Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jelenecká 49
94901 Nitra

tel.: 037/6410010
fax: 037/6410011
sekretariat@pisr.sk
www.pisr.sk

P.č.: 136 /2009

Počet strán: 61
Prílohy: 33

VÝROČNÁ SPRÁVA
Plemenárskej inšpekcie SR Nitra za rok 2008

Nitra, február 2009

Ing. Silvin Absolon
riaditeľ, vedúci služobného úradu

OBSAH
l. Identifikácia PI SR.............................................................................................

3

2. Poslanie a strednodobý výhľad .......................................................................
2.1. Poslanie organizácie......................................................................................
2.2. Strednodobý výhľad organizácie...................................................................

4
4
5

3. Kontrolná činnosť..............................................................................................
3.1. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu hovädzieho dobytka..............
3.2. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu ošípaných ............................
3.3. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu oviec.....................................
3.4. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu kôz........................................
3.5. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu koní.......................................
3.6. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu hydiny .................................
3.7. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu králikov ................................
3.8. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu rýb ........................................
3.9. Výsledky kontrolnej činnosti na úseku chovu včiel ......................................
3.10. Plán kontrolnej činnosti na rok 2009 ..........................................................

6
7
19
27
34
40
45
46
47
49
51

4. Rozpočet organizácie.........................................................................................
4.1. Rozpočet PI SR na rok 2008.......................................................................
4.2. Čerpanie rozpočtu........................................................................................
4.3. Príjmy...........................................................................................................
4.4. Priemerná mesačná mzda.............................................................................
4.5. Škodové prípady..........................................................................................
4.6. Finančné kontroly.........................................................................................

52
52
52
54
54
55
55

5. Personálne otázky..............................................................................................
5.1. Organizačná štruktúra ..................................................................................
5.2. Personálne otázky zamestnanosti ................................................................
5.3. Rozvoj ľudských zdrojov.............................................................................

56
56
57
58

6. Sťažnosti, podnety............................................................................................

59

7. Hodnotenie a analýza činnosti..........................................................................

60

8. Hlavné skupiny užívateľov, výstupy................................................................
8.1. Poskytované výstupy .. ................................................................................
8.2. Medzinárodná spolupráca ............................................................................

61
61
61

Prílohy : Tabuľka č. 1 - 24
Graf
č. 1 - 8

2

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: Ing. František Jakab, PhD.
Vedúca ekonomického úseku/Osobný úrad: Ing. Viera Lipská
Právny úsek: JUDr. Ivana Antlová
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.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
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 pôdohospodárstva SR 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.
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2.2.

STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

1. Plemenárskou inšpekciou SR Nitra sú zabezpečované úlohy štátneho odborného
dozoru v Slovenskej republike v zmysle úloh rezortu pôdohospodárstva a Európskej
Únie v oblasti živočíšnej výroby na úseku plemenitby a šľachtenia hospodárskych
zvierat. Plnenie úloh je 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. Priebežne je realizovaný prístup PI SR do databáz Ministerstva pôdohospodárstva SR
a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v súvislosti s optimalizáciou kontrolnej
činnosti v rezorte pôdohospodárstva. V rámci prístupu do databázy Centrálnej evidencie
Plemenárskych služieb Slovenskej republiky š.p., organizácia používa operatívne informácie
týkajúce sa identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat v SR.
3. Plemenárska inšpekcia SR Nitra, v rámci plemenárskych a šľachtiteľských činností
v Slovenskej republike plní nezastupiteľne úlohu nezávislého garanta zákonnosti na
úseku plemenárstva a šľachtiteľstva . Vo zvýšenej miere sa sústreďuje na sledovanie
spätnej väzby z výstupov kontrolnej činnosti a na špecifické úlohy predkladané
Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Pri monitorovaní a riešení nedostatkov zistených pri
kontrolnej činnosti, pri riešení podnetov a sťažností
rieši problematiku s Odborom
živočíšnych komodít ministerstva a s chovateľskými zväzmi pre jednotlivé druhy
hospodárskych zvierat 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.. Odborné kontakty so
zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti plemenárstva a kontroly sa realizujú za
účelom zvyšovania efektívnosti poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike.
5. Finančné zabezpečenie organizácie pre rok 2009 je garantované z finančných prostriedkov
Štátneho rozpočtu SR na rok 2009. V rámci schváleného rozpočtu a v súlade so zákonom
č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov organizácia plnila
a bude plniť všetky pravidlá rozpočtového hospodárenia racionálne a efektívne.
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 v
roku 2009 zabezpečiť pravidelnými cielenými
kontrolami v Slovenskej republike zníženie nepovolenej plemenitby u hospodárskych
zvierat minimálne pod úroveň 23% a do roku 2011 pod 20 %.
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3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolná činnosť Plemenárskej inšpekcie SR bola v roku 2008 vykonávaná
podľa schváleného „ Plánu inšpekčnej činnosti PI SR na rok 2008“. Niektoré kontroly
boli zamerané na špecifické oblasti s väčším dôrazom na chovy samostatne hospodáriacich
roľníkov, fyzických osôb, na inseminačné stanice býkov a na činnosť plemenárskych
zootechnikov. Organizácia sa aj v roku 2008 podieľala pri zabezpečovaní úloh súvisiacich
s aproximáciou legislatívy Európskej Únie v nadväznosti na právne normy a predpisy,
nariadenia a príslušné predpisy dotýkajúce sa plemenárstva (novelizácia príslušných
plemenárskych vyhlášok). 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.
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 1.1.2008 do 31.12.2008 vykonala PI SR v rámci Slovenskej republiky
inšpekčné kontroly v 453 poľnohospodárskych subjektoch. Bez porušenia zákona bolo
269 kontrol (59,4 %) a 184 kontrol bolo s porušením zákona (40,6 %), čo je
zdokumentované v protokoloch o kontrole (tab. č. 1, graf č. 1). Podľa plánu kontrolnej
činnosti PI SR bolo potrebné uskutočniť v roku 2008 kontroly v 440 subjektoch, oproti
plánu bolo zvýšenie počtu kontrol o 13 , úloha bola splnená na 102,9 %.
Najviac kontrol bolo vykonaných v poľnohospodárskych podnikoch so živočíšnou
prvovýrobou 361 (79,7 %). Ďalej boli kontrolovaní inseminační technici 16 krát (3,5 %),
zväzy chovateľov hospodárskych zvierat 8 krát (1,8 %), nákupné trhy 5 krát (1,1 %),
inseminačné spoločnosti 2 krát (0,4 %), podniky iného charakteru 59 krát (13,0 % %)
a žrebčín 1 krát (0,2 %), (tab.č.2, graf č. 2).
Podľa jednotlivých druhov hospodárskych zvierat bolo vykonaných 601
inšpekčných kontrol. Z toho bolo zistené porušenie zákona pri 215kontrolách, čo je
35,8 %. Prehľad o vykonaných kontrolách a porušení zákona č.194/1998 Z.z. pri
jednotlivých druhoch HZ podľa regiónov a za celú SR je v tabuľkách č. 3, 4, 5, 6
a znázornený na grafe č. 3.
V roku 2008 bolo Plemenárskou inšpekciou SR pri uplatňovaní dikcie zákona
č. 71/1967 Zb. začatých 58 správnych konaní , organizácia vydala 57 rozhodnutí
o uložení sankcie, z toho v roku 2008 nadobudlo právoplatnosť 44 rozhodnutí v celkovej
sume 235 000 Sk, vymožených a poukázaných do štátnej pokladne bolo 466 500 Sk.
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Počet sankcií vzhľadom na rozpor s ustanovením sankčného § zák. č. 194/1998 Z.z.
Druh HZ

§
14
16
15
4
3
2
0
40

HD
OŠ
OV
KOZ
KONE
INÉ
SPOLU

§
15
15
13
4
4
1
0
37

§
24
3
0
0
0
0
0
3

§
18
16
11
7
5
3
0
42

Súčet
druhový
50
39
15
12
6
0
122

Exekučné konania
K 31.12. 2008 mal správny orgán v exekučnom konaní uplatnených 9 pohľadávok.
V likvidačnom konaní je uplatnená 1 pohľadávka .

