uznané
chovateľské organizácie)
c) jednorazových objednávok na plemenárske služby alebo nákup označovacieho
materiálu.
1. Vyhodnotenia centrálne spracovaných údajov z kontroly úžitkovosti, rozborov mlieka, testov
a reprodukcie sa odberateľom predkladajú v písomnej forme (počítačové zostavy), resp.
v elektronickej forme ( Plemservisy ) v nasledovných intervaloch :
a) mesačne :
za kontrolu úžitkovosti :
- hovädzieho dobytka mliekových plemien
- hovädzieho dobytka mäsových plemien
- ošípaných
b) štvrťročne :
za kontrolu úžitkovosti :
- mladého hovädzieho dobytka
c) polročne :
- za kontrolu úžitkovosti oviec a kôz
- publikovanie genetického hodnotenia hovädzieho dobytka
d) po ukončení turnusov:
- za kontrolu úžitkovosti hydiny a bežcov
e) pri jednorazovej požiadavke rozboru mlieka:
- ihneď po vykonaní rozboru
f) individuálne:
- v zmluvne dohodnutých termínoch pre uznané chovateľské organizácie
za účelom vedenia plemenných kníh a z oblasti reprodukcie
hospodárskych zvierat a u chovateľov bežcov (pštrosy a emu)
g) ročne :
- oficiálne sú publikované ročné výsledky za kontrolu úžitkovosti určených
hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy)
h) elektronicky e-mailom počet somatických buniek v mlieku kráv do 24 hodín, na
internetovej stránke ŠPÚ SR (www.spusr.sk ) pravidelne aktualizované údaje
z genetického hodnotenia plemenných býkov (AM TDM) a kancov (M-BLUP),
katalógové informácie pre hodnotenie plemenných kancov, údaje z CEHZ a pod.

VI.
ŠPECIFIKÁCIA ÚČELOVÝCH ČINNOSTÍ
3

Plemenárske práce a služby :
A. V chove hovädzieho dobytka
1. Kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka mliekových plemien
- rozbory mlieka na tuk, bielkovinu, laktózu
Činnosť:
Kontinuálne sledovanie a vyhodnocovanie mliekovej úžitkovosti kráv, vrátane rozboru
vzoriek mlieka na tuk, bielkovinu a laktózu. Výsledky kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom pre
selekciu zvierat, šľachtiteľský proces. Údaje z kontroly úžitkovosti sú využívané pre genetické
hodnotenie hovädzieho dobytka a slúžia pre uznané chovateľské organizácie pre vedenie plemenných
kníh a stanovovanie kritérií v rámci šľachtiteľských programov.
Predpokladaný počet kráv : 145 000 kusov
Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytku, MP SR, uznané chovateľské organizácie,
organizácie VVZ
2. Kontrola úžitkovosti mäsových plemien
Činnosť: Kontrola úžitkovosti mäsových plemien zahŕňa zisťovanie rastových schopností
jedincov hovädzieho dobytka a jeho vývinové schopnosti v jednotlivých fázach života (veku).
V kontrole úžitkovosti mäsových plemien sa spracúvajú aj výsledky KÚ kráv bez trhovej
produkcie mlieka, ktoré sa nedoja, pripúšťajú sa býkmi mäsových plemien a teľatá sa
nechávajú do odstavu piť materské mlieko.
Predpokladaný počet zvierat : 19 000 kusov
Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytku, MP SR, uznané chovateľské organizácie,
organizácie VVZ
3. Kontrola úžitkovosti mladého hovädzieho dobytka
Činnosť:
Pri tejto kontrole chovateľ získava prehľad po každom štvrťročnom vážení
o denných a celoživotných prírastkoch, zatriedení zvierat do jednotlivých rastových pásiem,
rozdelení jedincov podľa vekových skupín, zozname pripustených a nepripustených jalovíc do 24
mesiacov a nad 24 mesiacov.
Predpokladaný počet zvierat : 33 000 kusov
Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytku, uznané chovateľské organizácie, plemenárske
organizácie a organizácie VVZ
4. Testy paternity
Činnosť:
Overovanie pôvodu - rodičovstva predovšetkým plemenníkov zaraďovaných do
plemenitby pomocou krvných skupín s postupným prechodom na DNA. Slúži na overenie chovateľom
uvádzaných príbuzenských vzťahov medzi zvieratami.
Predpokladaný počet vykonaných testov : 800 testov
Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, uznané chovateľské organizácie, plemenárske
organizácie, inseminačné spoločnosti a organizácie VVZ
5. Rozbory mlieka na somatické bunky
Činnosť:
Zisťovanie počtu somatických buniek v individuálnych vzorkách mlieka kráv.
Poskytovanie počítačového výstupu SOMPROT. Významná analytická činnosť pre chovateľa dojníc
z hľadiska kvalitatívnych parametrov mlieka predovšetkým pri jeho speňažovaní. Počet somatických
buniek v mlieku kráv je indikátorom zdravotného stavu vemena dojníc.
Predpokladaný počet vykonaných analýz : 1 100 000 analýz
Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka
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6. Rozbory mlieka na močovinu
Činnosť:
Zisťovanie obsahu močoviny v individuálnych vzorkách mlieka kráv. Poskytovanie
počítačového výstupu chovateľom UREAPROT. Zisťovanie močoviny v mlieku kráv je významná
analytická činnosť pre chovateľa dojníc z hľadiska sledovania obsahu močoviny v mlieku, ktorá je
vhodným ukazovateľom úrovne výživy dojníc.
Predpokladaný počet vykonaných testov : 50 000 testov
Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka
7. Plemservis
Činnosť:
Počítačový software poskytujúci súbor významných plemenárskych informácii pre
chovateľa hovädzieho dobytka s možnosťou pravidelnej mesačnej aktualizácie dát.
Predpokladaný počet užívateľov SW : 170 odberateľov
Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, uznané chovateľské organizácie

