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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie/
Služobný úrad
:
Sídlo organizácie:
Identifikačné číslo:
Zriaďovacia listina:

Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra
949 01 Nitra, Jelenecká č. 49
34012338
Rozhodnutím MP SR č. 3036/1994-100, doplneným
R. č. 2635/122/1995-100 č. 10143/2003-250 a
zmena sídla R.č. 5994/2005-250
Kontakt:
tel./fax :00421 37/6410010/11
e-mail: sekretariat@pisr.sk
http: www.pisr.sk
Regionálne strediská:
Regionálne stredisko PI SR Nitra
949 01 Nitra, Jelenecká 49
tel.: 00421 37/641 0015
e-mail: rsnr@pisr.sk
Regionálne stredisko PI SR Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica, Pod Bánošom 33
tel./fax: 00421 48/4174248
e-mail: rsbb@pisr.sk
Regionálne stredisko PI SR Prešov
080 01 Prešov, Masarykova 10
tel./fax: 00421 51/7725677
e-mail: rspo@pisr.sk
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Forma hospodárenia:
rozpočtová organizácia
Riaditeľ/vedúci služobného úradu: Ing. Silvin Absolon
Vedenie organizácie:
Vedúci inšpekčného úseku , zástupca riaditeľa: Ing. Anton Halčin
Vedúca ekonomického úseku/Osobný úrad: Ing. Viera Lipská
Vedúci právneho úseku: Mgr. Ladislav Krčmárik
Vedúci regionálneho strediska PI SR Nitra: Ing. Klára Tokovská
Vedúci regionálneho strediska PI SR B. Bystrica: Ing. Ján Turčan
Vedúci regionálneho strediska PI SR Prešov: MVDr. Tibor Želtvay
Predmet činnosti:
Plemenárska inšpekcia SR Nitra (ďalej PI SR) vykonáva štátny dozor na úseku plemenitby
a šľachtenia hospodárskych zvierat v rozsahu vymedzenom zákonom č. 194/98 Z.z.
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonných ustanovení
a Štatútu PI SR schváleného MP SR pod. č. j. 3300/94-100. Na činnosť PI SR sa vzťahuje
zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe, zákon č. 553/2003 Z.z. o o odmeňovaní
zamestnancov vo verejnom záujme , zákon č. 10/96 Z. z. - o kontrole v štátnej správe a zákon
č. 71/67 Zb. - o správnom konaní a ostatné všeobecne platné právne predpisy.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
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2.1.

POSLANIE ORGANIZÁCIE

Činnosť
organizácie je
zameraná na výkon kontrolnej činnosti danej
kompetenciami zákona č.194/98 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
v poľnohospodárskych subjektoch v pôsobnosti Slovenskej republiky.
Podľa zákona č. 194/1998 Z.z. kontrolovanými subjektami sa rozumejú právnické a fyzické
osoby vykonávajúce šľachtenie alebo plemenitbu HZ, ktorými sú plemenárske a chovateľské
organizácie, chovateľské podniky, chovatelia ,SHR, vlastníci, držitelia HZ a osoby oprávnené
na insemináciu. Inšpektori PI SR v kontrolovaných subjektoch zisťujú skutkový stav,
nedostatky, ich závažnosť, rozsah a trvanie protiprávneho stavu. PI SR ukladá sankcie podľa
§28, mimoriadne opatrenia podľa §29 ods.1 a navrhuje MP SR odobratie vydaných
oprávnení, rozhodnutí, uznaní a povolení podľa §29 ods. 3.
Plemenárska inšpekcia SR Nitra zisťuje objektívny stav a dodržiavanie podmienok,
plnenie povinností a opatrení ustanovených zákonom o plemenitbe, nedostatky
v kontrolovaných subjektoch, mieru zavinenia, rozsah, závažnosť a trvanie protiprávneho
konania.
Zákon umožňuje uložiť rozhodnutím v správnom konaní pokutu do výšky 200 tis. Sk za
porušenie citované v § 28 ods. 1 písm.a) až j) zákona č. 194/98 Z.z., pokutu do výšky 400
tis. Sk za porušovanie citované v § 28 ods. 2 písm.a) až c) zákona č. 194/98 Z.z., pokutu
do výšky 600 tis. Sk za porušenia, ktorých sa kontrolovaný subjekt dopustil opakovane,
mimoriadne opatrenia – kastráciu, zákaz predaja plemenných zvierat, zákaz predaja
a využívania inseminačných dávok (ID) a embryí, zákaz predaja násadových vajec
a mláďat hydiny, zákaz liahnutia, zhabanie a likvidáciu ID a embryí. Pri neplnení
ustanovení zákona PI SR navrhuje ministerstvu odobratie oprávnenia, alebo poverenia
plemenárskej organizácii, zrušenie rozhodnutia o uznaní chovateľskej organizácie, zrušenie
povolenia na prevádzku inseminačnej stanice, odobratie oprávnenia na insemináciu, zrušenie
programu kríženia, zrušenie povolenia na prevádzku inseminačnej stanice, odobratie
oprávnenia na insemináciu, zrušenie šľachtiteľských chovov a inej šľachtiteľskej jednotky
alebo testačnej stanice.
Činnosť PI SR Nitra podlieha v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. – o správnom
konaní, dozoru prokuratúry. Zabezpečuje plnenie úloh Služobného úradu PI SR
v súvislosti so zákonom č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov.

2.2.

STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
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1. Plemenárskou inšpekciou SR Nitra sú zabezpečované úlohy štátneho odborného
dozoru v rámci Slovenskej republiky v zmysle úloh rezortu pôdohospodárstva, úloh
Európskej Únie v oblasti živočíšnej výroby na úseku plemenitby a šľachtenia
hospodárskych zvierat. Plnenie úloh je následne viazané na Nariadenia Rady EÚ č.
3508/92, Nariadenia Vlády SR č.274/2003 o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi
veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských
štátov o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia
právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti v náväznosti na reformu
Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
2. Plemenárska inšpekcia SR Nitra v rámci prístupu do databázy Centrálnej evidencie
Štátneho plemenárskeho ústavu Slovenskej republiky preberá informácie týkajúce sa
identifikácie a registrácie zvierat v SR. Výhľadovo je nutné zabezpečiť prístup PI SR do
databázy Ministerstva pôdohospodárstva SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR a tým optimalizovať kontrolnú činnosť v rezorte .
3. Plemenárska inšpekcia SR Nitra, v rámci plemenárskych a šľachtiteľských činností
v Slovenskej republike plní nezastupiteľnú úlohu nezávislého garanta zákonnosti na
úseku plemenárstva a šľachtiteľstva. Vo zvýšenej miere sa sústredí na sledovanie
spätnej väzby z výstupov kontrolnej činnosti a špecifické úlohy dané MP SR. Pri
monitorovaní a riešení nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti, pri riešení podnetov
a sťažností rieši úlohy s Odborom živočíšnych komodít Ministerstva pôdohospodárstva SR
a chovateľskými zväzmi pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, kone,
ošípané, hydina, ovce, kozy, pštrosy, králiky, kožušinové zvieratá, ryby, včely)
zodpovednými za šľachtiteľský proces v Slovenskej republike.
4. Na úseku medzinárodných vzťahov je uskutočňovaná aktívna spolupráca hlavne
s krajinami V 4 a predovšetkým s Českou plemenárskou inšpekciou.. Mnohostrannosť
odborných kontaktov so zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti plemenárstva
a kontroly sa bude premietať v zefektívnení kontrolnej činnosti za účelom zvyšovania
efektívnosti poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike.
5. Finančné zabezpečenie organizácie pre rok 2008 je garantované z finančných prostriedkov
Štátneho rozpočtu SR na rok 2008. K finančným operáciám v rámci rozpočtu organizácie
organizácia pristupuje maximálne hospodárne a efektívne, v súlade so zákonom č.303/1995
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Finančné operácie podliehajú
kontrole v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
6. Rozpis zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov pre organizáciu stanovuje za
strednodobý cieľ organizácie už v roku 2008 zabezpečiť pravidelnými cielenými
kontrolami v Slovenskej republike zníženie nepovolenej plemenitby u hospodárskych
zvierat minimálne pod úroveň 25% a do roku 2010 pod 21 %.

3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
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Kontrolná činnosť Plemenárskej inšpekcie SR (ďalej PI SR) bola v roku 2007
vykonávaná podľa schváleného „ Plánu inšpekčnej činnosti PI SR na rok 2007“ na
dodržiavanie Zákona č. 194/98 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
(HZ) v znení neskorších predpisov. Niektoré kontroly boli cielené na špecifické úseky
s väčším dôrazom na zdokumentovanie pôvodu, predovšetkým na chovy ošípaných, koní,
oviec a kôz u SHR a fyzických osôb, na inseminačné stanice kancov a inseminačných
technikov. Opätovne
sa organizácia podieľala pri zabezpečovaní úloh súvisiacich
s aproximáciou legislatívy Európskej Únie v nadväznosti na právne normy a predpisy,
nariadenia a príslušné predpisy dotýkajúce sa plemenárstva (predovšetkým na novelizácii
plemenárskeho zákona). Zamestnanci sa zúčastňovali na chovateľských dňoch, nákupných trhoch
plemenníkov, poradách plemenárskych organizácií, výstavách zvierat, školení, seminárov a pod.,
kde okrem kontrolnej činnosti vykonávali aj poradenskú činnosť.
Zdokumentované výstupy z kontrolnej činnosti PI SR boli v organizácii analyzované a
vyhodnocované s návrhom na riešenie zistených nedostatkov:
• podľa vykonaných kontrol a zistených porušení zákona v subjektoch,
• podľa vykonaných kontrol a porušení zákona pri jednotlivých druhoch HZ,
• podľa porušení zákona v jednotlivých §,
• podľa uložených opatrení a finančných sankcií v správnom konaní.
V období od 1.1.2007 do 31.12.2007 vykonala PI SR v rámci Slovenskej republiky
inšpekčné kontroly v 450 poľnohospodárskych subjektoch. Bez porušenia zákona bolo
298 kontrol (66,2 %) a 152 kontrol bolo s porušením zákona (33,8 %), čo je
zdokumentované v protokoloch o kontrole (tab. č. 1, graf č. 1). Podľa plánu kontrolnej
činnosti PI SR bolo potrebné uskutočniť v roku 2007 kontroly v 435 subjektoch, oproti
predchádzajúcemu roku zvýšenie počtu kontrol o 15 kontrol. Úloha bola splnená na
103,4%.
Najviac kontrol bolo vykonaných v poľnohospodárskych podnikoch so živočíšnou
prvovýrobou 381 (84,7 %). Ďalej boli kontrolované inseminačné stanice kancov 8 krát (1,8
%), inseminačný technici v chovoch hovädzieho dobytka 6 krát (1,3 %), zväzy chovateľov
hospodárskych zvierat 6 krát (1,3 %), nákupné trhy 4 krát (0,9 %) a podniky iného charakteru
44 krát (9,8 %), (tab.č.2, graf č. 2).
Podľa jednotlivých druhov hospodárskych zvierat bolo vykonaných 657
inšpekčných kontrol. Z toho bolo zistené porušenie zákona pri 196 kontrolách, čo je 29,8
%. V porovnaní s rokom 2006, pri hodnotení kontrol podľa jednotlivých druhov
hospodárskych zvierat (v 1 subjekte môže byť aj viacej druhov HZ, ktoré podliehajú
kontrole ), bolo vykonaných o 35 kontrol viac a porušovanie zákona bolo menšie o 9,3
%. Prehľad o vykonaných kontrolách a porušení zákona č.194/98 Z.z. pri jednotlivých
druhoch HZ je v tabuľkách č. 3, 4, 5, 6 a), 6b) a znázornený na grafe č. 3.

V roku 2007 bolo Plemenárskou inšpekciou SR podľa zákona č.71/1967 Zb.
začatých 65 správnych konaní (oproti roku 2006 + 5) , z ktorých do konca roku
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bolo skončených 32 prípadov. Z toho pripadalo na Regionálne stredisko PI SR Banská
Bystrica zahájených 42 konaní, skočených 23 konaní, neskončených 19 konaní, Regionálne
stredisko PI SR Nitra začatých 8 konaní, 4 konania skončené, neskončené 4 konania
a Regionálne stredisko PI SR Prešov začatých 15 konaní, skončených 5 konaní
a neskončených 10 konaní. Zastavenie správnych konaní podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb.
bolo v 6 prípadoch, zníženie výšky sankcie bolo realizované v 2 prípadoch. Odvolania
postúpené k riešeniu na MP SR boli v 5 správnych konaniach,2 krát zo strany PI SR bolo
uskutočnené späťvzatie odvolania.

Počet sankcií vzhľadom na rozpor s ustanovením sankčného § zák. č. 194/1998 Z.z.
Druh HZ
HD
OŠ
OV
KOZ
KONE
INÉ
SPOLU

§
14
6
8
4
3
13
0
34

§
15
6
8
7
4
13
0
38

§
24
1
0
0
0
0
0
1

§
18
4
3
8
7
9
0
31

Súčet
druhový
17
19
19
14
35
0
104

Za nesúčinnosť v zmysle § 27 ods. l zák.č.194/1998 Z.z. bola uložená v roku 2007sankcia
v 19 správnych konaniach ( + 8 oproti r.2006).

Vymožené sankcie v roku 2007
Za správne konania z roku
Vymožená suma v Sk

2004

2005

2006

2007

spolu

0

500

47 500

172 500

220 500

Suma 220 500 Sk bola odvedená do Štátnej pokladnice SR. Celkový počet „Rozhodnutí
o uložení sankcie Plemenárskou inšpekciou SR“ v roku 2007 bolo vydaných 63
rozhodnutí vo výške 457 000 Sk.

Exekučné konania
Realizácia zaplatenia dlžných finančných pokút bola v roku 2007 uplatňovaná v exekučnom
konaní prostredníctvom súdneho exekútora. Suma pokút povinných subjektov bola uplatnená
u 6 subjektov ako pohľadávka štátu. Exekučne bolo vymožených od 3 subjektov 85 000
Sk, zostáva v riešení u súdneho exekútora 8 prípadov v sume 90 000 Sk.