3.1. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU HOVÄDZIEHO DOBYTKA (HD)
Na úseku chovu HD bolo predmetom kontrol plnenie ustanovení a to predovšetkým :
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 - zootechnická kontrola,
§ 14, ods. 1 - zisťovanie a evidovanie pôvodu,
§ 15 - poskytnutie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie,
§ 17 - zmluva s poverenou plemenárskou organizáciou o poskytovaní
údajov z KÚ,
§ 18, ods. 3 - zostavovanie pripárovacích plánov,
§ 18, ods. 4 – používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným
osvedčením o použití na plemenitbu ,
§ 24, ods. 9 - vedenie záznamov o použití nakúpených inseminačných
dávok a zasielanie, údajov z inseminácie na spracovanie ,
§ 25, ods. 1 – odborná spôsobilosť inseminačného technika .

V chovoch HD bolo vykonaných 289 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo
zistené 80 krát, čo je 27,7 % z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom bolo
zistených 182 porušení jednotlivých § zákona. Na odstránenie nedostatkov prijali
kontrolované subjekty 52 krát opatrenia a 28 krát bol podaný návrh na zahájenie správneho
konania, (tab. č. 3, 4, 5, 6, 6a, grafy č. 3,4,5).
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V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
bolo vykonaných 76 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v 6 prípadoch, čo
je 7,9 %. Na odstránenie zistených nedostatkov prijali kontrolované subjekty 2 krát opatrenia,
pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 11 krát. Zahájenie správneho
konania bolo navrhnuté v 4 kontrolovaných subjektoch. (tab. č. 3, 8).

V stredoslovenskom regióne ( kraj Banská Bystrica, Žilina )
bolo vykonaných 126 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v 53 prípadoch,
čo je 42,1 %, pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 136 krát. Na
odstránenie zistených nedostatkov si 36 kontrolovaných subjektov prijalo opatrenia.
Zahájenie správneho konania bolo navrhnuté v 17 kontrolovaných subjektoch.(tab. č. 4, 8).

Vo východoslovenskom regióne ( kraj Košice, Prešov )
bolo vykonaných 87 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v 21 prípadoch,
čo je 24,1 %, pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 35 krát. Na
odstránenie zistených nedostatkov si 14 kontrolovaných subjektov prijalo opatrenia. V 7
subjektoch bolo navrhnuté zahájenie správneho konania (tab. č. 5, 8).

3.1.1. Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č. 194/98
Z.z. v SR na úseku chovu HD (tab. č. 8, 22 graf č. 5):
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.
Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované zvieratá, označené zvieratá, pasy
zvierat, nezasiela údaje do centrálnej evidencie.
Tento § bol kontrolovaný 275 krát, jeho porušenie bolo zistené v 37 prípadoch, čo je
13,5% a 20,3 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 3 krát, SS región 23 krát,
VS región 11 krát.
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.
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 272 krát, jeho porušenie bolo zistené v 30 prípadoch, čo je 11 %
a 16,5 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 22 krát, VS
región 6 krát.
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3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 ods. poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste
určenia
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 260 krát, jeho porušenie bolo zistené v 23 prípadoch, čo je 8,8%
a 12,6 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 23 krát.
4. 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 § je porušujú hlavne súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí v prevažnej miere
nemajú uzatvorené zmluvy s inseminačnými spoločnosťami na nákup inseminačných
dávok a vypracované pripárovacie plány.
Tento § bol kontrolovaný 274 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 31 prípadoch, čo
je 11,3 % a 17 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát SS región 25 krát,
VS región 5 krát.
5. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 používanie plemenníkov v prirodzenej plemenitbe
alebo v inseminácii ( tab. č. 19, 20, graf č. 8 )
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 plemenitbe, alebo nevedia dokladovať POP plemenníka.
Tento § bol kontrolovaný 274 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 36 prípadoch, čo
je 13,1 2% a 19,8 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 4 krát, SS región 21
krát, VS región 11 krát. „Klasická čierna plemenitba“ bola zistená v 16 prípadoch, čo je
5,8 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 9 krát, VS región 5
krát.

6. 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 149 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 21 prípadoch, čo
je 14,1 % a 11,5 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 21 krát.
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3.1.2.

Zhodnotenie – analýza kontrol širšieho rozsahu :

1. SHR a fyzické osoby vlastniace menší počet zvierat
a)
Na základe plánu kontrolnej činnosti boli vykonané inšpekčné kontroly v chovoch,
ktoré vlastnia samostatne hospodáriaci roľníci ( SHR ), súkromní chovatelia prípadne fyzické
osoby vlastniace menší počet hospodárskych zvierat.
b)

Porušenie jednotlivých § zákona č. 194 / 98 Z. z.
•
•
•
•
•
•

c)

§ 2, ods. 18 - zootechnická kontrola,
§ 14, ods. 1 - zisťovanie a evidovanie,
§ 15 - poskytnutie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a miesta
určenia,
§ 18, ods. 3 - zostavovanie pripárovacích plánov,
§ 18, ods. 4 – používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným
osvedčením o použití na
plemenitbu,
§ 24, ods. 9 - vedenie záznamov o použití nakúpených inseminačných
dávok a zasielanie údajov z inseminácie na spracovanie plemenárskej
organizácii .

Poznatky z vykonaných kontrol.

Príčinami porušení zákona sú často nedostatky spojené z centrálnou evidenciou
hospodárskych zvierat. Chovatelia nemajú jasno v podmienkach vedenia evidencie a
dodržiavania povinností s ňou spojených. K vzniku porušení prispeli hlavne zmeny vo vedení
centrálnej evidencie, zmeny tlačív a zmeny nahlasovaných údajov. Problémy sú hlavne vo
vedení Individuálneho registra HD na farme, kde chýbajú základné údaje o narodenom
potomstve, pôvode, prísunoch a odsunoch.
Vo väčšine prípadov sa jedná o nesúlad medzi skutočným počtom zvierat na farme
s evidenčným stavom v CE HZ. To znamená, že chovateľ nenahlásil alebo neodhlásil
zvieratá z CE HZ. Často po odsune zvierat na inú farmu majiteľ zaslal do CE HZ oznámenie
o ich odsune, ale farma na ktorú zvieratá išli ich prísun nepotvrdila. CE HZ v takýchto
prípadoch zvieratá ponechala na pôvodnej farme.
Najčastejším nedostatkom však je označovanie zvierat. Chovatelia narodené
potomstvo označujú po niekoľkých mesiacoch, alebo ho neoznačia vôbec, ak sa jedná
o zvieratá pre vlastnú spotrebu. Vyhýbajú sa tak plneniu určitých povinností spojených
s domácimi zakáľačkami. V spojitosti s nedostatkami v označovaní zvierat sú chýbajúce
pasy na zvieratá.
Pri kontrolách bolo zistené používanie býkov bez osvedčenia o použití plemenníkov na
plemenitbu, alebo chýbajúca evidencia z inseminácie. Chovateľom potom chýbajú údaje
o pôvode narodeného potomstva zo strany otca. Vo výraznej miere k porušovaniu uvedených
ustanovení však prispieva spomínaná chýbajúca evidencia o pripúšťaní. Chovatelia si údaje
o pripustení vedú v kalendároch, kde je uvedené číslo resp. meno plemenice. Príjmové
pokladničné doklady z inseminácie sa vo väčšine prípadov nachádzajú u externých
účtovníkov, preto pri kontrolách nie je možné do nich nahliadnuť.
Z uvedeného vyplýva, že dlhodobo vyskytujúce sa nedostatky na úseku šľachtenia
a plemenitby v slovenských chovoch spôsobujú rovnaké príčiny ako v minulosti a
používanie vlastných býkov u sledovanej skupiny chovateľov je stále populárne.
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Vplyv inšpekčných kontrol na nápravu je len v chovoch, kde bola v minulosti udelená
sankcia za porušenie zákona, aj keď niektorí chovatelia sú nepoučiteľní a pri opakovaných
kontrolách sú zisťované rovnaké porušenia zákona.
Počas inšpekčných kontrol sme zaregistrovali, že kontroly u chovateľov s menšími
počtami zvierat začínajú mať pozitívny účinok. Informácie o legislatíve a chovateľských
pravidlách podávané chovateľom pri inšpekčných kontrolách sa tak dostávajú do povedomia
sledovanej skupiny chovateľov a Plemenárska inšpekcia SR má tak výrazný podiel na ich
zvyšujúcej sa vedomostnej úrovni.