B. V chove ošípaných
1. Kontrola úžitkovosti
Činnosť:
Plemenárske označovanie ošípaných. Kontinuálne objektívne sledovanie a
vyhodnocovanie ukazovateľov reprodukčnej úžitkovosti a vlastnej úžitkovosti plemenných ošípaných.
Údaje z kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom, na záznamy do plemenných kníh a sú záväzným
podkladom pre určovanie úžitkovosti ošípaných. Slúžia tiež ako zdroj podkladov pre odhad
plemenných hodnôt ošípaných.
Predpokladaný počet zapojených plemenníc: 10 500 kusov I. stupňa ( ŠCH, RCH )
2 500 kusov II. stupňa ( ÚCH )
Užívatelia: Chovatelia ošípaných, MP SR, uznaná chovateľská organizácia, plemenárske
organizácie, inseminačné stanice kancov, a organizácie VVZ
2. Testy vlastnej úžitkovosti stanovované aparatívne
Činnosť:
Skúšky vlastnej úžitkovosti sa vykonávajú na živom zvierati ultrazvukovým
prístrojom PIGLOG 105 a zisťovaním hmotnosti zvierat priamo v chove za každé zviera samostatne.
Skúšky vlastnej úžitkovosti sa vykonávajú na všetkých mladých zvieratách, ktoré sú určené na ďalšiu
plemenitbu a nákupné trhy.
Predpokladaný počet vykonaných testov : kančekov a prasničiek spolu 32 000 testov
Užívatelia: Chovatelia ošípaných, uznaná chovateľská organizácia, plemenárske organizácie,
inseminačné stanice kancov a organizácie VVZ
3. Testy paternity
Činnosť:
Overovanie pôvodu - rodičovstva predovšetkým plemenníkov zaraďovaných do
plemenitby pomocou krvných skupín s postupným prechodom na DNA. Slúži na overenie chovateľom
uvádzaných príbuzenských vzťahov medzi zvieratami.
Predpokladaný počet vykonaných testov : 150 testov
Užívatelia: Chovatelia ošípaných, uznaná chovateľská organizácia, plemenárske organizácie,
inseminačné stanice kancov a organizácie VVZ
4. PigServis
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Činnosť:
Počítačový software poskytujúci súbor významných plemenárskych informácii pre
chovateľa ošípaných s možnosťou vlastnej aktualizácie prípadne pravidelnej mesačnej aktualizácie
dát.
Predpokladaný počet užívateľov : 10 užívateľov
Užívatelia: Chovatelia ošípaných
5. PigReg
Činnosť: Počítačový software spracovávajúci informácie pre CEHZ.
Predpokladaný počet užívateľov : 80 užívateľov
Užívatelia: Chovatelia ošípaných,