3.1. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU HOVÄDZIEHO DOBYTKA (HD)
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Predmetom kontrol v chovoch HD v rámci Slovenskej republiky bolo plnenie úloh štátnej
starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby a to predovšetkým:
•
•
•
•
•
•
•
•

zootechnická kontrola (§2)
zisťovanie a evidovanie pôvodu (§ 14)
označovanie a evidencia HD (§ 15)
výkon kontroly úžitkovosti (§ 17)
pripárovacie plány (§ 18, ods. 3)
plemenitba (§ 18, ods. 4)
zasielanie údajov z inseminácie do centrálneho registra (§ 24)
odborná spôsobilosť plemenárskeho pracovníka(§ 25)

V chovoch HD bolo vykonaných 294 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené
55 krát, čo je 18,7 % z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom bolo zistených 132
porušení jednotlivých § zákona. Na odstránenie nedostatkov prijali kontrolované subjekty 39
krát opatrenia a 16 krát bol podaný návrh na zahájenie správneho konania, (tab. č. 3, 4,
5, 6a), 6b) a grafy č. 3, 5).
V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
bolo vykonaných 112 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v 3 prípadoch,
čo je 2,7 %, na odstránenie nedostatkov prijali kontrolované subjekty 3 krát opatrenia,
pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 6 krát (viď. tab. č. 3, 7).
V stredoslovenskom regióne ( kraj Banská Bystrica, Žilina )
bolo vykonaných 104 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v 45 prípadoch,
čo je 43,3 %, pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 117 krát. Na
odstránenie zistených nedostatkov 33 kontrolovaných subjektov prijalo opatrenia. V 12
subjektoch bolo navrhnuté zahájenie správneho konania (viď. tab. č. 4, 7).
Vo východoslovenskom regióne (kraj Košice, Prešov)
bolo vykonaných 78 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v 7 prípadoch, čo
je 9,0 %, pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo 9 krát. Na odstránenie
zistených nedostatkov kontrolované subjekty v 3 prípadoch prijali opatrenia a pri 4 subjektoch
bolo navrhnuté zahájenie správneho konania (viď. tab. č. 5, 7).

3.1.1. Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č. 194/98
Z.z. v SR na úseku chovu HD v roku 2007 (tab. č. 7, graf č. 5):
1. Zákon č. 194/98 Z.z. § 24 vedenie záznamov o použití nakúpených a dodaných ID
Chovatelia sú povinní viesť evidenciu o použití nakúpených a dodaných inseminačných
dávok. Tento § bol kontrolovaný 171 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 13
prípadoch, čo je 7,6 % a 9,8 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 13 krát.
2. Zákon č. 194/98 Z.z. § 2 ods. 18 zootechnická kontrola
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Povinnosťou chovateľov je viesť dokumentáciu o označovaní a registrácii zvierat
v súvislosti s centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat.
Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované zvieratá, označené zvieratá, pasy
zvierat, nezasiela údaje do centrálnej evidencie. Tento § bol kontrolovaný 286 krát, jeho
porušenie bolo zistené v 27 prípadoch, čo je 9,4 % a 20,5 % z celkového počtu
porušení. Z toho, ZS 1 krát, SS región 20 krát, VS región 6 krát.
3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 3 vykonávanie plemenitby podľa pripárovacích
plánov
Povinnosť chovateľov je vykonávať plemenitbu podľa pripárovacích plánov, ktoré zostavujú
chovatelia v súčinnosti s uznanými chovateľskými organizáciami a plemenárskymi
organizáciami tak, aby nedochádzalo k príbuzenskej plemenitbe.
Tento § porušujú hlavne súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí v prevažnej miere nemajú
uzatvorené zmluvy s inseminačnými spoločnosťami na nákup inseminačných dávok a
vypracované pripárovacie plány. Paragraf bol kontrolovaný 277 krát, pričom jeho
porušenie bolo zistené v 30 prípadoch, čo je 10,8 % a 22,7 % z celkového počtu
porušení. Z toho ZS región 3 krát, SS región 27 krát.
4.

Zákon č. 194/98 Z.z. § 14 zisťovanie a vedenie pôvodu HZ
Povinnosťou chovateľov a plemenárskych organizácii je zisťovať a evidovať pôvod HZ na
základe údajov z prvotnej evidencie, údajov z inseminácie, prirodzenej plemenitby,
kontroly úžitkovosti a testovania pôvodu.
Chovateľ nevie preukázať pôvod narodeného potomstva z toho dôvodu, že nevedie
prvotnú chovateľskú evidenciu, alebo používa v plemenitbe plemenníkov bez osvedčenia
na použitie v plemenitbe a do záznamu nezapíše register býka. Tento § bol kontrolovaný
281 krát, jeho porušenie bolo zistené v 17 prípadoch, čo je 6,0 % a 12,9 % z celkového
počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát, SS región 14 krát, VS región 2 krát.

5.

Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 ods. identifikácia HZ a zasielanie údajov do centrálnej
evidencie.
Chovatelia, držitelia HZ sú povinní poskytnúť údaje týkajúce sa pôvodu, identifikácie
a miesta určenia zvierat.
Uvedený paragraf súvisí s § 14, t.j. porušuje sa vtedy keď chovateľ nevedie prvotnú
chovateľskú evidenciu, zvieratá neoznačuje, pripadne označuje jalovice až po otelení, na
plemenitbu využíval býka z výkrmu. Tento § bol kontrolovaný 284 krát, jeho porušenie
bolo zistené v 15 prípadoch, čo je 5,3 % a 11,4 % z celkového počtu porušení. Z toho SS
región 15 krát.

6.

Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 „čierna plemenitba“- používanie plemenníkov
v prirodzenej plemenitbe alebo v inseminácii (tab.20)
Povinnosťou chovateľov je používať plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, alebo
v inseminácii len takých, ktorým bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu.
Chovatelia používajú na plemenitbu býkov z výkrmu, alebo býkov bez vydaného
osvedčenia na použitie v plemenitbu, alebo nevedia dokladovať POP plemenníka
(„klasická čierna plemenitba“). Tento § bol kontrolovaný 277 krát, pričom jeho
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porušenie bolo zistené v 8 prípadoch, čo je 2,9 % a 6,1 % z celkového počtu porušení.
Z toho SS región 8 krát.

3.1.2.

Zhodnotenie – analýza kontrol širšieho rozsahu :

1. Chov dojčiacich kráv
a.)

Na základe vypracovanej metodiky inšpekčných kontrol v chove dojčiacich kráv
boli kontrolované ustanovenia v zmysle Výnosu MP SR č. 806/2004-100 a
usmernenia ministra pôdohospodárstva SR č. 8/2005, týkajúce sa podmienok na
pridelenie prémiových práv na dojčiace kravy. Na základe zmenených dotačných
podmienok bol od júla 2007 prijatý nový metodický pokyn MP SR č. 3024/2007-930
k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z.z. o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok
2007. Uvedené žiadosti sú na podporu v poľnohospodárstve formou doplnkovej
národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky (VDJ).

b.) Celkovo bolo vykonaných 63 inšpekčných kontrol v chovoch hovädzieho dobytka,
ktoré sa zaoberajú chovom dojčiacich kráv. V 26 prípadoch boli zistené porušenia
zákona č. 194/1998 Z.z. čo je 41,3 % a v 37 prípadoch nebolo pri kontrolách
subjektov zaoberajúcich sa chovom dojčiacich kráv zistené porušovanie zákona č.
194/1998 Z.z..
c.) Porušenie jednotlivých § zákona 194/98 Z.z.
§ 2 ods.18 – zootechnická kontrola (pravidla CE)
porušenie bolo zistené v 7 subjektoch, čo je 11,1 %
§14 ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu
porušenie bolo zistené v 6 subjektoch, čo je 9,5 %
§ 15 – poskytnutie údajov o pôvode a identifikácii zvierat
porušenie bolo zistené v 5subjektoch, čo je 7,9 %
§ 18 ods. 3 – vykonávanie plemenitby podľa priparovacích plánov
porušenie bolo zistené v 13 subjektoch, čo je 20,6 %
§ 18 ods. 4 – používanie plemenníkov v plemenitbe na ktoré bolo vydané osvedčenie
na používanie v plemenitbe
porušenie bolo zistené v 10 prípadoch, čo je 15,9 %
§ 22 – odborná spôsobilosť
porušenie bolo zistené v jednom prípade, čo je 1,6 %
§ 24 ods. 9 – zasielanie údajov na centrálne spracovanie plemenárskych údajov
porušenie bolo zistené v 7 subjektoch, čo je 11,1 %
d.) Poznatky z vykonaných kontrol:
• Pri používaní býkov v prirodzenej plemenitbe chovatelia majú osvedčenia
o použití plemenníkov na plemenitbu a využívajú plemenných býkov
prevažne mäsových plemien. V chovoch sa však vo väčšej miere vykonáva
inseminácia resp. kombinácia inseminácie s prirodzenou plemenitbou. Pri
využívaní uvedenej kombinácie plemenitby sa dosahujú v chovoch lepšie
reprodukčné ukazovatele v porovnaní s chovmi, kde sa vykonáva výlučne
inseminácia.
• Pri kontrolách bolo zistené, že všetci kontrolovaní chovatelia spĺňali
podmienku minimálneho počtu dojčiacich kráv na pridelenie
individuálnych limitov, zvieratá boli označené predpísaným spôsobom a boli
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•
•

•

zaregistrované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ). V 21
prípadoch mali chovatelia uzatvorené zmluvy na výkon kontroly úžitkovosti
mäsových plemien so Štátnym plemenárskym ústavom SR Bratislava. Dojčiace
kravy sa počas inšpekčných kontrol nachádzali v kravínoch s voľným
ustajnením spolu s teľatami, na pastve pri farmách resp. v oplôtkach spolu
s teľatami. V štyroch prípadoch chovatelia nepožadovali v minulom roku
prémiové práva na chov dojčiacich kráv.
Pri kontrolách nebolo zistené, že by mlieko vyprodukované kravami bolo
využívané na iné účely ako na odchov teliat.
Pri registrácii zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat môžu
chovatelia uvádzať ľubovoľné podiely krvi jednotlivých plemien, ktoré sú
potom uvedené aj na sprievodných dokladoch zvierat (pasoch zvierat). Práve
fotokópie pasov zvierat boli prikladané k žiadosti o pridelenie prémiových práv
ako doklad o splnení podmienky plemennej skladby na pridelenie prémiových
práv podľa usmernenia ministra pôdohospodárstva SR. Spätná kontrola
vychádza z priložených zoznamov dojčiacich kráv a fotokópií pasov
priložených k žiadosti o pridelenie prémiových práv. Z uvedeného dôvodu sú
chovatelia, ktorí vykonávajú v chove dojčiacich kráv kontrolu úžitkovosti
v nevýhode, pretože tu existuje možnosť spätného overenia podielu krvi.
V chove dojčiacich kráv bez kontroly úžitkovosti mäsových plemien je
možné odhadnúť plemennú príslušnosť iba na základe zovňajšku zvieraťa
(exteriéru).
Všetky kontrolované subjekty vlastnia chovy so zameraním na produkciu
mäsa. V kontrolovaných stádach prevládalo plemeno s kombinovanou
úžitkovosťou Slovenského strakatého dobytka ako aj krížence mäsových
plemien, najmä Charolaise (zriedkavo už aj v čistokrvnej forme) a Limousin,
a ojedinele Blonde ď Aquitaine.

2. Plemenitba jalovíc na pastve
Bola jednou z prioritných úloh kontrolnej činnosti v roku 2007, vykonané boli
prevažné neohlásené kontroly na pastvách jalovíc s konkrétnym zameraním na § 18
ods. 4 „čiernu plemenitbu“ t.j. používanie býkov v plemenitbe na pastve bez
osvedčenia na plemenitbu. Kontroly boli vykonané v subjektoch s vyšším počtom HD,
v ktorých sa počas pastevného obdobia vytvára samostatná skupina jalovíc na pastve
(stredoslovenský región), alebo v chovoch kde sa jalovice pásli spolu s kravami
(východoslovenský región). V západoslovenskom regióne sa jalovice v prevažnej
miere kŕmia zeleným krmivom v maštaliach jednotlivých subjektoch.
Spolu bolo vykonaných 21 kontrol, z toho bolo zistené porušenie zákona 194/98 Z.z
v 4 prípadoch, čo je 19 %.
a.) Porušenie jednotlivých § zákona č. 194/98 Z.z.
1. § 2 ods. 18 – dodržiavanie pravidiel centrálnej evidencie HZ.
Porušenie bolo zistené v 2 prípadoch čo je 9.5% z počtu kontrolovaných
subjektoch
Porušenia zákona boli v termíne odstránené.
2. § 18 ods. 3 – pripárovanie plány.
Porušenie bolo zistené v 2 prípadoch čo je 9.5% z počtu kontrolovaných
subjektoch
11

Porušenie zákona bolo v termíne odstránené.
3. § 18 ods. 4 používanie býkov v plemenitbe na ktoré bolo vydané osvedčenie na
použitie v plemenitbe.
Porušenie bolo zistené v jednom prípade, čo je 4,8 % z počtu kontrolovaných
subjektoch. Subjekt nemal kópie osvedčení plemenných býkov na použitie
v plemenitbe (inseminácii). Subjekt porušenie v termíne odstránil.
b.)
Záver
• Z analýzy porušenia jednotlivých § zákona č. 194/98 Z.z. vyplýva, že jednotlivé
subjekty prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré v termíne odstránili.
Správne konanie nebolo začaté ani v jednom subjekte.
•

V súčasnosti sa v plemenitbe jalovíc výrazne využíva umelá inseminácia počas
celého roka. Prirodzená plemenitba sa využíva najmä v chovoch dojčiacich kráv
a v oblastiach s ťažko dostupnými pastvami. Na výraznejšie využívanie inseminácie
v plemenitbe jalovíc vplýva aj zmena organizácie pastvy. Čoraz častejšie sa používa
oplôtkový systém pasenia alebo voľné pasenie v blízkosti fariem a na vzdialenejšie
a ťažšie dostupné pasienky sa presúvajú už pripustené jalovice, prípadne skupiny
zvierat, u ktorých sa neplánuje pripúšťanie počas pastevného obdobia.
• Možno konštatovať, že u chovateľov hovädzieho dobytka, ktorí realizujú samostatné
pastvy jalovíc prevláda dostatočná znalosť zootechnických pravidiel a zákonných
noriem viažucich sa na plemenitbu. Široká ponuka inseminačných dávok preverených
býkov na trhu prispieva k skvalitňovaniu chovného materiálu a zároveň napomáha
k znižovaniu „čiernej plemenitby“ v chovoch hovädzieho dobytka.