2.

Plemenitba jalovíc na pastve

a)
Inšpekčné kontroly na pastvách jalovíc boli vykonávané v časovom horizonte od
apríla 2008 do novembra 2008. Kontroly sa zameriavali na spôsob plemenitby a prípadné
zistenie „čiernej plemenitby“ t. j. používanie nelicentovaných býkov na pastve.
V súčasnosti si chovatelia pastvu jalovíc zabezpečujú spolu s kravami. V minulosti
vykonávali pracovníci plemenárskej inšpekcie kontroly na „typických“ pastvách, kde počas
letno - pastevného obdobia (od polovice mája – do polovice októbra) sa chovali jalovice
samostatne bez iných kategórií HD a plemenitbu chovatelia zabezpečovali býkmi v menšej
miere na prístupných pastvách aj insemináciou. Poklesom stavov dobytka a hlavne
zavedením centrálnej evidencie, sa stalo nevýhodné chovateľom vytvárať typické pastvy
jalovíc s prístreškami, so zdrojom vody a vytvorením novej farmy pre pastvu jalovíc
a s nahlasovaním presunov zvierat na jar na pastvu a na jeseň späť na maštaľ.
b)
Celkove bolo v rámci SR vykonaných 57 kontrol na pastve jalovíc. Pri kontrolách
bola zistená nežiadúca plemenitba (§ 18, ods. 4) v 6 prípadoch, čo je z celkového počtu
kontrol na pastvách jalovíc 10,52%. Návrh na správne konanie bol podaný vo 2 prípadoch,
kedy chovateľ nemal na býkov pôsobiacich v plemenitbe vydané osvedčenie na použitie
v plemenitbe a v určenom termíne ich kontrolnému orgánu nezaslal.
c)
Predmetom kontrol inseminačných technikov boli ustanovenia zákona č. 194 / 98 Z. z.
v znení neskorších predpisov :
•
•
•
•
•
•
d)

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola v chove,
§ 14, ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu HD,
§ 15 – poskytnutie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a mieste
určenia zvierat,
§ 18, ods. 3 - zostavovanie pripárovacích plánov v chove hovädzieho
dobytka,
§ 18, ods. 4 - používanie plemenníkov na plemenitbu ,
§ 22, ods. 1, 3 - odborná spôsobilosť,

Poznatky z vykonaných kontrol.

Možno konštatovať, že už nie sú organizované samostatné pastvy jalovíc, tak ako to
bolo v minulosti (v rokoch 1995 – 2000). Vo väčšine prípadov išlo o chovy s mäsovými
kravami a chovom jalovíc so zameraním na produkciu mäsa. Základné stáda tvoria kravy
a jalovice so známym pôvodom a plemennou príslušnosťou. V kontrolovaných stádach
prevládalo plemeno s kombinovanou úžitkovosťou Slovenského strakatého dobytka ako aj
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krížence mäsových plemien, najmä Charolaise a a Limousin ( v niektorých subjektoch už aj
v čistokrvnej forme).
Inseminácia preverenými býkmi sa na pastvách vo východoslovenskom regióne
využíva iba sporadicky, viac sa využíva v stredoslovenskom regióne.
V prirodzenej plemenitbe boli využívané býky plemien: Aberdeen Angus, Limousine,
Charollais, Blonde A´ Quitane, Slovenský strakatý, Simentál, Piemontese, Holstein a teraz už
aj Galloway. Nákup plemenných býkov sa realizuje prevažne u kráv bez trhovej produkcie
mlieka a teda ide prevažne o mäsové plemená.
Nízke percento zistenej nežiadúcej plemenitby nasvedčuje o zlepšení v plemenitbe
jalovíc na pastvách. V minulosti bola nežiadúca plemenitba aj u väčších chovateľov, ale
v súčasnosti sme sa už pri kontrolách s uvedeným javom už nestretli. Do budúcnosti je
potrebné sa aj naďalej zameriavať na pastvy kráv a jalovíc u malých chovateľov charakteru
fyzická osoba a súkromne hospodáriaci roľník.

3. Činnosť inseminačných technikov v chovoch HD
a)
Inšpekčné kontroly boli vykonané v rámci poľnohospodárskych podnikov, kde
insemináciu vykonáva vlastný inseminačný technik, alebo u súkromných resp. servisných
inseminačných technikov. V rámci SR bolo celkovo vykonaných 22 inšpekčných kontrol,
ktoré možno rozdeliť nasledovne :
1. kontroly na poľnohospodárskych podnikoch, kde vykonával insemináciu vlastný
inseminačný technik .Kontroly boli vykonané v 9 subjektoch.
2. kontroly u súkromných resp. servisných inseminačných technikov .
Kontroly boli vykonané u 13 osôb, z toho boli 5 veterinárny lekári.
b)
Inšpekčné kontroly sa vykonávali podľa schválenej metodiky PI SR na kontrolu IT.
Kontroly mali za cieľ sledovať dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona č. 194 / 98 Z. z.
a predovšetkým:
•
•
•
•
•

•

c)

§ 14, ods. 1 - zisťovanie a evidovanie pôvodu HD,
§ 18, ods. 3 - zostavovanie pripárovacích plánov v chove hovädzieho
dobytka,
§ 18, ods. 4 - používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným
osvedčením o použití na plemenitbu v chove HD,
§ 22, ods. 1, 3 - odborná spôsobilosť,
§ 24, ods. 6 - dovoz spermy býkov,
§ 24, ods. 9 - vedenie záznamov o použití nakúpených inseminačných
dávok a zasielanie údajov z inseminácie na spracovanie plemenárskej
organizácii v chove HD,

Porušenie jednotlivých § zákona č. 194 / 1998 Z.z.

- § 18, ods. 4 - používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným osvedčením o použití
na plemenitbu v chove HD. Porušenie bolo zistené v jednom prípade, čo je 4,5% z počtu
kontrolovaných subjektov. Porušenie zákona bolo v termíne odstránené.
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- § 22, ods. 1, 3 - odborná spôsobilosť na výkon inseminácie. Porušenie bolo zistené
v jednom prípade, čo je 4,5% z počtu kontrolovaných subjektov. Porušenie zákona bolo
v termíne odstránené.
- § 24, ods. 9 - vedenie záznamov o použití nakúpených inseminačných dávok a zasielanie
údajov z inseminácie na spracovanie plemenárskej organizácii. Porušenie bolo zistené
v jednom prípade, čo je 4,5% z počtu kontrolovaných subjektov. Porušenie zákona bolo
v termíne odstránené.
d)

Poznatky z vykonaných kontrol.

Inšpekčné kontroly, kde insemináciu vykonával vlastný IT boli uskutočňované
tam kde pri predchádzajúcich inšpekčných kontrolách bola zistená inseminácia
vlastným inseminačným technikom. Inšpekčné kontroly súkromných resp. servisných
inseminačných technikov, kde boli pri predchádzajúcich kontrolách zistené nedostatky
a horšie výsledky v reprodukcii, boli vyberané zámerne .
Vlastní inseminační technici sú vo svojich chovoch väčšinou platení na základe
reprodukčných ukazovateľov, ktoré sa vyhodnocujú raz mesačne plemenárskou
organizáciou, resp. za počet pripustených a vyšetrených plemenníc.
Technici si väčšinou vo svojich chovoch vykonávajú po nahlásení ruje ošetrovateľmi
aj vlastné vyšetrenie pred pripustením, resp. si ruju vyhľadávajú vo svojich chovoch sami
a následne pripúšťajú. V chovoch, kde sú vlastní inseminační technici možno hovoriť
o dobrých reprodukčných ukazovateľoch, pretože vo väčšine prípadov ide o kontrolu zo
strany vedenia podniku a odmeňovanie je aj na základe uvedených výsledkov. Vlastní
inseminační technici sú charakteristickí aj dobrým vyhľadaním ruje, sú v chove prítomní
počas celého dňa, čo je veľmi dôležité pre skoré odhalenie ruje. Na druhej strane môžu
vykonávať insemináciu aj ráno aj večer.
Súkromní inseminační technici sú predovšetkým veterinárni lekári , ktorých
podľa reprodukčných výsledkov patria do kategórie horších technikov. Na uvedené
tvrdenie vplýva viacero faktorov overených skúsenosťami inšpektorov PI SR na základe
kontrol v chovoch.
Jedným z nich je, že sú platení jednorázovo od úkonu, bez rozdielu či pripustené
zviera je teľné alebo nie. Pri malých koncentráciách zvierat, hlavne u SHR, alebo fyzických
osobách s menším počtom zvierat sa nesledujú reprodukčné ukazovatele, evidenciu
o pripúšťaní, chovateľ nedostáva, údaje o pripúšťaní neevidujú v žiadnej chovateľskej
evidencii.
Pri inšpekčných kontrolách sme sa často stretávali s javmi, že kontrolovaný subjekt
nemal žiadne doklady o pripúšťaní, nevedel deklarovať pôvod dávky, dátum pripustenia, resp.
register použitého býka v inseminácii. Súkromní inseminační technici nie sú v chovoch
celý deň, robia v obvode určitý okruh, a keď kontrolovaný subjekt nahlási poobede ruju, už
inseminačný technik nepríde. Tu sa stávajú preto prípady, že kontrolované subjekty si
ponechávajú na plemenitbu vlastných býkov, čo vedie k čiernej plemenitbe.
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4.