C. V chove oviec
1. Kontrola úžitkovosti oviec
Činnosť:
Kontinuálne objektívne sledovanie a vyhodnocovanie ukazovateľov reprodukčnej
úžitkovosti, a rastovej schopnosti oviec. Údaje z kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom, na záznamy
do plemenných kníh a sú záväzným podkladom pre určovanie úžitkovosti oviec. Slúžia tiež ako zdroj
podkladov pre odhad plemenných hodnôt oviec v systéme AM-BLUP.
Predpokladaný počet zapojených bahníc:
58 000 kusov
Užívatelia: Chovatelia oviec, MP SR, uznaná chovateľská organizácia, plemenárske
organizácie a organizácie VVZ
2. Kontrola mliekovej úžitkovosti
Činnosť: Sledovanie a vyhodnocovanie mliekovej úžitkovosti bahníc počas dojnej periódy vrátane
rozboru vzoriek mlieka na tuk, bielkovinu a laktózu. Výsledky kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom
pre selekciu zvierat a šľachtiteľský proces. Údaje s kontroly úžitkovosti sú využívané pre genetické
hodnotenie oviec a slúžia pre uznanú chovateľskú organizáciu pre vedenie plemenných kníh a
stanovovanie kritérií v rámci šľachtiteľských a hybridizačných programov. Sú tiež dôležitým zdrojom
podkladov pre odhad plemenných hodnôt oviec v systéme AM-BLUP.
Predpokladaný počet zapojených bahníc:
11 000 kusov
Užívatelia: Chovatelia oviec, MP SR, uznaná chovateľská organizácia plemenárske
organizácie a organizácie VVZ
3. Testy paternity
Činnosť:
Overovanie pôvodu - rodičovstva predovšetkým plemenníkov zaraďovaných do
plemenitby pomocou polymorfných znakov. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných príbuzenských
vzťahov medzi zvieratami.
Predpokladaný počet vykonaných testov : 450 testov
Užívatelia: Chovatelia oviec, uznaná chovateľská organizácia plemenárske organizácie a
organizácie VVZ

4. Plemservis
Činnosť:
Počítačový software poskytujúci súbor významných plemenárskych informácii pre
chovateľa oviec s možnosťou vlastnej, prípadne pravidelnej aktualizácie dát.
Predpokladaný počet užívateľov: 10 užívateľov
Užívatelia: Chovatelia oviec
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5. INREG
Činnosť:
Počítačový program na vedenie individuálneho registra oviec .
Predpokladaný počet užívateľov : 100 užívateľov
Užívatelia: Chovatelia oviec

D. V chove kôz
1. Kontrola úžitkovosti
Činnosť:
Pri výkone kontroly úžitkovosti kôz sa zisťuje mlieková úžitkovosť kôz a reprodukčné
parametre (% oplodnenia, % plodnosti a % plodnosti na okotenú kozu). Výsledky kontroly úžitkovosti
slúžia chovateľom a uznanej chovateľskej organizácii, ako podklady pre zápis zvierat do plemenných
kníh, selekciu a ďalší šľachtiteľský proces.
Predpokladaný počet zapojených kôz : 300 kusov
Užívatelia: Chovatelia kôz a uznaná chovateľská organizácia

E. V chove hydiny a bežcov
1. Kontrola úžitkovosti
Činnosť:
Sledovanie dosahovaných úžitkových a kvalitatívnych parametrov v šľachtiteľských a
rodičovských chovoch, priebežná evidencia kontrola dodržiavania technologických postupov počas
odchovu a chovu hydiny. Získavanie objektívnych podkladov pre uznávacie komisie hydiny a bežcov
za účelom uznávania šľachtiteľských chovov. Spolupráca s ÚHS a ACHP v SR.
Predpokladaný počet uznaných kusov hydiny : 11 500 uznaných kusov
Predpokladaný počet uznaných kusov bežcov:
100 uznaných kusov
Užívatelia: Chovatelia hydiny, uznané chovateľské organizácie (ÚHS a ACHP v SR) a
organizácie VVZ

F. V chove koní
1. Testy na paternitu
Činnosť:
Overovanie pôvodu - rodičovstva predovšetkým plemenníkov zaraďovaných do
plemenitby pomocou mikrosatelitov DNA. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných príbuzenských
vzťahov medzi zvieratami
Predpokladaný počet vykonaných testov : 220 testov
Užívatelia: Chovatelia koní, uznaná chovateľská organizácia, plemenárske organizácie a
organizácie VVZ