3. Dodržiavanie zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č. 194/98 Z.z.
plemenných a chovných zvierat dovezených zo zahraničia
a) Kontroly boli vykonané u dovezeného chovného a plemenného materiálu zo
štátov EÚ. Kontroly boli vykonané na všetky HZ (HD, ošípané, ovce, kozy,
kone) a boli zamerané na :
• počty dovezených zvierat
• účel dovozu a skutočné využívanie (plemenné zvieratá, chovné, výkrm)
• zdokumentovanie podľa § 24 ods. 2
b) Záver:
• Kontroly boli vykonané v 24 subjektoch, z toho bolo zistené porušenie
zákona č. 194/98 Z.z. v jednom prípade, čo je 4,2 %.
• Zvieratá určené na obnovu základného stáda v regióne Banská Bystrica
určené na plemenitbu sú dovážané s originálnymi potvrdeniami o pôvode
vydanými v krajine pôvodu. K dovozu väčšieho počtu zvierat určených na
plemenitbu by v značnej miere napomohla dostupnosť informácií týkajúcich sa
legislatívnych predpisov.
• Môžeme konštatovať, že u dovezených zvierat - ako plemenný materiál,
nebolo zistené porušovanie zákona o šľachtení a plemenitbe HZ
týkajúcich sa označovania, vedenia CEHZ, vedenia pôvodu, identifikácii
a mieste určenia, osvedčení o použití plemenníkov v plemenitbe
a v chovoch vykonávajúcich insemináciu vedenie záznamov o použití ID.

4. Problematika pri presunoch zvierat v CEHZ
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Pri inšpekčných kontrolách bolo zistené že k chovateľom sa na farmy do CEHZ
dostávajú zvieratá, ktoré na farmu neboli fyzicky presunuté. Na základe zistení
dochádza k presunom bez vedomia chovateľov. V súčasnosti na presun zvierat do
CEHZ stačí poslať hlásenie s dvoma podpismi a ten sa jednoducho zrealizuje ako
fiktívny presun. Chovateľ sa o presune dozvedá až pri kontrolách plemenárskych
resp. veterinárnych inšpektorov.

3.1.3. Návrh opatrení na úseku chovu HD :
1. Odporúčame, aby sa k žiadosti o pridelenie prémiových práv na dojčiace kravy
predkladali doklady o overení pôvodu poverenou plemenárskou organizáciou
resp. jednou z podmienok na pridelenie prémiových práv by mohla byť povinná
kontrola úžitkovosti mäsových plemien v chove dojčiacich kráv. Z pohľadu PI SR
pri zisťovaní plemennej štruktúry stáda býva len skonštatovanie zistenej situácie
v chove.
2. Navrhujeme, aby pri presunoch bola zabezpečená spätná verifikácia údajov o
presunoch. V súčasnosti sa zavádza prístup farmára do CEHZ, kde každý držiteľ
dostane prístupové meno a heslo. Má potom možnosť zistiť si v CEHZ potrebné údaje
o zvieratách na svojich farmách. V jednej časti by sa mohli zaznamenávať prísuny
a odsuny, ktoré by boli zrealizované až po odsúhlasení držiteľom na konkrétnej farme.
U farmárov, ktorí nepožiadajú o prístup do CEHZ, by mohli byť štvrťročne zasielané
zoznamy presunov, ktoré by boli zrealizované až po odsúhlasení držiteľom zvierat na
farme.
3. Ako v predchádzajúcom období, navrhujeme aby samostatne hospodáriaci
roľníci s inseminačnými spoločnosťami uzatvárali zmluvy a vypracovávali
dlhodobejšie pripárovacie plány (na 2 resp. 3 roky).

3.1.4.

Úlohy PI SR na úseku chovu hovädzieho dobytka pre rok 2008:

1. Vykonať kontroly na plemenitbu jalovíc na pastvách počas pastevnej sezóny.
2. Zamerať sa na subjekty s chovom HD, kde kontroly ešte neboli vykonané.
3.

Zamerať sa na samostatne hospodáriacich roľníkov,
s chovom menšieho počtu zvierat.

prípadne fyzické osoby

4. Uskutočniť blok kontrol inseminačných technikov.

5. Uskutočniť cielené kontroly v plemenárskych organizáciách a chovateľských
zväzoch .

3.2. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU OŠÍPANÝCH
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V chovoch ošípaných bolo v roku 2007 predmetom kontrol predovšetkým :
•

zootechnická kontrola v chove ošípaných (§ 2, ods.18)

•

podmienky šľachtenia a plemenitby (§ 4)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

šľachtiteľské chovy (§ 12)
zisťovanie a evidovanie pôvodu ošípaných (§ 14)
poskytovanie údajov o pôvode, evidencia ošípaných (§ 15)
výkon kontroly úžitkovosti (§ 17)
pripárovacie plány v chove ošípaných (§18, ods. 3,4)
prevádzkovanie inseminačných staníc kancov (§ 20)
odborná spôsobilosť pri výkone inseminácie ošípaných (§ 22)
podmienky predaja inseminačných dávok (§ 24)
odborná spôsobilosť, získavanie a spracovanie semena na ins.stanici (§ 25)

Bolo vykonaných celkovo 138 inšpekčných kontrol, čo je oproti roku 2006 viac o 1
kontrolu (index 100,7). Porušenie zákona bolo zistené 45 krát, čo je 32,8 % z celkového
počtu vykonaných kontrol, pričom bolo zistených 90 porušení jednotlivých § zákona. Na
odstránenie nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenia 31 krát, 14 krát bol podaný
návrh na zahájenie správneho konania (viď tab. č.3, 4, 5, 6a), 6b), 8 a graf č. 3, 5).
V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
bolo v chove ošípaných vykonaných 64 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené
pri 8 kontrolách, čo je 11,1 %, porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 18 krát.
Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenia 11 krát. ( viď.
tab. č. 3.,8)
V stredoslovenskom regióne (kraj Banská Bystrica, Žilina)
bolo v chove ošípaných vykonaných 38 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v
21 prípadoch, čo je 55,3 %, porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 51 krát. Na
odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal opatrenia v 10 prípadoch, na
zahájenie správneho konania bolo podaných 11 návrhov (viď. tab. č. 4, 8 ).
Vo východoslovenskom regióne (kraj Košice, Prešov)
bolo vykonaných 35 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené pri 13 kontrolách, čo
je 37,1 %. Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenia v 10
prípadoch, na zahájenie správneho konania boli podané 3 návrhy (viď. tab. č.5, 8 ).

3.2.1. Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č.
194/98 Z.z. v SR na úseku chovu ošípaných (tab. č. 8, graf č. 6)
1. Zákon č. 194/98 Z.z. § 14 zisťovanie a vedenie pôvodu HZ
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Povinnosťou chovateľov a plemenárskych organizácii je zisťovať a evidovať pôvod HZ na
základe údajov z prvotnej evidencie, údajov z inseminácie, prirodzenej plemenitby,
kontroly úžitkovosti a testovania pôvodu.
Porušovanie § 14 poukazuje na negatívny trend v oblasti obnovy základných stád
ošípaných v chovoch bez kontroly úžitkovosti.
Tento § bol kontrolovaný 110 krát, jeho porušenie bolo zistené v 18 prípadoch, čo je
16,4 % a 20,0 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 3 krát, SS región 12 krát,
VS región 3 krát.
2. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 identifikácia a zasielanie údajov do centrálnej evidencie.
Vlastník, chovateľ, alebo držiteľ je povinný na požiadanie plemenárskej inšpekcie alebo
poverenej plemenárskej organizácie poskytnúť údaje týkajúce sa pôvodu, identifikácie
a miesta určenia zvieraťa.
Tento § bol kontrolovaný 124 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 13 prípadoch,
čo je 10,5 % a 14,4 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 13 krát.
3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 „čierna plemenitba“ používanie plemenníkov
v prirodzenej plemenitbe alebo v inseminácii (tab. č. 20)
Povinnosťou chovateľov je používať plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, alebo
v inseminácii len takých, ktorým bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu.
Používanie plemenníkov bez vydaného osvedčenia na plemenitbu – „čierna plemenitba“
Tento § bol kontrolovaný 112 krát, jeho porušenie bolo zistené v 6 prípadoch, čo je 5,3
% a 6,6 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 0 krát, SS región 4 krát, VS
región 2 krát.
4. Zákon č. 194/98 Z.z. § 2 ods.18 zootechnická kontrola
Povinnosťou chovateľov je viesť dokumentáciu o označovaní a registrácii zvierat
v súvislosti s centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat.
Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované zvieratá, označené zvieratá,
nezasiela údaje do centrálnej evidencie.
Tento § bol kontrolovaný 133 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 14 prípadoch,
čo je 10,5 % a 15,6 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát, SS región 10
krát, VS región 3 krát.
5. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 3 vykonávanie plemenitby podľa pripárovacích
plánov
Povinnosť chovateľov je vykonávať plemenitbu podľa pripárovacích plánov, ktoré
zostavujú chovatelia v súčinnosti s uznanými chovateľskými organizáciami a
plemenárskymi organizáciami tak, aby nedochádzalo k príbuzenskej plemenitbe.
Porušovanie § 14 poukazuje na negatívny trend v oblasti obnovy základných stád
ošípaných v chovoch bez kontroly úžitkovosti.
Tento § bol kontrolovaný 112 krát, jeho porušenie bolo zistené v 6 prípadoch, čo je 5,4
% a 6,7 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 5 krát, VS región 1 krát.
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6. Zákon č. 194/98 Z.z. § 17 ods. 1 kontrola úžitkovosti
Porušenie toto § bolo zistené na inseminačných staniciach kancov, kde je povinnosť
chovateľa vykonávať kontrolu úžitkovosti
Tento § bol kontrolovaný 43 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 2 prípadoch, čo
je 4,7 % a 2,2 % z celkového počtu porušení. Z toho VS región 1 krát.
7. Zákon č. 194/98 Z.z. § 22 získavanie, spracúvanie, uchovávanie a prenosy embryí
a vykonávanie inseminácie a použitie semena.
Tento § bol kontrolovaný 69 krát, jeho porušenie bolo zistené v 4 prípade, čo je 5,8 %
a 4,4 % z celkového počtu porušení.
8. Zákon č. 194/98 Z.z. § 20 prevádzkovanie inseminačných staníc.
Na prevádzkovanie inseminačných staníc kancov subjekty musia mať povolenie
MP SR.
Tento § bol kontrolovaný 15 krát, jeho porušenie bolo zistené v 8 prípadoch, čo je 23,3
% a 8,9 % z celkového počtu porušení.
9. Zákon č. 194/98 Z.z. § 24 vedenie záznamov o použití nakúpených a dodaných ID.
Chovatelia sú povinní viesť evidenciu o použití nakúpených a dodaných inseminačných
dávok.
Tento § bol kontrolovaný 9 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 2 prípadoch, čo
je 22,2 % a 2,2 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát.

3.2.2.

Zhodnotenie – analýza kontrol širšieho rozsahu:

1. Kontroly v južných okresoch stredného Slovenska so zameraním na
chovy ošípaných regiónu Banská Bystrica
a) Inšpekčné kontroly boli zamerané na fyzické osoby a súkromne hospodáriacich
roľníkov s menšími koncentráciami chovaných zvierat resp. u novo vznikajúcich
subjektov. Celkovo bolo vykonaných 17 inšpekčných kontrol.
Kontroly boli podľa okresov zamerané nasledovne:
Revúca - 2 inšpekčné kontroly, t.j. 11,76 %,
R. Sobota - 6 inšpekčných kontrol, t.j. 35,29 %,
Lučenec - 4 inšpekčné kontroly, t.j. 23,53 %,
V. Krtíš - 2 inšpekčné kontroly, t.j. 11,76 %,
Poltár - 3 inšpekčné kontroly, t.j. 17,66 %.
Z hľadiska porušovania zákona boli 2 záznamy t.j. 11,77 % z celkového počtu týchto
inšpekčných kontrol, a 15 protokolov t.j. 88,23 % z celkového počtu týchto inšpekčných
kontrol. Chovy ošípaných sú charakteristické vysokým porušovaním ako
v predchádzajúcich rokoch, tak i v roku 2007.
b) Porušovanie jednotlivých paragrafov, z celkového počtu porušených:
§ 2 ods.18 8 krát porušený, t.j. 21,62 %,
§ 14
10 krát porušený, t.j. 27,03 %,
§ 15
9 krát porušený, t.j. 24,32 %,
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§ 18 ods.3 4 krát porušený, t.j. 10,81 %,
§ 18 ods.4 6 krát porušený, t.j. 16,22 %.
Najviac bol porušený § 14 a § 15. Tieto paragrafy spolu úzko súvisia a problémom je
hlavne zaraďovanie prasničiek z vlastného chovu na obnovu základného stáda.

2. Previerky v chovoch dovezených hybridných programov
a inseminačných staníc kancov
V 4. štvrťroku vykonala PI SR previerky v chovoch dovezených hybridných programov,
ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona č. 194/98 Z.z. najmä na § 7 (hybridizácia).
Podrobná správa z previerky v chovoch dovezených hybridných programoch bola
zaslaná na MP SR.
a) Kontroly boli vykonané v 8 subjektoch so zisteniami:
Porušenie zákona č.194/98 Z.z. sa zistilo u 7 kontrolovaných subjektoch čo je 87,5 %:
§ 14 ods. 1 – zisťovanie pôvodu HZ - 2 krát, čo je 25 %
§ 18 ods. 4 – osvedčenie na použitie v plemenitbe - 1 krát , čo je 12,5 %
§ 20ods. 1- povolenie na prevádzkovanie ISK - 3 krát, čo je 37,5 %
§ 20 ods. 2 písm. b – testacia mladých plemenníkov - 2 krát, čo je 25 %
§ 20 ods. 5 – odovzdanie údajov do centrálnemu registru - 2 krát, čo je 25 %
§ 24 ods. 9 – zasielanie údajov do centrálnej evidencie plem. údajov - 1 krát, čo je 12,5 %
§ 25 ods. 1 – odborná spôsobilosť - 1 krát, čo je 12,5 %
b) Záver:
• Kritická situácia v chove ošípaných v r.2007 sa zatiaľ v stavoch ošípaných
v kontrolovaných subjektoch neprejavila. Kontrolované subjekty majú záujem na
udržaní súčasných stavov, prípadne uvažujú o zvýšení. Nakoľko sa jedná
o veľkokapacitné chovy a plemenný materiál je väčšinou z dovozu od
zahraničných hybridných programov, v nasledujúcom období môžeme očakávať
zvýšený podiel týchto hybridov v populácii ošípaných a samozrejme aj
plemenných hybridných zvierat najmä v západoslovenskom regióne.
• Ako problematické hodnotíme vydávanie povolení na zriadenie inseminačných
staníc kancov, podľa § 20.
•

3.