Kontroly v chovateľských zväzoch a v inseminačných spoločnostiach

Plemenárska inšpekcia SR vykonala v roku 2008 previerky dodržiavania zákona
č. 194 /1998 Z.z. v znení neskorších predpisov v inseminačných spoločnostiach a
chovateľských zväzoch :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Insemas s. r. o. Lučenec, závod Zvolen,
Bio servis s. r. o. Prešov
Zväz chovateľov pinzgauského dobytka ,L.Mikuláš,
Slovenské biologické služby a. s.
Slovenská holsteinská asociácia – družstvo, Ivánka pri Dunaji,
Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, Trenčín
Zväz chovateľov Slovenského strakatého dobytka na Slovensku – družstvo,
Levice

Predmetom kontrol boli ustanovenia :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 4 - podmienky výkonu šľachtenia a plemenitby,
§ 14, ods. 1 – pôvod hospodárskych zvierat,
§ 17 a § 18, ods. 4 – testácia býkov, osvedčenia testovaných býkov,
§ 18 ods. 3 – pripárovacie plány,
§ 18 ods. 4 – osvedčenie o použití plemenníkov na plemenitbu,
§ 21 – výdaj semena z ISB,
§ 24, ods. 6 – nákup a predaj semena,
§ 22 a § 25 ods. 1 – odborná spôsobilosť pracovníkov ISB,
§ 24, ods. 7 – dovoz a predaj semena z tretích krajín,
§ 24, ods. 9 - zasielanie údajov z inseminácie na spracovanie do CE

a) Insemas s. r. o. Lučenec
Činnosť kontrolovanej spoločnosti je podložená príslušnou dokumentáciou, v spoločnosti
nebol zistený rozpor s kontrolovanými ustanoveniami Zákona č. 194 / 98 Z. z. .

b) Bio servis s. r. o. Prešov
Spoločnosť pôsobí v rámci Prešovského a Košického kraja na základe Splnomocnenia,
ktorým Slovenské biologické služby a. s. poverujú firmu BIO servis s. r. o. Prešov za svojho
obchodného zástupcu pre východoslovenský región na predaj inseminačných dávok
a šľachtenie a plemenitbu HD. Na základe vykonanej kontroly nebol zistený zo strany
spoločnosti rozpor s kontrolovanými ustanoveniami Zákona č. 194 / 98 Z. z.

c) Zväz chovateľov pinzgauského dobytka so sídlom v Liptovskom
Mikuláši
Populácia pinzgauského dobytka je v oblasti šľachtenia ohrozená, pre jeho
málopočetnosť sa nachádza v génovej rezerve EÚ. Zúžený počet pôsobiacich býkov ako aj
nízke produkčné výsledky v porovnaní s inými plemenami je momentálne nevyhovujúci stav.
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d) Slovenské biologické služby, a. s. Ivanka pri Dunaji
Kontrola bola vykonaná v spoločnosti Slovenské biologické služby a. s., Banská
Bystrica – riaditeľstvo, ISB – Lužianky, RS Banská Bystrica a RS Martin.
Bolo zistené, že vedie predpísanú evidenciu o počte skokov, o množstve a kvalite
ejakulátu, o výrobe, predaji a likvidácii ID spermy býkov. Prevádzkovateľ ISB viedol o
plemenníkoch predpísané záznamy a zasiela ich na centrálne spracovanie do registra
plemenárskych údajov.
SBS a. s. počas kontrolovaného odbobia nedovážal embryá z členských štátov EÚ
ani z tretích krajín. Kontrolou skladovej evidencie ID na ISB – Lužianky bolo zistené, že
v sklade mrazenej spermy sa nachádzajú ID v peletkovej forme, ktoré sú uchovávané ako
génová rezerva a sú uložené v masťovkách s označením št. registra plemenného býka.
SBS a. s. vedie databázu Osvedčení o použití plemenníkov na insemináciu, ktoré sa
nachádzajú na ISB v Lužiankach, na zmrazenú spermu plemenných býkov nachádzajúcu sa
v sklade konzervovanej spermy v Lužiankach a na konzervovanú spermu nachádzajúcu sa v
skladoch kontrolovaných regionálnych stredísk.
Zmluvy na výkon inseminácie a predaj ID uzatvára riaditeľ jednotlivého regionálneho
strediska. Zmluvy sú uložené na regionálnom stredisku. Poľnohospodárskym subjektom sa k
zmluvám prikladajú každoročne prílohy slúžiace ako pripárovacie plány a predbežná
požiadavka chovateľa na množstvo ID na nasledujúci rok.
Inseminačná stanica býkov SBS – Lužianky má pridelené registračné číslo ISB SR 01
na výrobu ID a export zo Slovenskej republiky do štátov EÚ zo dňa 31. 7. 2002.
V období rokov 2006 – 2007 boli do testácie zaradené býky plemena Holstein,
Holstein Red a býky simentalizovaných plemien. Spoločnosť Slovenské biologické služby,
a.s., Banská Bystrica je zapojená do medzinárodného programu testácie býkov
simentalizovaných plemien Eurotest Fleckvieh.
Záverom možno konštatovať, že v spoločnosti Slovenské biologické služby a. s.,
Banská Bystrica nebolo zistené porušovanie ustanovení zákona č. 194 / 98 Z. z.
Dovoz plemenných býkov alebo ich spermy sa uskutočňuje v spolupráci
s uznanými chovateľskými organizáciami pre dané plemená. Dovezené plemenné býky
alebo ich sperma spĺňali podmienky na dovoz plemenných zvierat a boli sprevádzané
predpísanými dokladmi. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt počas
kontrolovaného obdobia nedovážal embryá z členských štátov EÚ ani z tretích krajín.