G. Centrálne evidencia plemenárskych údajov a archivácia dát, podklady pre
vedenie plemenných kníh
Činnosť:
Útvar ASD zabezpečuje tvorbu databázy, jej aktualizáciu, aplikáciu a archiváciu.
Spracováva dáta z jednotlivých kontrol úžitkovosti, vykonáva genetické hodnotenie hovädzieho
dobytka, ošípaných a oviec. Útvar ASD spracováva výsledky reprodukcie hovädzieho dobytka
v celoslovenskom rozsahu a v chove ošípaných na schválených inseminačných staniciach kancov. Je
vytváraná centrálna databáza plemenárskych údajov u hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz,
hydiny a bežcov.
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Od vzniku ŠPÚ SR (1.7.1992) sa archivujú všetky spracované dáta. Mesačne sa zálohujú aktuálne
dáta z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a inseminácie v rozsahu cca 5-7 GB na CD diskoch.
Poskytovanie databázových súborov pre zápis hospodárskych zvierat do plemenných kníh a
vyhotovovanie potvrdení o pôvode prebieha formou mesačných dávok dát na CD nosičoch, ktoré sú
zasielané jednotlivým chovateľským organizáciám.
Užívatelia: Chovatelia, uznané chovateľské organizácie, plemenárske organizácie,
inseminačné spoločnosti, MP SR a organizácie VVZ

H. Kontrola dedičnosti (genetické hodnotenie)
Činnosť:
Útvar ASD spracováva dáta z jednotlivých kontrol úžitkovosti, a vykonáva genetické
hodnotenie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Genetické hodnotenie u hovädzieho dobytka sa
vykonáva v systéme ANIMAL MODEL TEST- DAY MODEL (AM TDM). U ošípaných a oviec sa
vykonáva odhad plemenných hodnôt v systéme BLUP - AM. Týmito metódami sa posudzuje
vhodnosť plemenných zvierat na ich ďalšie zaradenie do plemenitby.
Užívatelia: Inseminačné spoločnosti, chovatelia, uznané chovateľské organizácie.

I. Laboratórium genetiky
Činnosť:
Laboratórium vykonáva v súčasnosti: overovanie paternity, maternity, parentity
u všetkých druhov zvierat; overovania pohlavia u zvierat; diagnostikovanie genetických markerov u
zvierat; stanovenie metódy pomocou polymorfných znakov, krvných skupín a DNA; sekvenovanie
DNA vybraných druhov zvierat; foréznou diagnostikou DNA u zvierat; spolupracuje s vedeckovýskumnou základňou a orgánmi štátnej správy; vyvíja aktivity v oblasti molekulárnej biológie,
diagnostiky SNP a v oblasti akreditácie domácej a zahraničnej.
1) Hovädzí dobytok
V súčasnosti sa vykonáva pomocou krvných skupín a DNA. Slúži na overenie chovateľom
uvádzaných príbuzenských vzťahov medzi zvieratami. Zistené výsledky sú uložené v databáze
laboratória a plemenárskej evidencii. Súhlasnosť deklarovaných pôvodov je podmienkou pre zaradenie
býka do plemenitby a uznanie šľachtiteľského chovu. Ponúkame stanovenie markera LEP génu.
2) Ošípané
Vykonáva sa pomocou DNA. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných príbuzenských vzťahov
medzi zvieratami. Zistené výsledky sú uložené v databáze laboratória a plemenárskej evidencii.
Súhlasnosť deklarovaných pôvodov je podmienkou pre zaradenie kanca do plemenitby. Ponúkame
stanovenie RYR- 1 génu pre stres citlivosť ošípaných.