V zmysle zistení je potrebné zamerať sa aj v roku 2008 na južné okresy
Slovenska. Porušovanie zákona sa zistilo i u nových chovateľov, ale aj u chovateľov,
kde bola vykonaná subkontrola. Porušovanie jednotlivých paragrafov má stále tie
isté nedostatky spojené s vedením CEHZ ( pôvod u prasničiek určených na
obnovu základného stáda, pôvod kancov využívaných v prirodzenej plemenitbe,
neposkytovanie údajov o identifikácii a mieste určenia zvierat, vykonávanie
inseminácie v chovoch ošípaných bez dokladov na preukázanie pôvodu ID
a použitie plemenníkov bez osvedčenia na použitie v plemenitbe).

Kontroly komerčných inseminačných staníc:
Pri previerke sa kládol dôraz na:
 platnosť povolení na zriadenie a prevádzkovanie inseminačných staníc vydávaných
MP SR,
 kontrolu osvedčení o uznaní plemenárskej organizácie vydávané MP SR,
 testovanie plemenníkov chovaných na inseminačných staniciach,
 odbornú spôsobilosť pracovníkov ISK – odber a spracovávanie spermy,
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 predaj inseminačných dávok iným subjektom, označenie inseminačných dávok,
 evidenciu chovaných kancov na ISK,
 zasielanie záznamov o chovaných kancoch centrálnemu registru plemenárskych
údajov.
a) Bolo skontrolovaných 6 ISK
b) Porušenie zákona č. 194/98 Z.z. bolo zistené v jednom prípade , porušenie § 18
ods.4 vzniklo v dôsledku nepreverenia kanca na potomstve do dátumu platnosti
osvedčenia o použití plemenníka na plemenitbu.

4.

Kontroly plemenných kancov zaradených do čistokrvnej plemenitby so
zameraním na stanovenie genotypu.
a)

Rada pre šľachtenie a plemennú knihu pri Zväze chovateľov ošípaných na
Slovensku – družstvo prijala na svojom zasadnutí už v roku 2005 uznesenie, podľa
ktorého sa musí každý kanec zaradený do čistokrvnej plemenitby podrobiť testu
overenia rodičovstva. Na základe zamerania kontrolnej činnosti v roku 2007
vykonali pracovníci PI SR kontroly v chovoch so zameraním na overovanie
rodičovstva kancov zaradených do čistokrvnej plemenitby.
b) Kontroly boli vykonané u 44 plemenných kancov z toho u 8 plemenných
kancov test overenia pôvodu nebol vykonaný, čo je 18,1 %.
Porušenie pri overovaní rodičovstva plemenných kancov zaradených do čistokrvnej
plemenitby bolo zistené len v jednom podniku.

5. Kontroly v chovoch dovezeného chovného a plemenného materiálu zo
zahraničia
Správa z kontrol bola predložená na MP SR. U ošípaných sa sledoval dovoz odstavčiat
zo zahraničia a následné použitie. Uvedenými kontrolami sa nezistilo ich používanie v
plemenitbe. Odstavčatá sa použili iba na ďalší výkrm.

3.2.3. Analýza nedostatkov :
1.

4.
5.

Pri kontrolách bol zistený nový trend, a to prenájom kancov alebo držba kancov.
Spoločnosti s hybridnými programami zo zahraničia umiestňujú hybridné plemenné
kance na komerčné inseminačné stanice kancov a uzatvárajú zmluvy o držbe.
Inseminačná spoločnosť vyrába inseminačné dávky len pre chovy majiteľa kancov.
Spoločnosti takto predchádzajú problémom vznikajúcim pri získavaní oprávnenia na
prevádzkovanie inseminačnej stanice kancov a problémom vznikajúcim priamo
prevádzkou inseminačnej stanice. V blízkej budúcnosti sa môže stať, že na
inseminačných staniciach budú ustajnené len kance vo vlastníctve zahraničných
spoločností.
Väčšina inseminačných staníc pracuje v krízovom režime a je pravdepodobné, že
v budúcom roku budú existovať len vnútropodnikové inseminačné stanice kancov
alebo stanice s držbou hybridných plemenných kancov.
V regióne Prešovského a Košického kraja zabezpečuje produkciu Inseminačných
dávok kancov v tomto období už jedine Inseminačná stanica Petrovany. Vykonanou
kontrolou bolo zistené, že táto ISK, spĺňa všetky požiadavky na zriadenie
a prevádzkovanie ISK v zmysle Zákona č. 194/98 Z. z. a neskoršom znení 210/2007 Z.
z. Jediný nedostatok, ktorý bol pri kontrole zistený bol fakt, že inseminačná
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6.

7.

8.

stanica nemá doposiaľ podpísanú zmluvu na výkon kontroly úžitkovosti. Kontrola
úžitkovosti a kontrola úžitkovosti reprodukčných vlastností sa na stanici nevykonáva.
Je zarážajúce, že pre samotný výkon kontroly úžitkovosti na ISK nie je doposiaľ
spracovaná metodika. Zo strany chovateľskej organizácie nie je taktiež presne
definované, aké ukazovatele sa majú evidovať a na akých tlačivách majú Inseminačné
stanice požadované údaje zasielať. Tak ako v minulom roku aj tento rok bolo
inseminačnej stanici udelené Ministerstvom pôdohospodárstva povolenie na
zriadenie a prevádzkovanie ISK len do 31.12.2007 čo z pohľadu stanice kancov
spĺňajúcej všetky náležitosti pre jej ďalšiu činnosť je nekoncepčné.
V súčasnosti je problém nakúpiť plemenné zvieratá, nakoľko trh s prasničkami sa
doslova rozpadol. Chovateľ v snahe vyvarovať sa porušeniu zákona pri obnove
základného stáda prasníc, nemá možnosť na nakúpenie prasničiek zo ŠCH alebo
RCH v SR. Existujúce RCH produkujú prasničky len pre vlastnú potrebu obnovy
základného stáda. S uvedenou situáciou je spojený problém preverenia kancov na
potomstve. Kance určené do čistokrvnej plemenitby na inseminačných staniciach
kancov musia byť preverené na potomstve do termínu uvedenom na osvedčení
o použití plemenníka na plemenitbu. Vybrať dvojice do testu na stanovenie výkrmnosti
a jatočnej hodnoty, je často krát nemožné.
Pokiaľ sa podarí vybrať dvojice, problém je umiestniť ich na stanici VJH. Na
Slovensku fungovali stanice VJH pod správou ZCHOS, preto je zaujímavé, že
v súčasnosti existuje už len jedna v Bučanoch.

3.2.4. Návrh opatrení na úseku chovu ošípaných :
1. Zvýšiť počet kontrol u chovateľov s menšími počtami zvierat, pretože práve u
uvedených chovateľov dochádza k najčastejšiemu porušovaniu zákona.
Zodpovedný: PI SR
2. Odporúčame ZCHOS svoje aktivity viac zameriavať na čistokrvnú plemenitbu na
Slovensku známych plemien, zvyšovanie ich početnosti, zvyšovanie úžitkovosti
a vytváranie podmienok pre vznik hybridných programov na Slovensku.
Zodpovedný: ZCHOS-D
3. Do plemennej knihy zapisovať plemenných kancov zaradených do čistokrvnej
plemenitby iba s overením pôvodu.
Zodpovedný: ZCHOS-D
4. Pri spracovaní pripárovacích plánov v ŠCH a RCH klásť dôraz na určenie hlavných,
ale aj náhradných kancov, pripárovacie plány potvrdzovať uznanou chovateľskou
organizáciou poverenou šľachtením.
Zodpovední: ZCHOS-D, chovateľ
5. Overovanie rodičovstva DNA testom kancov zaradených do čistokrvnej plemenitby by
sa malo vykonávať už na chove, kde bol kanec narodený pred jeho odsunom z farmy.
Chovateľov by to určite aspoň sčasti odbremenilo z ekonomického hľadiska pri
vysokých nákupných cenách plemenných kancov.

3.2.5. Úlohy PI SR na úseku chovu ošípaných pre rok 2008:
1. Opätovne vykonávať kontroly u súkromne hospodáriacich roľníkov a fyzických osôb
so zameraním na chovy ošípaných v južných okresoch Slovenska a v subjektoch
s menšími koncentráciami chovaných zvierat a v novovznikajúcich subjektoch.
2. Vykonať inšpekčné kontroly v málopočetných chovoch, kde sa realizuje len výkrm
ošípaných.
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3. Vykonať kontrolu činnosti ZCHOS – d

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU OVIEC
Na úseku chovu oviec bolo predmetom kontrol v roku 2007 podľa plánov kontrolnej
činnosti predovšetkým:
•
•
•
•

zootechnická kontrola v chove oviec (§2, ods.18)
zisťovanie a evidovanie pôvodu oviec (§ 14)
poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a miesta určenia (§ 15)
plemenitba v chove oviec (§ 18, ods. 4)

Bolo vykonaných 115 inšpekčných kontrol, čo je oproti roku 2006 o 7 kontrol viac (index
106,5). Porušenie zákona bolo zistené 52 krát, čo je 45,2 % z celkového počtu
vykonaných kontrol. Podľa jednotlivých paragrafov bolo zistených 96 porušení zákona. Na
odstránenie nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenia 24 krát a návrh na
zahájenie správneho konania bol podaný 28 krát (viď tab. č. 3, 4, 5, 6a), 6b) 9, graf č. 3 ).
V západoslovenskom regióne ( kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava )
bolo vykonaných 19 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 6 krát, čo je 31,6 %,
pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 8 krát. Na odstránenie
nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenie v 3 prípadoch a v 3 prípadoch bol podaný
návrh na zahájenie správneho konania (viď. tab. č.3, 9).
V stredoslovenskom regióne (kraj Banská Bystrica, Žilina)

bolo v chove oviec vykonaných 65 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 40
krát, čo je 61,5 %. Porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo 82 krát. Na odstránenie
zistených nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenie v 18 prípadoch v 22 prípadoch
bol podaný návrh na správne konanie (viď. tab. č. 4, 9).
Vo východoslovenskom regióne (kraj Košice, Prešov)
bolo vykonaných 31 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 6 krát, čo je 19,4 %,
porušenia podľa jednotlivých § boli zistené 6 krát. Na odstránenie nedostatkov kontrolované
subjekty prijali opatrenie v 3 prípadoch , v 3 prípadoch bol podaný návrh na správne konanie
(viď. tab. č. 5, 9).

3.3.1. Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č.
194/98 Z.z. v SR na úseku chovu oviec (tab. č. 9, graf č. 3, 8)
1.

Zákon č. 194/98 Z.z. § 2 ods. 18 zootechnická kontrola
Povinnosťou chovateľov je viesť dokumentáciu o označovaní a registrácii zvierat
v súvislosti s centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat.
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Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované a označené zvieratá, pasy zvierat,
nezasiela údaje do centrálnej evidencie.
Tento § bol kontrolovaný 106 krát, jeho porušenie bolo zistené v 31 prípadoch, čo je
29,2 % a 32,3 % z celkového počtu porušení. Z toho, ZS región 1 krát, SS región 28
krát, VS región 2 krát.
2. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 „čierna plemenitba“ používanie plemenníkov
v prirodzenej plemenitbe alebo v inseminácii (tab. č. 20).
Povinnosťou chovateľov je používať plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, alebo
v inseminácii len takých, ktorým bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu.
Chovateľ v plemenitbe používa aj vlastné nelicentované plemenníky – „čierna
plemenitba“, čím dochádza k hrubému porušeniu tohto paragrafu.
Tento § bol kontrolovaný 105 krát, jeho porušenie bolo zistené v 25 prípadoch, čo je
23,8 % a 26 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 4 krát, SS región 18 krát,
VS región 3 krát.
3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 identifikácia a zasielanie údajov do centrálnej evidencie.
Vlastník, chovateľ, alebo držiteľ je povinný na požiadanie plemenárskej inšpekcie, alebo
poverenej plemenárskej organizácie, poskytnúť údaje týkajúce sa pôvodu, identifikácie
a miesta určenia zvieraťa.
Porušovanie tohto paragrafu úzko súvisí z predchádzajúcim § 14 ods.1 tým, že chovatelia
nevedú evidenciu o pôvode porušujú aj§ 15.
Tento § bol kontrolovaný 107 krát, jeho porušenie bolo zistené v 17 prípadoch, čo je
15,9 % a 17,7 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 17 krát.
4.

Zákon č. 194/98 Z.z. § 14 zisťovanie a vedenie pôvodu HZ
Povinnosťou chovateľov a plemenárskych organizácii je zisťovať a evidovať pôvod HZ
na základe údajov z prvotnej evidencie, údajov z inseminácie, prirodzenej plemenitby,
kontroly úžitkovosti a testovania pôvodu.
Porušenie je aj naďalej v chovoch oviec bez kontroly úžitkovosti. V týchto chovoch
jednostranný pôvod zo strany matky u jahničiek určených na obnovu základného stáda sa
nevykonáva. Zákon sa porušuje aj tým, že chovatelia neoznačia jahničky hneď po
narodení prechodnými značkami, ale ich označia po odstave, kedy sa už pôvod zo strany
matky nedá zistiť.
Tento § bol kontrolovaný 105 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 13 prípadoch,
čo je 12,4 % a 13,5 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát, SS región 12
krát.