e) Slovenská holsteinská asosiácia
Hlavným predmetom činnosti asociácie je vedenie plemennej knihy a plemenného
registra, vystavovanie potvrdení o pôvode, poradenská činnosť pre chovateľov,
zostavovanie pripárovacích plánov, výkon lineárneho hodnotenia a hlavne je nositeľom
šľachtiteľského programu holsteinského dobytka.
Slovenská holsteinská asociácia má vypracované a členskou základňou schválené
stanovy družstva, ktoré presne definujú náležitosti ohľadom štruktúry družstva, finančného
poriadku, práv a povinností členov družstva a predmetu činnosti. Členská základňa je tvorená
fyzickými osobami v počte 125 a právnickými osobami v počte 131. Celkovo je evidovaných
v asociácii 312 chovov holsteinského dobytka.
Slovenská holsteinská asociácia má vypracovaný šľachtiteľský program, ktorého
súčasťou sú chovný cieľ, plemenný štandard, charakteristika čistokrvného zvieraťa,
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charakteristika plemenného zvieraťa, metódy plemenitby, doporučené selekčné kritériá,
podmienky pre určenie matiek býkov, podmienky pre plemenného býka, rozsah testácie,
využívanie zahraničného genofondu. Slovenská holsteinská asociácia má vypracovaný a
schválený štatút plemennej knihy a plemenného registra, kde výnimky z jeho ustanovení
schvaľuje Rada plemennej knihy. Do oddielu plemennej knihy HA sú zapisované zvieratá
s genetickýn podielom holsteinského plemena minimálne 93,75 %. V plemennej knihe sú
samostatné oddiely pre býky a plemenice. Plemenný register sa člení na 3 oddiely podľa
podielu krvi holsteinského plemena. Do oddielu HB sú zapisované zvieratá s genetickým
podielom holsteinského plemena 87,5 – 93,74 %, do oddielu HC s podielom 75,0 – 87,49 %
a do oddielu HD sú zapisované zvieratá s podielom 50,0 – 74,9 %.
SHA má vypracovaný postup pri uznávaní Šľachtiteľských chovov holsteinského
plemena a kritériá na matky a otcov býkov. Matkou býkov sa stáva v zmysle
šľachtiteľského programu plemenica, od ktorej bol vykúpený býk do plemenitby.
Pripárovacie plány v ŠCH sú zostavované na základe mating programu, ktorý využíva získané
údaje z lineárneho hodnotenia s ohľadom na vylúčenie príbuzenskej plemenitby. Od roku 2000
bolo schválených 39 šľachtiteľských chovov. V súčasnosti sa šľachtenie v chove HD
holsteinského plemena vykonáva v 35 ŠCH, pretože štyri chovy boli navrhnuté VK na
zrušenie postavenia šľachtiteľského chovu.
Slovenská holsteinská asociácia vydáva potvrdenia o pôvode plemenných zvierat na
požiadanie majiteľov zvierat pri predaji, pri zápise býkov do plemennej knihy a pri zaradení
býkov alebo ich spermy do plemenitby. Pri plemenných býkoch sa vyžadujú „Osvedčenia
o skúške“ – stanovenie genotypov DNA-testom, ktoré sú podmienkou pre vykonanie
základného výberu býkov. Pri dovezenej sperme plemenných býkov je uvedené číslo krvného
testu v zahraničnom potvrdení o pôvode.
Pri kontrole bolo zistené porušenie zákona, ktoré vzniklo v dôsledku novelizácie
zákona NR SR č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat v zmene
citácie § 3. MP SR vydalo nové rozhodnutie v súlade s novelizovaným znením
Možno konštatovať, že Slovenská holsteinská asociácia – družstvo si plní
povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 194 / 1998 Z. z. pre uznané chovateľské organizácie.

f) Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, Trenčín
ZCHMD – d vlastní rozhodnutie o priznaní postavenia uznanej chovateľskej
organizácie vydané MP SR pod č. 984 / 1998 – 520 Bratislava. Na základe uvedeného
rozhodnutia je zväz oprávnený vykonávať úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia
a plemenitby HD mäsových plemien a ich krížencov uvedené v § 3, ods.1, písm. e, i, j, k.
V čase kontroly textová časť uvedeného rozhodnutia t. j. písmená e, i, j, k nebola
v súlade s novelizovaným znením § 3, ods. 1 Zákona č. 194 / 98 Z. z. v znení neskorších
predpisov. V priebehu roka MP SR vydalo nové rozhodnutie v súlade s novelizovaným
znením. V rámci celej SR bolo uznaných 10 ŠCH plemien mäsového dobytka. Zväz má
vypracovaný šľachtiteľský program vrátane chovného cieľa a plemenného štandardu pre
plemená Charolais,Limousine, Hereford, Blonde d Aquitaine, Belgické modré, Piemontese,
Mäsový simentál, Aberdeen Angus, Galloway, Highland a Maďarský stepný dobytok.
ZCHMDS vedie plemennú knihu a plemenný register uvedených plemien a ich
krížencov a vydáva potvrdenia o pôvode plemenných zvierat na požiadanie majiteľov
zvierat pri predaji plemenných zvierat, pri zápise plemenných býkov do PK a pri ich zaradení
do plemenitby.

16

g) Zväz chovateľov Slovenského strakatého dobytka na Slovensku –
družstvo
ZCHSSD - d má vypracovaný šľachtiteľský program slovenského strakatého plemena
vrátane chovného cieľa a plemenného a rastového štandardu, vedie plemennú knihu
slovenského strakatého plemena a plemenný register. V plemennej knihe bolo ku dňu
kontroly zapísaných v oddiele A 16 298 ks kráv a 1 718 ks býkov. V plemennom registri bolo
zapísaných v oddiele B 526 býkov a 13637 ks kráv. Zväz vydáva potvrdenia o pôvode
plemenných zvierat na požiadanie majiteľov zvierat pri predaji plemenných zvierat, pri
zápise býkov do PK a pri ich zaradení do plemenitby. Na základe každoročného hodnotenia
chovov - bonitácií a výsledkov lineárneho hodnotenia vypracúva zväz pripárovacie plány
a stanovuje individuálne priparovacie plány na matky býkov. Bolo vybraných 344 matiek
býkov a uznaných 26 šľachtiteľských chovov plemien SS dobytka.
Ku dňu kontroly neboli pre plemeno SS uznané žiadne chránené chovy. Génové
rezervy –inseminačné dávky plemena SS sú uložené na SBS a. s. - Stanica býkov
Lužianky. Uvedené ID sa využívajú v chovoch plemena SS v inseminácii. Všetky údaje
o pôvode plemenných zvierat sú vedené elektronickou formou v počítači. V roku 2008 bolo
vydaných 8 POP býkov v inseminácii, 51 POP plemenných jalovíc a 9 POP plemenných
býkov v prirodzenej plemenitbe spolu s dokladom o vykonaní overenia
pôvodu pre
plemenných býkov zapísaných v PK.
Treba kladne ohodnotiť iniciatívu zväzu pri vydávaní POP zvierat, keď ZCHSSD
– d ako jediná uznaná chovateľská organizácia vydáva POP plemenných býkov
s uvedenou farebnou fotografiou plemenného býka vrátane detailu hlavy. Uvedený fakt
umožňuje lepšiu identifikáciu býka pri fyzickej kontrole .

3.1.3.

Analýza nedostatkov v chovoch HD :

1.

Najčastejšími príčinami porušení zákona sú naďalej nedostatky spojené s centrálnou
evidenciou hospodárskych zvierat. Chovatelia nemajú jasno v podmienkach vedenia
evidencie CEHZ a dodržiavania povinností s ňou spojených. K vzniku porušení prispeli
hlavne zmeny vo vedení centrálnej evidencie, zmene tlačív a zmene nahlasovaných
údajov. Problémy sú hlavne vo vedení Individuálneho registra HD na farme, kde
chýbajú základné údaje o narodenom potomstve, pôvode, plemennej skladbe, prísunoch
a odsunoch.

2.

Najväčším nedostatkom pri zootechnických kontrolách je označovanie zvierat.
Chovatelia narodené potomstvo označujú po niekoľkých mesiacoch, alebo ho neoznačia
vôbec, ak sa jedná o zvieratá pre vlastnú spotrebu. Vyhýbajú sa tak plneniu určitých
povinností spojených s domácimi zakáľačkami. V spojitosti s nedostatkami
v označovaní zvierat sú následné nedostatky aj v zasielaní zmien do CEHZ,
chýbajúce pasy na zvieratá a chýbajúce zápisy potomstva v Individuálnom registri
HD na farme.

3.

Často sa stáva, že pri fyzických kontrolách sú zistené iné počty zvierat na farme, ako sú
uvedené na výpisoch z centrálnej evidencie. Vo vedení centrálnej evidencie hovädzieho
dobytka však nastala pozitívna zmena v dôsledku zavedenia počítačového programu na
vedenie predpísanej evidencie.
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4.

5.

6.