3) Kone
Vykonáva sa cez mikrosatelity DNA. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných príbuzenských
vzťahov medzi zvieratami. Zistené výsledky sú uložené v databáze laboratória a plemenárskej
evidencii
4) Ovce a kozy
Vykonáva sa pomocou polymorfných znakov. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných
príbuzenských vzťahov medzi zvieratami. Zistené výsledky sú uložené v databáze laboratória
a plemenárskej evidencii. Laboratórium genetiky vykonáva aj paternitu, maternitu a parentitu u kôz.
5) Overovanie paternity, maternity a parentity u psov.
6) Overovanie pohlavia u pštrosov a emu.
Užívatelia:

Chovatelia, Uznané chovateľské organizácie, plemenárske organizácie, inseminačné
spoločnosti, organizácie VVZ
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J. Mliekomery TRU - TEST , BERANGO a MILKOVIS – opravy a testovanie
Činnosť: ÚPZ Nitra vykonáva testovanie, rekalibráciu a opravy prenosných prietokových
mliekomerov firiem TRU TEST a Waikato, ktoré sa používajú pri výkone mliekovej úžitkovosti kráv
a kôz a mliekomery BERANGO a MILKOVIS, ktoré sa používajú pre výkon kontroly mliekovej
úžitkovosti u oviec. Opravované a kalibrované sú mliekomery Tru Test – typy FV, HI, WB HI, HI –
kozí, Waikato – typ Mk.4 a 5 – je vykonávané iba testovanie a rekalibrácia. Testovanie a rekalibrácia
sa vykonáva na stabilnej testovacej stolici TEST RIG firmy TRU TEST. Mliekomery sa testujú
a rekalibrujú 1x ročne resp. po každej oprave podtlakovej časti. Súčasťou testovania je rekalibrácia
mliekomeru na presnosť merania.
Testujú sa prenosné mliekomery vlastné ako aj mliekomery poľnohospodárskych podnikov, kde sa
vykonáva KMÚ pomocou ich vlastných mliekomerov. Poľnohospodárske podniky platia iba za
vymenené poškodené diely. Všetky mliekomery ŠPÚ SR prichádzajú na pracovisko, kde sú
prekontrolované a vydané na jednotlivé regionálne strediská. Počet mliekomerov : 2 424 kusov typu
TRU-TEST pre výkon kontroly mliekovej úžitkovosti kráv a kôz, 263 kusov typu BERANGO a 3
kusy typu MILKOVIS pre výkon kontroly mliekovej úžitkovosti bahníc. Počet mliekomerov typu
Waikato, ktoré sú vo vlastníctve poľnohospodárskych podnikov je premenlivý.
Užívatelia:

Pre vlastnú potrebu ŠPÚ SR, chovatelia,

K. Školiace pracovisko
Činnosť:
nasledovne:

ÚPZ Nitra vykonáva činnosti spojené so školiacou a doškoľovacou činnosťou

I) Pre pracovníkov ŠPÚ SR:
1) Základný kurz plemenárskych zootechnikov – pre novoprijatých pracovníkov.
2) Doškoľovací kurz plemenárskych zootechnikov pre kontrolu úžitkovosti hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov - pre plemenárskych zootechnikov, vedúcich konzulentov a
konzulentov pracujúcich na uvedených úsekoch minimálne každé 2 roky. Úspešné absolvovanie
kurzov je podmienkou pre zotrvanie v zamestnaní v ŠPÚ SR.
3) Školenie zamestnancov ŠPÚ SR v oblasti využívania výpočtovej techniky – základy PC, Windows,
pripájanie PC na internet, elektronická pošta, centrálna evidencia hospodárskych zvierat, využívanie
produktov PLEMSERVIS, INREG a PigReg, základy MS OFFICE.

II) Pre cudzích pracovníkov - pracovníkov poľnohospodárskych podnikov,
inseminačných spoločností, chovateľských zväzov a súkromne hospodáriacich roľníkov.
1) Základný kurz inseminačných technikov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, králikov
a včiel.
„Osvedčenie“ z týchto inseminačných kurzov je podkladom pre vydanie Živnostenského
listu na výkon inseminácie.
2) Doplnkový kurz inseminačných technikov na prenos embryí
Cieľom je získanie a rozšírenie teoretických a praktických vedomostí v tejto oblasti. Je
určený pre absolventov univerzít s veterinárnym alebo zootechnickým zameraním
3) Základný kurz laborantov inseminačných staníc
Absolvovanie kurzu je podmienkou získania oprávnenia na prevádzku inseminačnej
stanice. Školenia laborantov a ich skúšky sa robia v laboratóriách inseminačných staníc
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III) Pre pracovníkov - plemenárskych a chovateľských organizácií.
Kurzy hodnotiteľov hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec, kôz, hydiny, bežcov, králikov,
kožušinových zvierat.
Absolvovanie kurzu je podmienkou pre udelenie oprávnenia na výkon hodnotiteľa pre
pracovníkov, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie veterinárneho alebo zootechnického zamerania.
Všetky hore uvedené kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR pod číslom 1213.
Užívatelia:

ŠPÚ SR, chovatelia, uznané chovateľské organizácie, plemenárske
organizácie a iní žiadatelia o účasť na kurze

L. Predaj unifikovaného označovacieho materiálu
Činnosť: Zabezpečovanie a predaj unifikovaného označovacieho materiálu predstavuje nákup
predpísaných ušných značiek a laserovým popisovačom popísanie značiek v súlade s metodikou
centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Nákup aplikačných klieští na plastové a kovové ušné
značky. Nákup tetovacích klieští a kovových tetovacích čísiel. Nákup tetovacej farby. Nákup
uvedených materiálov sa realizuje na základe zmluvných vzťahov od dodávateľských organizácii.
Predaj unifikovaného označovacieho materiálu sa realizuje cestou regionálnych stredísk ŠPÚ
SR a pracoviska CEHZ na popisovanie ušných značiek.
Užívatelia:

Chovatelia hospodárskych zvierat, plemenárske organizácie, uznané chovateľské
organizácie, iní žiadatelia.

M. Označovanie, registrácia a vedenie centrálnej evidencie presunov hovädzieho
dobytka, ošípaných, oviec a kôz ( CEHZ )
ŠPÚ SR zabezpečuje celospoločensky významnú úlohu, registráciu hospodárskych zvierat
a vedenie centrálnej evidencie presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz na Slovensku
v súlade s platnou legislatívou SR, v ktorej sú transponované príslušné smernice a nariadenia EÚ.

V roku 2007 nepredpokladáme zadávanie nových modulov pre dobudovanie systému
CEHZ pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy. Taktiež nepredpokladáme dobudovanie
CEHZ o nové druhy hospodárskych zvierat z dôvodu absentujúcej legislatívy EU. Naďalej
bude kontinuálne pokračovať registrácia fariem a presunov HD, ošípaných, oviec a kôz.
Taktiež ako v predchádzajúcom roku budú výstupy z IS CEHZ poskytované pre potreby
MP SR, ŠVPS SR, PPA SR – systém IACS, PI SR, VÚ EPP, ŠÚ SR a chovateľov.
Užívatelia: MP SR, ŠVPS, PI SR, PPA SR, VÚ EPP SR, ŠÚ SR, VÚ POP

VII.
POUŽITIE BEŽNÉHO TRANSFERU
A PROSTRIEDKOV Z DOPLNKOVÝCH ZDROJOV
1) Na základe rozpočtovaných nákladov potrebných na zabezpečenie plnenia
účelových
činností a predpokladu dosiahnutých tržieb použitie bežného transferu podľa jednotlivých
účelových činností v roku 2007 bude nasledovné:
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Kontrakt na rok 2007

v tis. Sk
Poradové
číslo

-strata
+ zisk

Bežný
transfer

% podiel
k nákladom

36 338
2 690
3 098
43
258
0

- 25 589
- 14 007
- 2 859
- 142
- 401
- 299

25 589
14 007
2 859
142
401
299

41,32 %
83,89 %
48,00 %
76,81 %
60,86 %
100,00 %

968

465

- 503

503

51,97 %

Spolu
Centrálna evidencia zvierat (CEHZ)
Potlač a predaj označovacieho materiálu
Doškoľovanie pre cudzích
Iné činnosti

52
86 744
8 000
6 124
124
2 009

52
42 944
0
6 369
86
1 801

0
- 43 800
- 8 000
245
- 38
- 208

0
43 800
8 000
0
0
0

0,00 %
50,49 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Spolu ŠPÚ SR

103 000

51 200

- 51 800

51 800

50,29 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Položka

Plemenárske práce a služby
V chovoch hovädzieho dobytka
V chovoch ošípaných
V chovoch oviec a kôz
V chovoch hydiny
Paternita koní
Kontrola dedičnosti
Centrálna evidencia všetkých
plemenárskych údajov a ich
archivácia
Ostatné plemenárske služby

Náklady

Tržby

61 927
16 697
5 957
185
659
299

Kontrakt na I. polrok 2007
v tis. Sk
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Položka