3.3.2. Analýza nedostatkov :
•

Problematika dodržiavania pravidiel centrálnej evidencie HZ. Chovatelia
neoznačia mladé narodené jahňatá, kozľatá v určenom termíne. Chovatelia niekedy
ani nevedia, že plemenné barany, plemenné capy, ktoré nie sú zaevidované
v CEHZ je potrebné označiť a zaregistrovať. Tým, že uvedené zvieratá nie sú
označené, nie sú ani zaregistrované v CEHZ a nastávajú rozdielne počty zvierat
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•

•

•

v CEHZ oproti skutočnosti. Taktiež v tejto oblasti nastávajú problémy v tom, že
zvieratá sú síce zaregistrované v CEHZ, ale chovateľ ich nevedie v Individuálnom
registri oviec a kôz na farme. Malochovatelia nerozumejú zasielaným výpisom
chybných údajov z CEHZ, nevykonajú opravu a tým vznikajú rozdiely v stavoch HZ
na farme a v CEHZ. Uvedená skutočnosť sa prejaví až pri prideľovaní prémiových
práv.
Problematika vedenia pôvodu u potomstva, ktoré je určené na obnovu
základného stáda § 14 ods.1. Povinné vedenie matiek potomstva určeného na
obnovu základného stáda do CEHZ sa oproti minulosti zlepšilo i keď
porušovanie § 14 ods. 1 zákona č. 194/98 Z.z. je značné (32,7) .
Problematika plemenitby v chovoch oviec, porušovanie § 18 ods. 4 zákona č.
194/98 Z.z. je značné 32,4, ale po odpočítaní porušených § 18 ods. 4, ktoré
chovateľ odstránil je tento údaj očistený na 23,8 %. Problém je v tom, že chovateľ
má povinnosť každoročne potvrdzovať plemennú spôsobilosť baranov -osvedčenie na
použitie v plemenitbe. Musíme zdôrazniť, že potvrdzovanie plemennej spôsobilosti
ZCHOK každý rok by malo význam vtedy, keby sa plemenné barany, capy
posudzovali u chovateľa za účasti plemenárskeho zootechnika a veterinárneho
lekára (zamedzenie nežiaducej príbuzenskej plemenitby).
Problematika dovozu plemenných zvierat zo zahraničia. V roku 2007 PI SR
uskutočnila blok kontrol v chovoch dovezeného chovného a plemenného materiálu HZ
zo zahraničia. Z uvedeného vyplýva, že na územie SR sa dovážajú v prevažnej
miere plemenné ovce. Jedná sa o zvieratá takých plemien, ktoré sú z pohľadu
šľachtenia málopočetné alebo na Slovensku nemajú tradíciu. Chovatelia tieto
zvieratá nakupujú za účelom zvyšovania mäsovej úžitkovosti alebo zvyšovanie
plodnosti. V roku 2007 boli dovezené zvieratá plemien Suffolk, Texel, Romanovská
ovca. Všetky boli nakúpené v ČR. Zvieratá boli označené jedinečným číslom a bolo
na nich vydané POP. Pri kontrole baranov plemena Suffolk sa konštatovalo, že v POP
bolo síce deklarované tetovanie ale pri fyzickej kontrole uvedené označenie chýbalo.
•
V mnohých prípadoch nakúpia zvieratá priemernej plemennej hodnoty,
alebo zvieratá, ktoré nezodpovedajú kritériám šľachtiteľských programov krajiny,
z ktorej je realizovaný nákup. Tu môžeme spomenúť malý telesný rámec alebo
nezodpovedajú plemennému štandardu plemena. Vzhľadom na málopočetné stavy
oviec mäsových plemien v ČR, môžu naši chovatelia zakúpiť aj jedince úzkeho alebo
blízkeho príbuzenstva. Nákup zvierat zo zahraničia sa realizuje často bez konzultácie
s uznanými chovateľskými alebo plemenárskymi organizáciami.

3.3.3. Návrh opatrení na úseku chovu oviec:
1. Zlepšiť osvetovú, poradenskú činnosť najmä u chovateľov s menším počtom zvierat
(registrácia fariem, zvierat, vedenie registra zvierat, označovanie jedinečným číslom,
dodržiavanie zákona č. 194/98 Z.z. najmä § 18 ods. 4)
Zodpovední: Plemenárske organizácie, ŠVPS SR, Obecné úrady.
2. Osvedčenia na použitie v plemenitbe na plemenné barany vydávať minimálne na
3 roky, alebo celoživotne pri zaradení do plemenitby.
Zodpovední: MP SR, ZCHOK
3. Zo stany pracovníkov ZCHOK aktívne pôsobiť pri importoch plemenného
materiálu a dôslednejšie vypracovávať pripárovacie plány, aby nedochádzalo
k príbuzenskej plemenitbe , taktiež určovať náhradného plemenného barana.
Zodpovedný: ZCHOK
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3.3.4. Úlohy PI SR na úseku chovu oviec pre rok 2008 :
1. Kontroly zamerať na plemenitbu oviec na pastvách počas pastevnej sezóny
s využitím CEHZ , zamerať na chovy bez kontroly úžitkovosti a chovy SHR s menším
počtom zvierat („čierna plemenitba).
2. Vykonať inšpekčné kontroly činnosti
Bystrica a SZCH Bratislava.

ZCHOK na Slovensku-družstvo Banská

3. Vykonávať častejšie kontroly u chovateľov
pravidiel registrácie fariem a zvierat do CEHZ.

, kde je predpoklad porušovania

3.4. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU KÔZ
V oblasti kontroly chovu kôz počet kontrol PI SR oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil.
Kontroly boli zamerané predovšetkým na SHR a na fyzické osoby, najmä do oblasti
centrálnej evidencie a pôvodovosti:
•
•
•
•
•

zootechnická kontrola v chovoch kôz (§2 ods. 18)
zisťovanie a evidovanie pôvodu kôz (§ 14)
poskytovanie údajov o pôvode, identifikácii (§ 15)
výkon kontroly úžitkovosti (§ 17)
plemenitba a priparovacie plány (§ 18, ods. 3, 4)

Vykonalo sa 39 inšpekčných kontrol, čo je oproti roku 2006 o 21 kontrol viac. Porušenie
zákona bolo zistené 15 krát, t.j. 38,5 % z celkového počtu vykonaných kontrol. Porušenie
zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 38 krát. Na odstránenie nedostatkov kontrolované
subjekty prijali opatrenie v 4 prípadoch a v 11 prípadoch bol podaný návrh na zahájenie správneho
konania (viď. tab. č. 6 a, 10).
V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
boli vykonané 2 inšpekčné kontroly. Porušenie zákona bolo zistené 1 krát, čo je 50,0 %,
pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 1 krát. Na odstránenie nedostatkov
kontrolované subjekty prijali opatrenie v 1 prípade. (viď. tab. č. 3,10).
V stredoslovenskom regióne (kraj Banská Bystrica, Žilina)
bolo vykonaných 19 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 11 krát, čo je 57,9
%, porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 32 krát. Na odstránenie nedostatkov
kontrolované subjekty prijali opatrenie v 2 prípadoch a v 9 prípadoch bol podaný návrh na zahájenie
správneho konania (viď. tab. č. 4, 10).
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Vo východoslovenskom regióne (kraj Košice, Prešov)
bolo vykonaných 18 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 3 krát, čo je 16,7 %,
pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 5 krát. Na odstránenie nedostatkov
kontrolované subjekty prijali opatrenia v 1 prípade a v 2 prípadoch bol podaný návrh na zahájenie
správneho konania (viď. tab. č. 5, 10).

3.4.1. Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č. 194/98
Z.z. v Slovenskej republike na úseku chovu kôz (tab. č 10, graf č. 8):
1. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 „čierna plemenitba“ používanie plemenníkov
v prirodzenej plemenitbe alebo v inseminácii (tab. č. 20).
Povinnosťou chovateľov je používať plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, alebo
v inseminácii len takých, ktorým bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu.
Chovateľ v plemenitbe používa aj vlastné nelicentované plemenníky – „čierna
plemenitba“ čím dochádza k hrubému porušeniu tohto paragrafu.
Tento § bol kontrolovaný 33 krát, jeho porušenie bolo zistené v 13 prípadoch, čo je 39,4
% a 34,2 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát, SS región 9 krát, VS
región 3 krát.
2. Zákon č. 194/98 Z.z. § 2 ods.18 zootechnické kontroly
Povinnosťou chovateľov je viesť dokumentáciu o označovaní a registrácii zvierat
v súvislosti s centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat.
Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované zvieratá, označené zvieratá, pasy
zvierat, nezasiela údaje do centrálnej evidencie a pod.
Tento § bol kontrolovaný 37 krát, jeho porušenie bolo zistené v 9 prípadoch, čo je 24,3
% a 23,7 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 9 krát.
3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 14 zisťovanie a vedenie pôvodu HZ
Povinnosťou chovateľov a plemenárskych organizácii je zisťovať a evidovať pôvod HZ na
základe údajov z prvotnej evidencie, údajov z inseminácie, prirodzenej plemenitby,
kontroly úžitkovosti a testovania pôvodu.
Chov kôz je v súčasnosti na zlej chovateľskej úrovni. Od toho sa odvíja aj porušovanie
jednotlivých paragrafov v chovoch kôz. Kontroly boli vykonané v chovoch bez kontroly
úžitkovosti. V týchto chovoch jednostranný pôvod zo strany matky u kozičiek určených
na obnovu základného stáda sa nevykonáva.
Tento § bol kontrolovaný 35 krát, jeho porušenie bolo zistené v 5 prípadoch, čo je 14,3
% a 13,2 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 4 krát, VS región 1 krát.
4. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 identifikácia a
evidencie.

zasielanie údajov do centrálnej

Vlastník, chovateľ, alebo držiteľ je povinný na požiadanie plemenárskej inšpekcie, alebo
poverenej plemenárskej organizácie, poskytnúť údaje týkajúce sa pôvodu, identifikácie
a miesta určenia zvieraťa.
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Porušovanie tohto paragrafu úzko súvisí z predchádzajúcim § 14 ods.1, tým, že chovatelia
nevedú evidenciu o pôvode porušujú aj § 15.
Tento § bol kontrolovaný 37 krát, jeho porušenie bolo zistené v 8 prípadoch, čo je 21,6
% a 21,1 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 8 krát.

3.4.2. Analýza nedostatkov :
•

Problematika v chove kôz je podobná ako v chove oviec. V porovnaní
s predchádzajúcimi obdobiami možno konštatovať, že malí chovatelia kôz, ktorí nie sú
registrovaní, zaevidovaní v CEHZ, po skúsenostiach iných chovateľov s kontrolnými
orgánmi, svoje chovy likvidujú, zvieratá predávajú , alebo ich darujú. Aj preto sa
základné stáda kôz u niektorých chovateľov zväčšujú. Výrazný podiel na tom má aj
finančná dotácia, ktorá sa poskytuje na kozu staršiu ako 1 rok.
•
Podobne ako u oviec aj u kôz možno konštatovať nedostatok plemenných capov.
Chovatelia plemenných zvierat sa v dôsledku vysokých nákladov na chov a malý záujem
o plemenné zvieratá už nechcú venovať šľachtiteľskej práci. Všetky hodnotené capy boli
odpredané vo väčšine chovateľom, kde bola zo strany PI SR bola vykonaná kontrola.
•
Samičie stáda tvoria v prevažnej miere jedince pochádzajúce z medziplemenného
kríženia. Najviac zastúpeným plemenom je koza biela.
• Medzi chovateľmi je značný záujem aj o kozu hnedú, plemenných zástupcov tohto
plemena chovatelia nakupujú v ČR. O chov uvedeného plemena je medzi chovateľmi
záujem, ale na NT v minulosti nebol hodnotený ani jeden cap. V predloženom POP
chýbali údaje MO,OO, MM, OM dôležité pre zápis do PK.
•
Chovatelia nakupujú zvieratá zo zahraničia bez konzultácie s uznanými chovateľskými
alebo plemenárskymi organizáciami.
•
Poradenská a osvetová činnosť plemenárskych organizácii a ŠVPS je nedostatočná,
hlavne čo sa týka pracovníkov komory veterinárnych lekárov (CEHZ) a pracovníkov
ZCHOK (potvrdzovanie plemennej spôsobilosti od stola).

3.4.3. Návrh opatrení na úseku chovu kôz :
1. Zlepšiť osvetovú, poradenskú činnosť najmä u chovateľov s menším počtom
zvierat (registrácia fariem, zvierat, vedenie registra zvierat, označovanie jedinečným
číslom, dodržiavanie zákona č. 194/98 Z.z. najmä § 18 ods. 4)
Zodpovední: Plemenárske organizácie, ŠVPS SR, Obecné úrady.
2. Skvalitniť prácu ZCHOK pri vydávaní osvedčení na použitie v plemenitbe, určiť
jasné pravidlá v súlade so zákonom č. 194/98 Z.z. a štatútom plemennej knihy.
Zodpovedný: ZCHOK
3. Poveriť chovateľskú organizáciu na vedenie plemenných kníh na búrske, kašmírske,
kamerunské kozy.
Zodpovedný : MP SR
4. Riešiť označovanie plemien kôz s krátkymi ušnicami.
Zodpovedný: ŠPÚ SR
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5. V dotačnom výnose by bola vhodná podmienka používania plemenných capov
s vydaným osvedčením na ich použitie v prirodzenej plemenitbe, prípadne bola
poskytnutá aj finančná podpora na nákup plemenníka.

3.4.4. Úlohy PI SR na úseku chovu kôz pre rok 2008:
1. Vykonať kontroly v ŠCH a ŠECH kôz, so zameraním na zdokumentovanie
medziplemenného kríženia.
2. Kontroly v ÚCH kôz zamerať predovšetkým na vedenie pôvodu zo strany matky
u narodeného potomstva a používanie plemenníkov počas pripúšťacieho obdobia s
osvedčením o použití v prirodzenej plemenitbe na eliminovanie „čiernej plemenitby“.

3.5. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU KONÍ
Predmetom kontrol na úseku chovu koní bolo plnenie úloh v rámci schváleného plánu
kontrolnej činnosti na rok 2007 so zameraním na :
•
•
•
•

zootechnická kontrola (§2, ods. 18)
zisťovanie a evidovanie pôvodu (§ 14)
poskytovanie údajov o pôvode, identifikácii (§ 15)
plemenitba v chovoch (§ 18, ods. 4)

PI SR uskutočnila 58 inšpekčných kontrol, čo bolo oproti roku 2006 menej o 3 kontroly
(index 95,1). Porušenie zákona bolo zistené 29 krát, čo je 50,0 % z celkového počtu
vykonaných kontrol, pričom bolo zistených až 72 porušení jednotlivých § zákona. Na
odstránenie nedostatkov kontrolované subjekty prijali 11 krát opatrenia a 18 krát bol podaný
návrh na zahájenie správneho konania (viď tab. č. 3, 4, 5, 6a), 6b) 11).
V súlade s plánom kontrol bola kontrolná činnosť zameraná špeciálne na chovy
koní amerických plemien a insemináciu. V spolupráci so ZCHK sa kontroly zamerali na
chovy, v ktorých sa narodilo potomstvo po nelicentovaných žrebcoch. Ďalej boli
kontrolovaní držitelia plemenných žrebcov a preverovanie podnetov.
V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
bolo v chove koní vykonaných 10 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 3
krát, čo je 30 %, z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom bolo zistených 9 porušení
jednotlivých § zákona. 3 krát bol podaný návrh na zahájenie správneho konania (viď tab. č. 3,
11).
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V stredoslovenskom regióne (kraj Banská Bystrica, Žilina)
bolo v chove koní vykonaných 24 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 17
krát, čo je 70,8 %, z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom bolo zistených 41
porušení jednotlivých § zákona. Na odstránenie zistených nedostatkov subjekty prijali 10 krát
opatrenia 7 krát bol podaný návrh na zahájenie správneho konania (viď tab. č. 4, 11).
Vo východoslovenskom regióne (kraj Košice, Prešov)
bolo v chove koní vykonaných 24 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v 9
prípadoch, čo je 41,7 %, pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo 22 krát. Na
odstránenie zistených nedostatkov subjekty prijali jedno opatrenie a 8 krát bol podaný návrh
na zahájenie správneho konania (viď. tab. č. 5, 11 ).