Neustále pretrvávajúce nedostatky v dodržiavaní zákona pri samotnej plemenitbe.
Pokiaľ sa nedodržiavajú základné pravidlá plemenitby, tak v náväznosti vznikajú
porušenia ďalších ustanovení. Pri inšpekčných kontrolách v chovoch, kde sa objavia
porušenia § 14 ods.1 a § 15, sa s pravidelnosťou vyskytujú porušenia § 18 ods.4 zákona
o šľachtení a plemenitbe. Najčastejšími príčinami spôsobujúcimi porušenie je
používanie býkov bez osvedčenia o použití plemenníkov na plemenitbu, alebo
chýbajúca evidencia z inseminácie. V spojitosti s tým dochádza k porušovaniu § 18
ods.3 zákona č. 194/1998 Z.z., kde hlavnou príčinou sú chýbajúce zmluvy na nákup
inseminačných dávok a pripárovacie plány. Určitá náprava však nastala zo strany
inseminačných spoločností, ktoré začali uzatvárať zmluvy na nákup
inseminačných dávok aj s chovateľmi s menšími počtami HD a vypracovávajú im
dlhodobejšie pripárovacie plány, kde je do plemenitby zaradený len jeden
plemenný býk. Inseminační technici následne zasielajú údaje z inseminácií od
chovateľov s menej početnými stavmi plemeníc na spracovanie pod menom chovateľa
a názvom obce, kde sa chov nachádza. Pri následnom odstraňovaní nedostatkov
zistených pri kontrole je chovateľovi vypracovaný aspoň výkaz „Zoznam pripustených
plemeníc“, kde sú uvedené údaje o vykonaných insemináciách v chove.
Z dlhodobého hľadiska nedostatky na úseku šľachtenia a plemenitby v slovenských
chovoch spôsobujú rovnaké príčiny ako v minulosti a používanie vlastných býkov je
stále populárne u chovateľov s menšími počtami chovaných zvierat. Problematické
sú hlavne pastevné chovy dojčiacich kráv v ťažko prístupných oblastiach, kde nie je
možné vykonať insemináciu. Chovatelia zabezpečujú reprodukciu najjednoduchším
spôsobom, a tým je použitie býka z vlastného chovu bez osvedčenia použití plemenníka
na plemenitbu. Jedná sa buď o zámerné konanie, alebo v niektorých prípadoch to
spôsobila nevedomosť chovateľa. Pasenie všetkých kategórií v jednom oplôtku nesie
z biologického hľadiska veľké riziko nežiadúceho pripárenia hlavne mladších jalovíc.
Prevažná väčšina chovateľov nevykonáva v chovoch kontrolu úžitkovosti a sú
presvedčení, že nemusia používať na plemenitbu plemenné býky, lebo tie sa údajne
musia používať len v kontrolovaných alebo šľachtiteľských chovoch. Ďalšími
faktormi, ktoré vedú chovateľov k „čiernej plemenitbe“, sú cena plemenného býka,
návratnosť investície a nekorektný prístup inseminačných technikov.

3.1.4 Návrh opatrení na úseku chovu HD :
1.
Chovateľom s malým počtom chovaných zvierat (SHR, živnostníci , fyzické
osoby) často chýbajú základné vedomosti o evidencii CE HZ, označovaní HZ, ako
aj zákonom povolených spôsoboch plemenitby. V ďalšom období pokračovať vo výkone
inšpekčných kontrol v subjektoch s menšími počtami hospodárskych zvierat, čím sa zvýši
informovanosť v oblasti platnej legislatívy.
2.
Pre zlepšenie vykonávania kontrolnej činnosti pracovníkmi Plemenárskej
inšpekcie je
nutné zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
a Plemenárskych služieb SR š.p. doregistrovať všetky nezaevidované farmy a zvieratá
do CEHZ.
3.
Z dôvodu opakujúceho sa záujmu o kúpu plemenných býkov zo strany
chovateľov, zlepšiť informovanosť zo strany chovateľských organizácií, kde sa
nachádzajú chovy produkujúce plemenné býky.
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3.1.5.

Úlohy PI SR na úseku chovu HD pre rok 2009:

1. Uskutočniť blok kontrol zameraný na plemenitbu kráv a jalovíc na pastvách
počas pastevnej sezóny.
2. Vo Zväze chovateľov pinzgauského dobytka vykonať opakovanú kontrolu na
plemennú knihu a šľachtiteľský program.
3. Priebežne počas celého roku uskutočňovať kontroly u chovateľov s menším
počtom HD( SHR, fyzické osoby).
4. Vykonať kontroly u novovzniknutých chovateľských subjektov, kde ešte neboli
vykonané kontroly.
5. Aktívna účasť na bonitáciách, základných výberoch plemenných býkov
a uznávaní šľachtiteľských jednotiek v chovoch HD.
6. Vykonať súbor kontrol inseminačných technikov v chovoch HD.

3. 2. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU OŠÍPANÝCH
Na úseku chovu ošípaných bolo predmetom kontrol plnenie úloh štátnej starostlivosti o
rozvoj šľachtenia a plemenitby predovšetkým v ustanoveniach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola,
§ 5, ods. 1, 2, 3 – starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby,
§ 12, ods. 2 – šľachtiteľské chovy,
§ 14, ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu ošípaných,
§ 15 – poskytnutie údajov pôvodu, identifikácie a miesta určenia ošípaných,
§ 17 – kontrola úžitkovosti a testácia,
§ 18, ods. 3 – zostavovanie pripárovacích plánov v chove ošípaných,
§ 18, ods. 4 – používanie plemenníkov s vydaným osvedčením o použití
na plemenitbu,
§ 22, ods. 1 – výkon inseminácie v chove ošípaných,
§ 25, ods. 1 – odborná spôsobilosť hodnotiteľa a IT v chove ošípaných,

V roku 2008 bolo v chovoch ošípaných vykonaných celkovo 73 inšpekčných
kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 27 krát, čo je 37,0 % z celkového počtu
vykonaných kontrol. Bolo zistených 61 porušení jednotlivých § zákona. Na odstránenie
nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenia 11 krát. Návrh na zahájenie správneho
konania bol podaný 16 krát (tab. č. 3, 4, 5, 6, 6a a grafy č. 3, 4, 6).
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V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
bolo v chove ošípaných vykonaných 33 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo
zistené pri 9 kontrolách, čo je 27,3 %, porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 16
krát. Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenia 4 krát.
Zahájenie správneho konania bolo navrhnuté v 5 kontrolovaných subjektoch ( tab. č. 3, 9 ).

V stredoslovenskom regióne (kraj Banská Bystrica, Žilina)
bolo v chove ošípaných vykonaných 20 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo
zistené v 10 prípadoch, čo je 50,0 %, porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 35
krát. Na odstránenie zistených nedostatkov si kontrolovaný subjekt prijal opatrenia v 3
prípadoch. Na zahájenie správneho konania bolo podaných 7 návrhov ( tab. č. 4, 9 ).

Vo východoslovenskom regióne ( kraj Košice, Prešov )
bolo vykonaných 20 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené v 8
prípadoch, čo je 40,0 %, pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 10 krát.
Na odstránenie zistených nedostatkov si kontrolované subjekty prijali opatrenia v 4
prípadoch. Na zahájenie správneho konania boli podané 4 návrhy ( tab. č. 5, 9 ).

3.2.1. Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č.
194/98 Z.z. v SR na úseku chovu ošípaných (tab. č. 9, 23, graf č. 6, 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.
Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované zvieratá, označené zvieratá,
nezasiela údaje do centrálnej evidencie.
Tento § bol kontrolovaný 71 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 11
prípadoch, čo je 15,5 % a 18,0 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 4 krát,
SS región 3 krát, VS región 4 krát.

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.
Porušovanie § 14 poukazuje na negatívny trend v oblasti obnovy základných stád
ošípaných v chovoch bez kontroly úžitkovosti.
Tento § bol kontrolovaný 56 krát, jeho porušenie bolo zistené v 16 prípadoch, čo je 28,6%
a 26,2 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 6 krát, SS región 9 krát, VS
región 1krát.
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3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia.
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 65 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 9 prípadoch, čo je
13,8 % a 14,8 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 9 krát.
4.

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 11 krát, pričom jeho porušenie nebolo zistené. ZS región 9
kontrol, SS región 1 kontrola, VS regióp 1 kontrola.

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 55 krát, jeho porušenie bolo zistené v 4 prípadoch, čo je 7,3 %
a 6,7 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 4 krát.
6. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 používanie plemenníkov v prirodzenej plemenitbe
alebo v inseminácii
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 (nelicentované), resp.
uvedené osvedčenia chovatelia nemajú (spôsobené zlou komunikáciou pri vystavovaní
osvedčení medzi ZCHOS-D a chovateľmi, nekonanie verejných hodnotení kancov v rámci
nákupných trhov). Taktiež je tento problém spôsobený nedostatkom finančných
prostriedkov na nákup a nízkou odbornou úrovňou chovateľskej verejnosti.
Tento § bol kontrolovaný 55 krát, jeho porušenie bolo zistené v 16 prípadoch, čo je
29,1% a 26,2 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 5 krát, SS región 6 krát,
VS región 5 krát. „Klasická čierna plemenitba“ bola zistená v 9 prípadoch, čo je 16,4 %
z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 3 krát, SS región 4 krát, VS región 2 krát.
7. Zákon č. 194/98 Z.z. § 22 získavanie, spracúvanie, uchovávanie a prenosy embryí
a vykonávanie inseminácie a použitie semena.
Tento § bol kontrolovaný 27 krát, jeho porušenie bolo zistené v 2 prípadoch, čo je 7,4 %
a 3,3 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát a SS región 1 krát.
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3.2.2.