Plemenárske práce a služby
V chovoch hovädzieho dobytka
V chovoch ošípaných
V chovoch oviec a kôz
V chovoch hydiny
Paternita koní
Kontrola dedičnosti
Centrálna evidencia všetkých
plemenárskych údajov a ich
archivácia
Ostatné plemenárske služby

Spolu
Centrálna evidencia zvierat (CEHZ)
Potlač a predaj označovacieho materiálu
Doškoľovanie pre cudzích

-strata
+ zisk

Bežný
transfer

% podiel
k nákladom

18 169
1 345
1 549
21,5
129
0

- 12 795
- 7 003
- 1 430
- 71
- 201
- 149

12 795
7 003
1 430
71
201
149

41,32 %
83,89 %
48,00 %
76,81 %
60,86 %
100,00 %

484

232,5

- 252

252

51,97 %

26
43 372
4 000
3 062
62

26
21 472
0
3 184,5
43

0
- 21 900
- 4 000
123
- 19

0
21 900
4 000
0
0

0,00 %
50,49 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %

Náklady

Tržby

30 964
8 348
2 979
93
330
149
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Iné činnosti

1 004

900,5

- 104

0

0,00 %

Spolu ŠPÚ SR

51 500

25 600

- 25 900

25 900

50,29 %

Kontrakt na II. polrok 2007
v tis. Sk
Poradové
číslo

-strata
+ zisk

Bežný
transfer

% podiel
k nákladom

18 169
1 345
1 549
21,5
129
0

- 12 795
- 7 003
- 1 430
- 71
- 201
- 149

12 795
7 003
1 430
71
201
149

41,32 %
83,89 %
48,00 %
76,81 %
60,86 %
100,00 %

484

232,5

- 252

252

51,97 %

Spolu
Centrálna evidencia zvierat (CEHZ)
Potlač a predaj označovacieho materiálu
Doškoľovanie pre cudzích
Iné činnosti

26
43 372
4 000
3 062
62
1 004

26
21 472
0
3 184,5
43
900,5

0
- 21 900
- 4 000
123
- 19
- 104

0
21 900
4 000
0
0
0

0,00 %
50,49 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Spolu ŠPÚ SR

51 500

25 600

- 25 900

25 900

50,29 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Položka

Plemenárske práce a služby
V chovoch hovädzieho dobytka
V chovoch ošípaných
V chovoch oviec a kôz
V chovoch hydiny
Paternita koní
Kontrola dedičnosti
Centrálna evidencia všetkých
plemenárskych údajov a ich
archivácia
Ostatné plemenárske služby

Náklady

Tržby

30 964
8 348
2 979
93
330
149

2) ŠPÚ SR je povinný vykonávať účelové činnosti v zmysle svojho predmetu činnosti
a operatívne reagovať na meniacu sa situáciu v chove hospodárskych zvierat a na zmeny
stavov jednotlivých druhov zvierat.
3) Pri zmene rozsahu jednotlivých účelových činností sa na základe skutočnosti môže meniť
aj množstvo poskytnutého bežného transferu na jednotlivé činnosti.
4) Zmeny spôsobené situáciou chovateľov budú zohľadnené pri hodnotení plnenia účelových
činností a poskytnutého bežného transferu na jednotlivé činnosti.

VIII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1) MP SR má právo vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z tohto kontraktu.
2) ŠPÚ SR sa zaväzuje vykonávať účelové činnosti v súlade so zákonom o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat, schválených metodík a pokynov a v súlade s príslušnými zákonnými
ustanoveniami platnými pre hospodárenie príspevkových organizácií.
3) Kontrakt je vyhotovený písomne v 4 exemplároch, po 2 pre účastníkov kontraktu.
4) Zmeny a doplnky ku kontraktu musia byť vykonané písomnou formou podpísanou obidvomi
zúčastnenými stranami.
5) Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach.
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IX.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU
1) Plnenie úloh vyplývajúcich z tohto kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania
kontraktu, t.j. po ukončení roku 2007.
2) Plnenie jednotlivých úloh bude vyhodnotené podľa jednotlivých vnútroorganizačných
jednotiek ŠPÚ SR v Rozbore hospodárenia za rok 2007.
3) Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení
zákonom stanovenej výročnej správy o hospodárení za rok 2007.

Bratislava,

Ing. Miroslav J u r e ň a
minister

Ing. Mojmír H a š k o
riaditeľ ŠPÚ SR
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