3.5.1.

Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č.
194/98 Z.z. na úseku chovu koní (tab. č. 11, graf č. 8) :

1. Zákon č. 194/98 Z.z. § 2 ods.18 zootechnické kontroly
Povinnosťou chovateľov je viesť dokumentáciu o označovaní a registrácii zvierat
v súvislosti s centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat.
§ bol kontrolovaný 57 krát, jeho porušenie bolo zistené v 25 prípadoch, čo je 43,9 %
a 34,7 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 15 krát, VS
región 8 krát.
Najčastejšie bolo zistené porušenie tohto § z dôvodu nezaregistrovania farmy.
Vysoký podiel na porušovaní majú chýbajúce pasy na kone. Chýbajúce pasy koní často
súvisia s neoznačením koní a ich zaregistrovaním v CECHK. Z uvedeného prehľadu
vyplýva, že chovatelia koní často nevedia o povinnosti registrovať farmu najmä
v prípadoch, že nechovajú iný druh HZ.
2. Zákon č. 194/98 Z.z. § 14 zisťovanie a vedenie pôvodu HZ
Povinnosťou chovateľov a plemenárskych organizácii je zisťovať a evidovať pôvod HZ na
základe údajov z prvotnej evidencie, údajov z inseminácie, prirodzenej plemenitby,
kontroly úžitkovosti a testovania pôvodu.
Tento § bol kontrolovaný 50 krát, jeho porušenie bolo zistené v 19 prípadoch, čo je
38,0 % a 26,4 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 3 krát SS región 10 krát,
VS región 6 krát.
Kontroly boli zamerané na zisťovanie a evidovanie pôvodu HZ v subjektoch,
v ktorých sa narodilo potomstvo po nelicentovaných žrebcoch a v subjektoch, ktoré
si neprevzali doklady na kone od ZCHKS. Okrem toho boli vykonané kontroly
v subjektoch kde ešte neboli uskutočnené. Išlo o chýbajúce doklady na žriebätá do
odstavu, na ktoré nevedeli chovatelia v deň kontroly preukázať pôvod zo strany otca
z dôvodu chýbajúcich dokladov o pripúšťaní kobýl. Uvedené skutočnosti poukazujú na
pretrvávajúci zlý stav v disciplíne chovateľov pri zisťovaní a evidovaní pôvodu
narodeného potomstva. Často, najmä malí chovatelia, využívajú v plemenitbe síce
licentované žrebce, ale po pripustení kobyly nechajú pripúšťací lístok na pripúšťacej
stanici. Následne pri inšpekčnej kontrole nevedia preukázať pôvod narodeného potomstva
zo strany otca a doklad o používanom plemenníkovi v plemenitbe. Výrazným
problémom v chove koní sa stávajú doklady o pôvode. Chovatelia s menším počtom
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chovaných koní (1 – 2 ks) nezaregistrujú chované kone v CECHK. Pri následnom
predaji noví majitelia nevedia preukázať pôvody. Uvedené paragrafy patria naďalej
k najporušovanejším z kontrolovaných paragrafov.
3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 identifikácia a zasielanie údajov do centrálnej evidencie
Vlastník, chovateľ, alebo držiteľ je povinný na požiadanie plemenárskej inšpekcie, alebo
poverenej plemenárskej organizácie poskytnúť údaje týkajúce sa pôvodu, identifikácie
a miesta určenia zvieraťa.
Tento § bol kontrolovaný 55 krát, jeho porušenie bolo zistené v 13 prípadoch, čo je
23,6 % a 18,1 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 12 krát, SS región 1
krát.
4. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 „čierna plemenitba“ používanie plemenníkov
prirodzenej plemenitbe alebo v inseminácii (tab. č. 20)
Tento § bol kontrolovaný 50 krát, jeho porušenie bolo zistené v 13 prípadoch, čo je 26,0
% a 18,0 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 4 krát, VS
región 7 krát.
Nárast počtu porušení uvedeného paragrafu v porovnaní s rokom 2006 (+ 2,3 %) súvisí so
zameraním inšpekčných kontrol na chovy, v ktorých sa narodilo potomstvo po
nelicentovaných žrebcoch. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím možno hovoriť o
zhoršení chovateľskej disciplíny.

3.5.2.
1.

Zhodnotenie – analýza kontrol širšieho rozsahu :
Kontroly pripúšťacích staníc žrebcov

•

2.

Pri kontrolách pripúšťacích staníc porušenie zákona zistené nebolo, boli
však zistené porušenia štatútu Centrálnej evidencie koní. Všetci kontrolovaní
držitelia plemenných žrebcov mali predpísané doklady - „Výberové knižky
žrebcov“, v ktorých mali potvrdené „Osvedčenia na použitie v plemenitbe“
a mali tiež z CECHK vydané „Pripúšťacie registre“ na sezónu 2007. Napriek
tomu, že to nebolo možné overiť, podľa malého počtu zaevidovaných
pripustených kobýl, prípadne v čase kontroly prázdnych registrov,
pravdepodobne držitelia žrebcov nezapisujú kobyly do registrov priebežne, ale
až na konci pripúšťacej sezóny. V prípade, že držiteľ žrebca koncom sezóny
zabudne niektorú kobylu zapísať do registra, CE pri registrovaní narodeného
žriebäťa uvedie ako otca nelicentovaného žrebca. Skutočný pôvod žriebäťa sa
potom dá potvrdiť iba na základe overenia paternity. Koľko kobýl žrebce
skutočne ku dňu kontroly pripustil sa na pripúšťacej stanici zistiť nedá a musí sa
vychádzať iba z toho, čo tvrdí držiteľ žrebca.
Žriebätá po nelicentovaných žrebcoch

•

Tieto kontroly boli zamerané na overenie pôvodov žriebät, ktorých
majitelia nevedeli pre Centrálnu evidenciu koní preukázať pôvod po
žrebcoch s vydaným osvedčením na použitie v plemenitbe. U takýchto žriebät
Centrálna evidencia v „Zozname narodených žriebät“ v kolónke otec uvádzala
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•

3.

„nelicentovaný“ žrebec. Výber kontrol u majiteľov týchto žriebät bol robený na
základe údajov zoznamu, ktorý poskytol ZCHK na Slovensku.. Pretože údaje
o majiteľoch narodených žriebät boli v zozname nekompletné (nepresné
adresy, bez telefonického kontaktu) boli tieto informácie vyžiadané z Centrálnej
evidencie. Žiaľ, ani centrálna evidencia nevedela tieto údaje poskytnúť a preto
boli kontroly vykonané iba u majiteľov žriebät, na ktorých sme kontaktné údaje
získali.
Z počtu 20 vykonaných kontrol v 6 prípadoch (30 %) nebolo zistené
porušenie zákona a v 14 prípadoch (70 %) sa porušenie zákona potvrdilo na
základe čoho bolo spracovaných 12 návrhov na začatie správnych konaní
s návrhom na uloženie pokuty. V prípadoch, kde sa nepotvrdil nelegitímny
pôvod žriebät sa jednalo o nedostatky vo vedení a oneskorenom zasielaní
evidencie na pripúšťacích staniciach, ale aj o nedostatky pri samotnom
registrovaní žriebät v Centrálnej evidencii koní.
Chov amerických plemien koní, ich evidencia a využitie v plemenitbe

•
•

•

•

•

4.

V hodnotenom období boli vykonané dve kontroly zamerané na chov
amerických plemien koní a zamerané hlavne na plemeno QUARTER
HORSE.
Pri kontrole bolo zistené, že chovateľ evidenciu chovaných koní a evidenciu
ich pôvodov vedie podľa štatútu plemennej knihy americkej asociácie
chovateľov koní plemena Quarter Horse - AQHA a jedine touto organizáciou
vydávané doklady na kone uvedeného plemena sú oficiálne uznávané na celom
svete.
Na základe kontroly dokladov koní v zmysle § 2 ods. 18 kontrolovaného
zákona bolo zistené, že chovateľ vedie evidenciu rodičovských pôvodov
chovaných zvierat v znení § 14. Zároveň bolo zistené, že chovateľ eviduje aj
údaje týkajúce sa pôvodu, identifikácie a miesta určenia zvierat v zmysle § 15
zákona 194/1998 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat.
U uvedeného plemena koní je však problematické dodržiavanie § 18 ods.
4 (použitie plemenníkov s vydaným osvedčením na použitie v plemenitbe),
pretože na Slovensku neexistuje uznaná chovateľská organizácia na vedenie
plemennej knihy tohto plemená koní, ktorá by na základe toho bola oprávnená
na plemenné žrebce plemena Quarter Horse vydávať aj osvedčenia na použitie
v plemenitbe.
Aj na základe uvedených skutočnosti riaditeľstvo PISR Nitra iniciovalo
stretnutie, ktoré na riešenie predmetného problému, na ktorom sa okrem
pracovníkov PISR zúčastnili zástupcovia SQHA a ZCHKS. Na uvedenom
stretnutí boli definované problémy chovu koní tohto plemena a navrhnuté
postupy na ich riešenie.
Inseminácia v chove koní
Podľa plánu prioritných úloh bola vykonaná aj kontrola v IRC (inseminačnoreprodukčnom centre) vo firme, ktorá získala povolenie na jeho
prevádzkovanie od 10.9.2002 s platnosťou do 31.12.2005 pod evidenčným
číslom 547/02-520.
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•
•

5.

Pri kontrole bolo zistené, že firma po skončení platnosti povolenia
nepožiadala o jeho predĺženie, alebo obnovenie a uvedenú činnosť
ukončila.
Plemenné žrebce boli po zániku IRC prevedené na inú spoločnosť za účelom
používania v prirodzenej plemenitbe v zmysle vydaných osvedčení na použitie
v plemenitbe.
Preverovanie podnetov

•

6.

Na základe podnetov doručených na PISR boli vykonané dve kontroly.
V jednom prípade sa opodstatnenosť podnetu potvrdila a na základe zistení z
inšpekčnej kontroly bol spracovaný návrh na začatie správneho konania
a uloženie pokuty.
Záver:

•

U kontrolovaných držiteľov plemenných žrebcov bolo zistené, že na
pripúšťaciu sezónu 2007 mali na pripúšťacej stanici všetky predpísané
doklady. Pri kontrolách však nie je možné preveriť, či sú pripustené kobyly
zapisované do pripúšťacích registrov priebežne, alebo až dodatočne.

•

Bez existencie uznanej chovateľskej organizácie pre kone amerických
plemien na Slovensku je dodržiavanie § 18 ods. 4 zákona 194/1998
problematické.

•

Po ukončení činnosti IRC Čižatice na východnej polovici Slovenska
neexistuje žiadna inseminačná stanica koní. Pri súčasnom enormne nízkom
počte koní na Slovensku (jeden z najnižších v EU v prepočte na výmeru
republiky, ale aj na počet obyvateľov), bude mať uvedená skutočnosť
negatívny dopad na zabezpečovanie reprodukcie koní na východnej polovici
Slovenska.

•

Pri kontrolách chovateľov koní je problémové ohlasovanie kontrol
u chovateľov, pretože na rozdiel od CEHZ nemáme možnosť vstupovať
do CECHK cez internet. V dôsledku toho sa operatívne pred kontrolou nedá
zistiť počet a identita koní, ktoré CE u chovateľa eviduje V zoznamoch žriebät
z CE na základe ktorých sa kontroly robia, nie sú uvedené telefónne čísla na
majiteľov koní a taktiež adresy sú často neúplné, alebo nepresné.

•

Často sme evidovali sťažnosti chovateľov na to, že z CECHK vyžiadané
doklady na kone im prídu až po dlhom čase, niekedy až po niekoľkých
mesiacoch.
V chovoch koní predstavuje „čierna plemenitba“ stále ešte relatívne
vysoký percentuálny podiel (26,0 %)
z celkového počtu porušení
ustanovení zákona č. 194/98 Z.z. aj vzhľadom na celkový počet
inšpekčných kontrol. Relatívne vysoký podiel „čiernej plemenitby“ spôsobuje
i to, že chovu sa venujú ľudia bez základných znalosti legislatívnych pravidiel
pre chov a plemenitbu koní najmä pri prácach v lesnom hospodárstve
pracuje veľké množstvo žrebcov, väčšinou nelicentovaných, ktorí sa
stávajú príčinou „nežiadúcich“ pripustení kobýl v okolí.
Percentuálne zastúpenie jednotlivých porušených paragrafov na
celkovom počte porušení sa výraznejšie nemení už niekoľko rokov (najviac
porušení § 2 ods. 18, nasleduje § 15, ďalej § 14 ods. 1 a nakoniec § 18 ods. 4).

•

•
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To naznačuje nezáujem chovateľov koní o napĺňanie legislatívnych podmienok
kladených na chov koní ako hospodárskych zvierat. Vzhľadom na veľkosti
kontrolovaných chovov (1 – 3 zvieratá), sa z koní stávajú skôr spoločenské
ako hospodárske zvieratá.

3.5.3.

Návrh opatrení na úseku chovu koní:

1. Organizačne a legislatívne doriešiť problematiku Centrálnej evidencie v chovoch
koní (začleniť CE v Topoľčiankach k ostatným HZ), zabezpečiť operatívny
prístup do databázy cez internet, tak ako je to pri CEHZ.
Zodpovední: MP SR, NŽ Topoľčianky,CEHZ
2. Zlepšiť poradenskú činnosť zo strany príslušných plemenárskych organizácií.
(Chovatelia nie sú dostatočne informovaní o vedení potrebných dokladov, ktoré
vydávajú príslušné plemenárske organizácie pre dané plemeno koní, o staniciach
žrebcov, o označovaní a vedení pôvodu koní, o pravidlách CE v chovoch koní a pod.)
Zodpovední: Plemenárske organizácie, ZCHKS – d, NŽ Topoľčianky, CE chovu
koní Topoľčianky, Závodisko š.p. Bratislava.
3. Zaktivizovať činnosť IS NŽ Topoľčianky pre chovateľov v SR, ktorý majú
záujem o insemináciu zahraničných žrebcov.
Zodpovedný: Inseminačná stanica v NŽ Topoľčianky.
4. Problém s dodatočným dopisovaním kobýl do pripúšťacích registrov, by bolo
možné riešiť napríklad týždenným hlásením o počte pripustených kobýl, ktoré by
zasielali držitelia plemenných žrebcov do centrálnej evidencie.
5. Striktnejšie stanovenie podmienok za akých sa môže v zemskom chove chovať
nelicentovaný žrebec, najmä s dôrazom na samotného chovateľa.
Zodpovedný : ZCHKS-d,
6. Pri zdokumentovaní zistených porušení , predovšetkým tzv. čiernej plemenitby
pristúpiť k vyšším sankčným postihom .
Zodpovedný: PI SR
7. Zo strany CECHK operatívnejšie pristupovať pri obehu dokladov pre kone.