Zhodnotenie – analýza kontrol širšieho rozsahu:

a) Kontroly chovateľov s počtom prasníc do 20 kusov
v okrese
Dunajskej Stredy a kontroly u SHR, fyzických osôb so zameraním na
chovy v južných okresoch Slovenska v subjektoch s menšími
koncentráciami chovaných zvierat a u novovznikajúcich subjektov
Na základe prípisu MP SR č. 3307 / 2008 zo dňa 30.1.2008 boli vykonané inšpekčné
kontroly zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č. 194 / 1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov v chovoch ošípaných s počtom prasníc do 20 ks nachádzajúcich sa
v regióne Dunajská Streda.. Inšpekčné kontroly boli vykonané v 9 chovoch okresu
Dunajská Streda a v teritóriu južného Slovenska v 15 subjektoch.
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola v chove,
§ 14, ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu,
§ 15 – poskytnutie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a mieste určenia,
§ 18, ods. 3 - zostavovanie pripárovacích plánov ,
§ 18, ods. 4 - používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným osvedčením
• § 22, ods. 1 - odborná spôsobilosť
Z vykonaných kontrol vyplýva, že kontrolované chovy poukazujú na kritickú situáciu
v chovoch ošípaných na Slovensku. Chovatelia zaraďovali do chovu prasnice bez
vydaného POP, ktoré pochádzali z vlastného chovu, čím mnohé porušili § 14, ods. 1.
zákona. Časť chovateľov nakúpila plemenné prasničky na základe zmlúv, kedy
dodávateľ prasničiek sa zaväzoval k odberu odstavčiat. Vzhľadom na zhoršujúcu sa
finančnú situáciu v chove ošípaných tieto zmluvy stratili platnosť v roku 2007
a odstavčatá nemajú odbyt. V chovoch sa tak nachádzajú prasnice vyradené
z reprodukcie a nakoľko je nízka odbytová cena ošípaných, mnohí chovatelia prestávajú
pripúšťať zvieratá. Zvyšujú sa náklady na chov a nastávajú následne veľké problémy
s predajom odstavčiat.
Na prirodzenú plemenitbu chovatelia používali plemenných kancov, ktorí pôsobili
v prirodzenej plemenitbe v čase pred kontrolou a mali potomstvo na farme, taktiež aj kancov
bez vydaného Osvedčenia o použití v plemenitbe, ktorí pochádzali z vlastného chovu, čím
došlo k porušeniu § 18, ods. 4. zákona. Niektorí chovatelia využívali inseminačné dávky
kancov, ktoré nakupovali z ISK Pig servis s. r. o. Okoč.
Chovatelia mali pri kontrole doklady (expedičné lístky , pokladničné bloky )
o nákupe inseminačných dávok z tejto ISK. Mnohí malí chovatelia ošípaných, ktorí
porušili príslušné paragrafy si do času kontroly neboli ani vedomí porušovania zákona.
Boli poučení a následne sa budú rozhodovať, či ešte pokračovať v chove ošípaných,
alebo chov zrušiť.
Zistené porušenia.
Porušenia zákona boli zistené najčastejšie v prípadoch, kedy chovatelia neviedli žiadnu
prvotnú evidenciu v chove, následkom čoho pri inšpekčnej kontrole nevedeli jednoznačne
preukázať pôvod narodeného potomstva. Obnovu základného stáda prasníc chovatelia riešili
nákupom prasníc, ale aj vyprodukovaním vlastných prasničiek bez známeho pôvodu a ich
zaradením do plemenitby. V šiestich kontrolovaných chovoch chovatelia realizovali len
výkrm ošípaných, kde výkrmové ošípané boli pozostatkom likvidujúceho chovu ošípaných,
alebo sa jednalo o dovozy odstavčiat zo zahraničia.
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Kontrolami bolo zistené, že v troch prípadoch sa vykonávala len prirodzená plemenitba,
v dvoch prípadoch bola vykonávaná prirodzená plemenitba v kombinácii s insemináciou
a v štyroch prípadom bola vykonávaná len inseminácia.
V troch prípadoch bolo zistené, že chovatelia používali na plemenitbu vlastné kance bez
osvedčení o použití plemenníkov na plemenitbu, čo predstavuje 60 % z počtu chovov
s prirodzenou plemenitbou spolu s kombináciou prirodzenej plemenitby a inseminácie.
Plemenitba v chovoch ošípaných formou inseminácie je v porovnaní s prirodzenou
plemenitbou na rovnakej úrovni. Problémom pri inseminácii sú stále chýbajúce zmluvy na
nákup inseminačných dávok a pripárovacie plány. Tieto doklady chýbali takmer
u polovice chovateľov s výkonom inseminácie.
Analýza zistení
•

V južných okresoch Slovenska chov ošípaných slúži hlavne na samozásobenie a časť
produkcie je určená na predaj. Tvrdenie, že pri odstave niekoľkých desiatok prasiat sú
všetky spotrebované v rodine, neobstojí. Chovatelia sú menej odborne zdatní
a o zákone o šľachtení a plemenitbe a ďaľšej legislatíve vôbec nevedia. Inšpekčné
kontroly považujú dokonca za šikanovanie chovateľa. Z uvedeného vyplýva, že
postoj k legislatíve a stanoveným pravidlám hraničí až s aroganciou.

•

Situácia v chove ošípaných sa z roka na rok zhoršuje. Obnova základného stáda
prasničkami z vlastných chovov a používanie plemenníkov bez vydaných
osvedčení o použití na plemenitbu sú pretrvávajúcim negatívom v chovoch
s menšími koncentráciami ošípaných. Na uvedené zistenia bolo poukazované aj
v správach z predchádzajúcich rokov, ale na základe vykonaných kontrol tento
problém naďalej pretrváva.
Väčšia časť inšpekčných kontrol bola vykonaná v subjektoch bez
predchádzajúcej kontroly, a preto je potrebné na uvedený nedostatok znovu
poukázať. Radikálnejším riešením sa javí prísnejšie posudzovanie porušení § 14
ods.1 a § 18 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z.z., pretože práve porušenia týchto
ustanovení majú najvyšší podiel na celkovom počte porušení v chove ošípaných. Na
druhej strane však k tomuto fenoménu mohol prispieť zánik šľachtiteľských chovov
v sledovaných okresoch. Chovatelia sú nútení nakupovať plemenný materiál zo
zahraničia, alebo realizujú dovoz odstavčiat zo zahraničia a ich následný výkrm.