3.5.4.

Úlohy PI SR na úseku chovu koní pre rok 2007 :
1. Vykonať kontroly v chovoch, kde sa narodili žriebätá po nelicentovaných
žrebcoch
2. Kontrola pripúšťania nelicencovanými žrebcami bez osvedčenia na použitie
v plemenitbe, využívanie overenia pôvodu, označenia a vedenia evidencie.
3. Kontrola držiteľov plemenných žrebcov vo vedení pripúšťacieho registra počas
pripúšťacej sezóny 2008.
4. Vykonať kontrolu činnosti vo ZCHK.
5. Vykonať kontrolu v Národnom žrebčíne Topoľčianky.

3.6. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU HYDINY A MALÝCH HZ
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3.6.1.

V chovoch

hydiny

v rámci SR v roku 2007 bolo vykonaných 8
inšpekčných kontrol, čo je oproti roku 2006 menej o 11. Porušenie zákona nebolo
zistené. (viď. tab. č. 3, 4, 5, 6a), 12).

3.6.1.1.

Úlohy PI SR na úseku chovu hydiny pre rok 2008 :

1.

Vykonávať kontrolu v rozmnožovacích a šľachtiteľských chovoch hydiny zameranú
na vedenie evidencie a pôvodovosti násadových vajec a jednodňových kurčiat.

2.

Vykonať kontrolu liahní hydiny predovšetkým u drobnochovateľov v súvislosti
s uznávaním liahní, pôvodovosťou násadových vajec a jednodňových kurčiat a ich
predajom.

3.

Náhodne preverovať činnosť uznávacej komisie pre chov hydiny.

4. Vykonať kontrolu činnosti Únie hydinárov.

3.6.2. V chovoch malých hospodárskych zvierat boli kontroly
vykonané v 3 chovoch králikov, v jednom chove pštrosov, v jednom chove rýb
a v jednom chove včiel. Nebolo zistené porušenie zákona 194/98 Z.z.( viď. tab. č. 13
b), 13 c).

3.6.2.1.

Úlohy PI SR na úseku chovu malých HZ pre rok 2008 :

1. Kontroly
zamerané predovšetkým na chov hydiny (liahne, kmeňové
a rozmnožovacie chovy).
2. Náhodne vykonať kontroly producentov včelích matiek.
3. Náhodne vykonať kontroly pôvodov násadových rýb v rybničných hospodárstvách.

3.7. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI PI SR NA ROK 2008
I.

štvrťrok :
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•

Vykonať kontroly poverených plemenárskych organizácií (Insemas s.r.o Lučenec,
Slovenské biologické služby a.s. Banská Bystrica, Bioservis s.r.o Prešov),
a chovateľských zväzov (ZCHSSD – d Levice, ZCHPD – d Liptovský Mikuláš,
ZCHMD – d Trenčín, SHA Ivanka pri Dunaji, ZCHOK – d Banská Bystrica, ZCHOS
– d Lužianky, NŽ Topoľčianky, ZCHKS – d Topoľčianky, SZCH Bratislava, Únia
hydinárov Slovenska Bratislava).
(január – marec)
• Vykonávať
kontroly samostatne hospodáriacich roľníkov a fyzických osôb
vlastniacich menší počet HZ.
(celý rok)

II.
•
•

štvrťrok:

Vykonávať kontroly inseminačných technikov v chovoch HD.
(apríl – jún)
Vykonávať kontroly v chovoch, kde sa narodili žriebätá po nelicentovaných
žrebcoch.
(celý rok)

III.
štvrťrok:
Vykonať kontroly zamerané na plemenitbu jalovíc na pastvách počas pastevnej
sezóny.
(júl – september)
• Kontroly zamerať na plemenitbu oviec a kôz na pastvách počas pastevnej sezóny
s využitím CEHZ.
(júl – september)
• Vykonať kontroly u chovateľov kôz v SR, kde je predpoklad porušovania pravidiel
registrácie fariem a zvierat do CEHZ.
(júl – september)
•

IV.

štvrťrok :

•

Vykonať inšpekčné kontroly v málopočetných chovoch ošípaných, kde sa realizuje
len výkrm..
(september – december)
• Kontroly zamerané na chov hydiny (liahne, kmeňové a rozmnožovacie chovy).
(september – december)
• Náhodne vykonať kontroly producentov včelích matiek.
(september – december)
• Náhodne vykonať kontroly pôvodov násadových rýb v rybničných hospodárstvách.
(september – december)

4. Rozpočet organizácie
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4.1. ROZPOČET PI SR NITRA NA ROK 2007
Na rok 2007 bol stanovený „Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre
Plemenársku inšpekciu SR “ (prípis MP SR č. 793/2007-330 zo dňa 12.1.2007) nasledovne:
•
•

Bežné výdavky /600/
v tom : Mzdy /610/
limit reprezentačné výdavky
Kapitálové výdavky/700/

7 250 tis. Sk
4 198 tis. Sk
2 tis. Sk
0 tis. Sk

4.1.1. Rozpočtové opatrenia – úpravy v roku 2007 :
1.

Rozpočtové opatrenie č. 14/2007 – povolené prekročenie limitu výdavkov
+ 148 tis. Sk
110 tis. Sk
38 tis. Sk

Bežných výdavkov /600/
v tom: Mzdy /610/
v tom: Poistné /620/

Povolené prekročenie limitu výdavkov bolo v súlade s ustanovením § 5 zákona č.
681/2006 Z.z. o štátnom rozpočte na r. 2007. Rozpočtovým opatrením boli uvoľnené
finančné prostriedky na zvýšenie platových stupníc pri výkone prác vo verejnom záujme
Nariadenia vlády SR č. 238/07 Z.z. a platových taríf štátnych zamestnancov, Nariadenia
vlády SR č. 237/07 Z.z. vrátane realizácie záverov služobného hodnotenia. Súčasne s
opatrením boli zabezpečené aj prostriedky na poistné a príspevky zamestnávateľa do
poisťovní.
2.

Rozpočtové opatrenie č. 31/2007- povolené prekročenie limitu kapitálových
výdavkov

Na základe žiadosti PI SR č. 945/2007 a rozhodnutia MF SR č. MF/026680/2007-441
v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 681/2006 Z.z. o štátnom rozpočte na r. 2007 a v zmysle
ustanovení § 17 a § 18 zákona č. 523/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, Odbor rozpočtu
a záverečného účtu MP SR upravil záväzné ukazovatele ŠR nasledovne :
+ 500 tis. Sk
+ 500 tis. Sk

Kapitálové výdavky /700/
v tom : Obstaranie kapitálových aktivít /710/
nákup automobilu

4.2. ČERPANIE ROZPOČTU
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Bežné výdavky /600/ – celkové čerpanie činilo 7 398 tis. Sk
Z toho:

a) 610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
predstavovali čiastku:
4 308 tis. Sk
b) 620: Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní predstavovali
čiastku:
1 573 tis. Sk
c) 630: Tovary a ďalšie služby predstavovali čiastku:
1 463 tis. Sk
V tom:
Cestovné náhrady /631/
156 tis. Sk
V celej čiastke čerpané na náhrady cestovných výdajov – tuzemsko.
Energia, voda a komunikácie /632/
269 tis. Sk
Energie 104 tis., voda 6 tis., poštové a telekomunikačné služby 159 tis.(8 telefónnych liniek,
5 mobilných telefónov, poštovné 12 tis.).
Materiál a služby /633/
292 tis. Sk
Vybavenie interiéru 6 tis., výpočtová technika 24 tis., prevádzkové stroje a zariadenie 29 tis.,
všeobecný materiál 60 tis., knihy, časopisy, noviny 26 tis., reprezentačné 2 tis., softvér
a licencie 145 tis.- išlo o zmluvné poplatky firme Q soft za ročný cyklus servisu, na zakúpené
programové produkty ako podvojné účtovníctvo, prostriedkovo predmetová evidencia,
organizácia práce a mzdy,
výkazníctvo, rozhranie informačného systému Q soft
s informačným systémom Štátnej pokladnice.
Dopravné /634/
416 tis. Sk
Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny pre 4 osobné motorové vozidlá 230 tis., servis, údržba,
opravy 86 tis., poistenie (povinné, havarijné) 94 tis., diaľničné známky, poplatky 6 tis.
Rutinná a štandardná údržba /635/
11 tis. Sk
Výpočtová technika 3 tis., telekomunikačná technika 6 tis., údržba kancelárskych strojov 2
tis.
Nájomné za prenájom /636/
42 tis. Sk
Za prenájom priestorov pre zamestnancov RS PI SR B. Bystrica od Štátneho plemenárskeho
ústavu SR na základe zmluvy o výpožičke.
Ostatné tovary a služby /637/
277 tis. Sk
Školenia, semináre 3 tis., propagácia 2 tis., všeobecné služby 71tis., špeciálne služby 1 tis.,
poplatky 1 tis., stravovanie 121 tis., poistné majetku 14 tis., prídel do SF 49 tis., odmeny na
základe dohody o vykonané práce 12 tis., dane 3 tis.

d) 640 : Bežné transfery predstavovali čiastku: 54 tis. Sk
V tom:
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Transfery jednotlivcom /642/
54 tis. Sk
Suma 8 tis. bola vyplatená zamestnancom ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti, a 46 tis. na odstupné.

Kapitálové výdavky /700/ - celkové čerpanie
Z toho:
710 : Obstaranie kapitálových aktivít
V tom:
nákup dopravných prostriedkov /714/
osobný automobil

500 tis. Sk

500 tis. Sk

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov bolo na 100 %. Nevyčerpané finančné
prostriedky boli vo výške 14,40 Sk na kategórii 630 a 100,- Sk na kategórii 710.
Prehľad záväzných ukazovateľov rozpočtu a čerpanie v r. 2007 v Sk
Ukazovateľ

Schválený
rozpočet Sk

upravený
rozpočet Sk

Čerpanie
Sk

600 Bežné výdavky

7 398 000

7 398 000

7 397 985,60

Z toho: 610 mzdy

4 198 000

4 308 000

4 308 000

1 551 000

1 572 736

1 572 736

630 tovary a služby 1 480 000

1 463 427

1 463 412,60

620 poistné
640 bežné transfery

21 000

53 837

53 837

700 kapitálové výdavky

0

500 000

499 900

Z toho:710 obst.kapit.aktív

0

500 000

499 900

7 250 000

7 898 000

Celkom 600+ 700

7 897 885,60

4.3. PRÍJMY PI SR
Príjmy na rok 2007 neboli rozpočtované.
V príjmovej časti boli na príjmové účty PI SR v štátnej pokladnici sústredené nedaňové
príjmy v celkovej výške:
220 569,90 Sk
V tom :
1. Na účte : Ostatné pokuty a penále
220 500,00 Sk
Ide o príjmy súvisiace s uplatňovaním zákona č. 194/98 Z.z. o plemenitbe a šľachtení HZ.
2. Na účte : Iné nedaňové príjmy
69,90 Sk
Plynúce z dobropisov predchádzajúceho rozpočtového obdobia.
V roku 2007 nedošlo k prekročeniu záväzne stanovených ukazovateľov Štátneho
rozpočtu. Výdavky rozpočtu boli realizované v súlade so zákonom č. 523//04 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, „účelovo, hospodárne a efektívne“.
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4.4. PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA
Priemerná mesačná mzda v organizácii v roku 2007, určená podielom mzdových
prostriedkov upraveného rozpočtu /4 308 tis. Sk/ k priemernému prepočítanému počtu
zamestnancov (16,5), bola 21 758,- Sk.
V porovnaní s rokom 2006, kedy bola priemerná mesačná mzda pri prepočítanom počte
zamestnancov (17) 19 995, -Sk, v r. 2007 došlo k nárastu priemernej mzdy o 1 763,–Sk na
základe zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a verejných zamestnancov od
1.7.2007, v zmysle Nariadenia vlády SR č. 237/07, 238/07 Z.z. ako aj prepustením jedného
zamestnanca k 30.6.2007.

4.5. ŠKODOVÉ PRÍPADY
V roku 2007 zasadala škodová komisia PI SR Nitra štyri krát. Zasadania sa
uskutočnili podľa rokovacieho poriadku škodovej komisie, ktorý je určený Smernicou
MP SR č.2760/1995 – 100, zasadala z úradnej povinnosti. Za uvedené obdobie nebol
v organizácii vedený žiadny škodový prípad. Škodové prípady z predchádzajúceho
obdobia sú uzavreté.

4.6. FINANČNÉ KONTROLY
V priebehu roka 2007 na základe poverení riaditeľa organizácie boli vykonané v zmysle §
10 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 4 priebežné kontroly. Kontrolované boli
predovšetkým dokumenty
z finančných operácií v hotovostnom styku a správnosť
vyúčtovania a použitia vynaložených prostriedkov . Kontroly nezistili žiadny rozpor so
zákonom.

5. Personálne otázky
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5. 1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Je koncipovaná v platnom dokumente Organizačný poriadok PI SR vedený pod č.j. 665/99
v znení neskorších zmien.

RIADITEĽ PI SR /
VED. SLUŹOBNÉHO ÚRADU

1

PRÁVNIK

1

ZÁST. RIADITEĽA/
VED.INŠP. ÚSEKU

INŠPEKČNÝ ÚSEK

EKONOMICKÝ ÚSEK /
OSOBNÝ ÚRAD

2

VEDÚCI EKONÓM

1

ADMIN. EKON. PRACOVNÍK

1

1

12

RS PI SR NITRA

4

RS PISR B. BYSTRICA 4

RS PI SR PREŠOV 4

VEDÚCI RS

1

VEDÚCI RS

1

VEDÚCI RS

1

3

INŠPEKTORI

3

INŠPEKTORI

3

INŠPEKTORI

5.2. PERSONÁLNE OTÁZKY ZAMESTNANOSTI
Jedným so záväzných ukazovateľov Štátneho rozpočtu pre rok 2007 bol ukazovateľ
počtu zamestnancov, ktorý bol stanovený počtom 17 zamestnancov:
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Zamestnanci PI SR

Objem fin. prostr.
Na platy v tis. Sk
4 012
186
4 198

Štátna služba
Verejná služba
Spolu

Po úprave rozpočtu Skutočné čerpanie
v tis. Sk
v tis. Sk
4 112
4 112
196
196
4 308
4 308

Pohyb zamestnancov v roku 2007 :
V priebehu roku nastal pohyb v počte zamestnancov, v zmysle plnenia úlohy bodu C.15
uznesenia vlády č. 856/2006.
Fyzický stav zamestnancov : k 1.1.2007
bol 17
k 31.12.2007 bol 16 z toho 15 štátna služba a 1 verejná
služba
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov v roku 2007 :
•
•

Vysokoškolské vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie

15 zamestnancov
1 zamestnanec

Prehľad o počte zamestnancov, ich zaradení a štruktúre platov v zmysle zákona č. 312/2001
Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme k 31.12.2007.

Druh ŠŠ

Stála
Celkom

Platová trieda
ŠS
6

7

8

9

8
8

3
3

3
3

1
1

Počet
miest v
ŠŠ

Počet
miest
vo VS

15
15

1
1

Celkom
Platová
trieda počet v ŠS a
VŠ
VS
8
1

16

Veková štruktúra zamestnancov PI SR k 31.12.2007
Do 30 r.
1

od 31-40 r.
5

od 41-50 r.
5

od 51-61r.
5

5.3. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Rozvoj ľudských zdrojov v Služobnom úrade Plemenárskej inšpekcie SR Nitra bol
v roku 2007 realizovaný podľa „Koncepcie vzdelávania štátnych zamestnancov v SR“.
Vzdelávacie aktivity zamestnancov a predstavených boli zamerané predovšetkým do riadenia
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ľudských zdrojov v štátnej službe v súlade a s realizáciou ustanovení zákona č. 312/2001 Z.z.
a doplnenia požadovaných vedomosti problematiky výkonu štátnej služby a zvýšenia
zručností pri aplikácii administratívy v štátnej správe. Vzdelávacie aktivity podľa plánu
PI SR pre rok 2007 boli prispôsobené finančným možnostiam a k potrebám organizácie:
1. Vzdelávanie štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe podľa ustanovení zákona
o štátnej službe :
• Základný kurz pre koordinátorov prevencie kriminality /1/,
• Zákonník práce, platné znenie r. 2007 /1/,
• Školenie k novelám zákonom v rámci legislatívy SR -zákon
o rozpočtových. pravidlách vo verejnej správe /1/, o štátnej
pokladnici /1/, finančnej kontrole /1/,
• Odborný seminár k zákonu č.10/1996 Z.z.
Vzdelávanie v informačných technológiách :
•
•
•

Informačná bezpečnosť /5/,
Programové rozpočtovanie/1/,
Informačné technológie a verejná správa –ITAPA /1/

Špecializované odborné vzdelávanie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školenie k učtovníctvu štátu a samosprávy podľa
medzinárodných štandartov /2/,
Školenie k učtovníctvu - výkazníctvu /2/,
Prezentačné školenie k RIS /1/,
Uzávierka v mzdovej učtárni a postup pri vyúčtovaní mzdy
od 1.1.2007 /1 /,
Geneticky modifikované plodiny a produkty /3/,
Ako zvýšiť odchovaných teliat od dojčiacich kráv /3/,
Kam smeruje chov ošípaných v SR a EÚ,
Rekonštrukcia a modernizácia hospodárstiev /5/,
Školenie kontrolórov v rezorte pôdohospodárstva –AGI
Lučenec /1/

2. Účasť na aktívoch, chovateľských dňoch, výstavách dotýkajúcich sa problematiky
šľachtenia, plemenitby, chovu HZ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanadsko-slovenskej prezentácii - INSEMAS s.r.o. Lučenec /4 os./,
Chovateľský deň pinzgauského dobytka - Podtureň /6/,
Chovateľskom dni stredoslovenského regiónu - v Kremničke /4/,
Paráda býkov – SPB Zvolen /5/,
Chovateľský deň HD Východoslovenského kraja /2/,
Galavečer Slovenského turfu /1/,
Nákupný trh plemenných baranov – Pleš /2/,Uz. Kamenica /2/,
L.Hole /4/,
Nákupný trh plemenných capov – D.Niva /2/,
Členská schôdza SHA – VÚŽV – Nitra /2/,
Členská schôdza ZCHSSD Zvolenská Slatina /2/,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Členská schôdza ZCHPD-L. Ondrej /2/,
Jesenná bonitácia a skúšky výkonnosti v NŽ Topoľčianky /4/,
Jarná bonitácia ŠCH koní – NŽ Topľčianky /4/,
Výbery býkov - Stakčín, Ulíč, Olšava, Bystré, T.N. Ves /8/,
Členská schôdza ZCHK /1/,
Agrokomplex 2007 /17/,
Agrofilm 2007 /5/,
Národná výstava drobnochovateľov-Nitra /1/.

Finančné zabezpečenie vzdelávacích aktivít PI SR Nitra na rok 2007 bolo realizované
v rámci možností rozpočtu organizácie. Rozpočtové prostriedky tvorili jediný zdroj
financovania vzdelávacích aktivít organizácie.
Je potrebné konštatovať, že finančné nároky vzdelávacích inštitúcií z roka na rok
sú vyššie, ale k adekvátnemu k skvalitneniu obsahu školení nedochádza! V širšom
metodickom riadení a usmerňovaní je potreba predovšetkým lepšieho jednotného
koordinovania vzdelávacích aktivít riadiacimi útvarmi
MP SR a príslušnými
akreditovanými vzdelávacími organizáciami rezortu.

6. Sťažnosti, podnety
V roku 2007 bolo v organizácii uplatnené 3 sťažností a podnety (oproti roku 2006 je to
o 9 menej) :
S 01/2007 – predmet sťažnosti bola kontrola pasov koní . Sťažovateľ poukázal na
predpokladané rozpory so zákonom u chovateľa koní. Následná kontrolná previerka a zistenie
skutkového stavu podľa záznamu o kontrole č.106/07/2007 BB nepotvrdila rozpor so
zákonom. Sťažnosť je neopodstatnená.
S 02/2007 – predmetom sťažnosti bolo preverenie farmy chovateľa . Sťažovateľ poukázal na
predpokladané rozpory so zákonom u chovateľa . Následná kontrolná previerka a zistenie
skutkového stavu podľa protokolu o kontrole č.145/11/2007 PO potvrdila určitý rozpor
so zákonom. Prípad je v riešení. Podnetca bol v zákonnej lehote vyrozumený s priebehom
šetrenia vo veci, ale písomnosť zaslanú 18.11.2007 neprevzal v odbernej lehote, náhradné
doručenie zo 07.12.2007 taktiež neprevzal ( pravdepodobne vymyslená adresa - anonymný
adresát). Sťažnosť bude uzavretá v januári 2008.
S 03/2007 – predmet sťažnosti bola previerka farmy v zmysle zák. č.194/1998 Z.z.
Sťažovateľka poukázala na predpokladané rozpory so zákonom u chovateľa . Následná
kontrolná previerka a zistenie skutkového stavu podľa protokolu o kontrole č.149/10/2007 BB
potvrdila rozpor so zákonom. Sťažnosť bola opodstatnená.
Podnety z predchádzajúcich období sú uzavreté.

7. Hodnotenie a analýza činnosti
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1. V roku 2007 Plemenárska inšpekcia SR Nitra subjektom, u ktorých boli zistené
vážne nedostatky v porušovaní ustanovení plemenárskeho zákona vydala 63
rozhodnutí o uložení sankcie, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to
o 6 rozhodnutí viac.
2.
Používanie plemenníkov do reprodukcie bez vydaného osvedčenia na plemenitbu
tzv. „ čierna plemenitba“ (v % vyjadrení /z počtu všetkých porušení, tab. č. 17)
porovnaním s predchádzajúcimi rokmi v rámci Slovenskej republiky sa postupne
znižuje. V roku 2007 bol štatisticky evidovaný pokles zistení
u všetkých druhov
hospodárskych zvierat , v štatistickom vyjadrení prvý krát pod dvadsať percent ( 19,6
%, ). Pri prepočítaní o mínus odstránené nedostatky § 18, resp. po splnení opatrení zo
strany chovateľov je možné uvádzať reálne tzv. čiernu plemenitbuv SR v hodnote 8,7
%.
V najväčšom rozsahu bola aj naďalej zisťovaná „čierna plemenitba“ u SHR
a predovšetkým u fyzických osôb s malými počtami chovaných zvierat.
3.
Problémy súvisiace s registráciou fariem, označovaním a registráciou zvierat,
nedostatkov súvisiacich so zisťovaním a evidovaním pôvodu chovaných zvierat sa
v posledných rokoch postupne znižovali, je však potrebné väčší dôraz klásť a aktívne
pôsobiť na zvyšovanie znalostnej úrovne chovateľov, a to predovšetkým zo strany
chovateľských organizácií, ale predovšetkým cez štátnych a komerčných veterinárnych
lekárov.
4.
PI SR v roku 2007 zadala do databázy Centrálnej evidencie a registra
hospodárskych zvierat SR spolu 580 kontrol fariem (+ 60 ,r.2006 = 520). V súvislosti
s CE , s kontrolou § 2 ods. 18 zákona č.194/1998 Z.z. ( zootechnická kontrola) boli zistené PI
SR u mnohých kontrolovaných fariem viaceré nedostatky, ktoré boli priebežne
nahlasované na ŠVPS SR (zodpovedný orgán za koordináciu a kontrolu identifikácie
a registrácie HZ v SR).
Ukazovateľ (§2 ods.18)
HD
0
Registrácia farmy
6
Registrácia zvierat
Označenie hospodárskych zvierat
9
12
Pasy zvierat
9
Zasielanie zmien do CE
16
Iné nedostatky suvisiace s CE
52

OŠ

1
7
7
0
11
9
35

OV

2
14
16
0
20
25
77

KY

1
7
7
0
7
7
29

KO

15
4
4
17
6
0
46

Spolu SR
19
38
43
29
53
57
239

5. Rozpočet pre rok 2007 na krytie bežných neinvestičných výdavkov bol postačujúci.
Organizácia požiadala o úpravu rozpočtu v kapitálových prostriedkoch , konkrétne na
nákup motorového osobného vozidla, o 500 tis. Sk, čo bolo na základe pádnych
argumentov MP SR akceptované .
6. V oblasti ľudských zdrojov, s úlohami vyplývajúcimi z kontrolnej činnosti, častými
legislatívnymi úpravami právnych predpisov SR, zvyšujú sa nároky na zamestnancov,
predovšetkým na odbornú úroveň, garanciu morálnych vlastností, na ich motiváciu a
stabilizáciu, flexibilitu v týme a v pracovných činnostiach, na potrebu sústavného
prehlbovania vedomostí na všetkých úsekoch PI SR.
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7.
Za hodnotené obdobie roku 2007 v Plemenárskej inšpekcii SR Nitra nedošlo zo
strany zamestnancov k žiadnemu porušeniu právnych predpisov, organizácia plnila úlohy
vyplývajúce z Uznesenia vlády č. 482/1999 a č. 286/2003 pri prevencii kriminality a inej
protispoločenskej činnosti. V roku 2007 nebol zdokumentovaný žiadny pracovný úraz,
nevzniklo žiadne manko, nebol evidovaný žiadny škodový prípad, neboli zistené žiadne
závažné nedostatky mravného, spoločenského ani hospodárskeho charakteru v zmysle
ustanovení Etického kódexu štátneho zamestnanca.
8.
Rozpis zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov pre organizáciu stanovuje za
strednodobý cieľ organizácie už v roku 2008 zabezpečiť pravidelnými cielenými
kontrolami v Slovenskej republike( v roku 2008 plán 440 kontrol) zníženie nepovolenej
plemenitby u hospodárskych zvierat minimálne pod úroveň 25% a do roku 2010 pod
21 %.

8. Hlavné skupiny užívateľov, výstupy
Ako orgán štátneho dozoru na zverenom úseku presadzuje pri výkone štátnej služby
politiku štátu , zabezpečuje plnenie úloh v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat,
využíva mocenské prvky štátu smerované k nastoleniu právneho stavu. Vo vzťahu
k represívnym účinkom je trvalým prínosom nepriame pôsobenie vo výchovnom
procese, v posilňovaní právneho vedomia kontrolovateľných subjektov a chovateľskej
verejnosti.

PREDKLADANÉ VÝSTUPY:
•
•

Ministerstvu pôdohospodárstva SR,
Centrálnej evidencii a Centrálnemu registru hospodárskych zvierat SR( ŠPÚ,
SR)
• Pôdohospodárskej platobnej agentúre SR,
• Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR,
• Kontrolovaným poľnohospodárskym subjektom,
• ŠPÚ SR a ostatným plemenárskym organizáciám,
•
•
•

•
•
•

vedeckovýskumným inštitúciám a školám poľnohospodárskeho zamerania,
verejnosti – podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
mailová stránka PI SR a na základe žiadosti,
fyzickým a právnickým osobám - výsledky (závery) šetrenia problematiky sťažností
a podnetov podľa zákona č. 152/1998 Z.z.
Súdy SR – prípadná spolupráca vo veci na uvedenie zákonného stavu v predmete
účinku zákona č. 194/98 Z.z..
Exekútorský úrad - v zmysle novely O.S.P. v znení § 372 m)
verejná správa – spolupráca a vzájomné poskytovanie výsledkov o nezákonných
aktivitách SHR, fyzických osôb a pod.
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8.3.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA :

Na úseku medzinárodných vzťahov je rozvinutá aktívna spolupráca s Českou republikou
prostredníctvom Českej plemenárskej inšpekcie a v Maďarskej republike s OMMI
predovšetkým vo výmene informácií dotýkajúcich sa legislatívnych procesov
a recipročnej odbornej spolupráce na úseku plemenárstva . V roku 2007 sa
uskutočnilo v súvislosti Agrokomplexom pracovné rokovanie PI SR s predstaviteľmi
ČPI za účasti štatutárov a generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárstva MP SR.
Osobitne boli uskutočnené rokovania s predstaviteľmi jednotlivých chovateľských
zväzov.
V zmysle Nariadenia Vlády SR č.274/2003 o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi
veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských
štátov EÚ je úlohou Plemenárskej inšpekcie SR, ako orgánu štátnej správy
v zootechnickej oblasti, ktorý vykonáva monitorovanie dodržiavania právnych predpisov
v Slovenskej republike spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov
Európskej únie, s cieľom zabezpečovať dodržiavanie právnych predpisov vo
veterinárnej a zootechnickej oblasti.
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