•

b) Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
Hlavným predmetom činnosti zväzu je vedenie plemennej knihy a plemenného
registra, vystavovanie potvrdení o pôvode, osvedčení o identite, poradenská činnosť pre
chovateľov, zostavovanie pripárovacích plánov, výkon hodnotenia ošípaných a hlavne je
nositeľom šľachtiteľského programu v chove ošípaných. Zväz má vypracované a členskou
základňou schválené stanovy družstva, ktoré presne definujú náležitosti ohľadom štruktúry
družstva, finančného poriadku, práv a povinností členov družstva a predmetu činnosti.
Zväz chovateľov ošípaných má vypracovaný šľachtiteľský program, ktorého súčasťou
sú metódy plemenitby na jednotlivých stupňoch šľachtenia, popis materských a otcovských
plemien s povolenými kombináciami hybridov, kontrola úžitkovosti na jednotlivých stupňoch
šľachtenia, rozsah testácie, selekcie a hodnotenia, inseminácia ošípaných, základné opatrenia
na odstránenie vzniku a prenosu nákazlivých chorôb ošípaných, chovný cieľ a plemenný
štandard. Súčasťou štatútu plemennej knihy a plemenného registra sú kritériá pre hodnotenie
a zápis do PK a PR rozdelené pre ošípané z domáceho chovu a pre importované plemenné
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ošípané. Plemenná kniha je vedená podľa plemien a plemenný register je podľa kombinácií
hybridov plemenných ošípaných.
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku vydáva potvrdenia o pôvode plemenných
zvierat a osvečenia o identite chovných prasníc na požiadanie majiteľov zvierat pri predaji, pri
zápise zvierat do plemennej knihy a pri zaradení kancov do plemenitby.
Pri plemenných kancoch materských plemien sa nachádza evidencia „Osvedčenia
o skúške“ – stanovenie genotypov DNA-testom, ktoré sú podmienkou pre vykonanie
základného výberu kancov. Pri dovezených plemenných kancoch je uvedené číslo krvného
testu v zahraničnom potvrdení o pôvode.
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo si plní povinnosti
vyplývajúce zo zákona č. 194 / 1998 Z. z. pre uznané chovateľské organizácie. Zo strany
zväzu je však potrebné prehodnotiť metodiku testácie na SVJH, pretože konečná
rozrábka jatočného tela sa nevykonáva priamo na bitúnkoch v staniciach výkrmnosti a
jatočnej hodnoty, ale sú odporážané na komerčných bitúnkoch. Otázne je, do akej miery
sú eliminované prípadné chyby vznikajúce nedodržaním platnej metodiky. Pri overovaní
pôvodu na SVJH nie je vo vyhláške MP SR č. 18/2001 Z.z. presne definovaný termín „ …..
po vybraných otcoch náhodne“. Navrhujeme pri príprave novej legislatívy resp. novej
metodiky pre SVJH presne stanoviť percento z celkového počtu dvojíc, u ktorých sa vykoná
overenie pôvodu za určité obdobie.
Posledným faktom, na ktorý je potrebné upozorniť, je veľmi nízka početnosť
populácie plemien BM a SM, plemeno BM je na hranici zániku. Populácia ošípaných bola
na Slovensku zastúpená mnohými plemenami. V súčasnosti nastal prudký pokles stavov
ošípaných, ktorý bol v značnej miere spôsobený cenovou politikou na trhu s bravčovým
mäsom. Výsledkom šľachtiteľskej činnosti boli na Slovensku vyšľachtené plemená Biele
mäsové pre materskú pozíciu a plemeno Slovenské mäsové pre pozíciu otcovskú.
Uvedené plemená sa neskôr intenzívne zúčastňovali v procese hybridizácie. Zo strany zväzu
je potrebné prijať opatrenia na udržanie týchto plemien v čistokrvnej forme, pričom
zvieratá budú zapisované resp. podmienečne zapísané do PK.

3.2.3.

Analýza nedostatkov v chovoch ošípaných:
•

•

•

Väčšina inšpekčných kontrol v roku 2008 bola vykonaná najmä u súkromne
hospodáriacich roľníkov. Mierne zlepšenie nastáva vo vedení centrálnej
evidencie (zasielanie zmien do CEHZ a samotné vedenie Registra ošípaných
na farme).
Problémom naďalej zostáva zaraďovanie prasničiek z vlastného chovu do
plemenitby. Najmä u chovateľov s menším počtom zvierat sa stretávame s
javom, že na obnovu používajú prasničky z vlastného chovu, ktoré boli
predtým určené na jatočné účely. Vtedy chovateľ nevie jednoznačne
preukázať pôvod zvierat a v budúcnosti môže dôjsť k príbuzenskej
plemenitbe. V takýchto prípadoch dochádza často k zlým výsledkom v chove
ošípaných týkajúcich sa najmä reprodukcie (samotného pripúšťania) a nízkeho
počtu odchovaných prasiat.
Znižovanie stavov ošípaných sa prejavovalo najmä v I. polroku 2008 a
v niektorých subjektoch došlo až k zrušeniu chovov ošípaných. Chovatelia,
ktorí sa v minulosti zaoberali rozmnožovaním ošípaných sa tejto možnosti
z dôvodu dlhodobej stratovosti vzdávajú, čiastočne alebo úplne likvidujú
základné stáda prasníc, čím strácajú možnosť promptne reagovať v prípade
zlepšenia sa situácie na trhu obnovením produkcie odstavčiat. Príčinami
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•

•

•

•

rušenia chovov nepochybne boli ,,likvidačné“ ceny na trhu s jatočnými
ošípanými a to hlavne v prvom štvrťroku 2008, ktoré pretrvávali dlhšiu
dobu a nízka úroda obilia v roku 2007. Na základe výnosov po zbere obilia
sa situácia zmenila.
Väčšina kontrol bola zameraná na južné okresy SR z dôvodu vyššej
koncentrácie chovov ošípaných v uvedených okresoch. Stále vysoké percento
porušení zákona poukazuje na nedostatočnú úroveň chovov ošípaných
v tomto kraji. Všetky inšpekčné kontroly boli vykonané v chovoch bez
kontroly úžitkovosti. K porušovaniu zákona č. 194/98 Z.z. dochádza najmä u
subjektov, kde bola vykonaná kontrola po prvýkrát, ale zákon o šľachtení a
plemenitbe HZ však porušujú aj chovatelia, u ktorých bola vykonaná
opakovaná kontrola.
Najzávažnejším porušením, s ktorým sa pracovníci inšpekcie pri
kontrolách naďalej stretávajú je, že kontrolované subjekty využívajú
v plemenitbe kancov, na ktorých nebolo vydané POP, a osvedčenie na ich
použitie v plemenitbe ako aj nedostatky v zosúladení stavov zvierat vedených
v evidencii chovateľa zo stavom zvierat, ktoré sú chovatelia povinný hlásiť do
CEHZ Žilina.
Skutočnosťou je, že chovatelia produkujúci plemenný materiál pre obmedzený
okruh chovateľov svoju činnosť rušia alebo prestali z predajom plemenných
prasničiek, čo sa bude výraznejšie prejavovať v chove ošípaných pri obnove
základného stáda zaraďovaním prasničiek z výkrmu do plemenitby.
Pravdepodobne negatívny dopad na úroveň plemenitby pre región stredného
Slovenska bolo zrušenie inseminačnej stanice kancov v Kružne, ktorá
patrila spoločnosti AGRORIS s.r.o., Rimavská Sobota a ukončila svoju
činnosť v novembri 2008. Inseminačná stanica kancov predávala inseminačné
dávky aj chovateľom s menšími počtami prasníc v regióne. Táto situácia
sťaží chovateľom samotnú plemenitbu a bude viesť chovateľov
k hľadaniu riešenia vzniknutého stavu, ktorý môže viesť až k zrušeniu
chovu.

3.2.4. Návrh opatrení na úseku chovu ošípaných :

1.
Vykonávať naďalej inšpekčné kontroly u chovateľov s menším počtom zvierat
(SHR a FO).
Zodpovedný : PI SR
2.
Z dôvodu nízkej početnosti plemien BM a SM je potrebné prijať opatrenia na
udržanie týchto plemien v čistokrvnej forme, pričom zvieratá budú zapisované resp.
podmienečne zapísané do PK.
Zodpovedný : ZCHOŠ – d
3.
Pokračovať vo vykonávaní inšpekčných kontrol v súvislosti s § 18, ods. 4 najmä
v južných regiónoch západoslovenského a stredoslovenského kraja.
Zodpovedný : PI SR
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4.
Zintenzívniť dotačnú pomoc štátu smerom k prvovýrobe na nákup plemenného
materiálu.
Zodpovedný : MP SR
5.
Zamerať kontroly aj na subjekty, ktoré uvádzajú v CE HZ len výkrm ošípaných.
Je predpoklad, že vlastnia aj prasnice.
Zodpovedný : PI SR
6.
Do plemennej knihy zapisovať plemenných kancov iba s vydaným overením
pôvodu DNA testom.
Zodpovedný : ZCHOŠ – d

3.2.5.

1.

Úlohy PI SR na úseku chovu ošípaných pre rok 2009:

Vykonať kontroly plemenitby v úžitkových chovoch u SHR, fyzických osôb,
u novovzniknutých chovateľských subjektov, kde ešte neboli vykonané kontroly. so
zameraním na južné okresy Slovenska.

2.

Vykonať kontroly plemenných kancov v ŠCH zaradených do čistokrvnej
plemenitby so zameraním na overenie pôvodu DNA testom.

3.

Vykonať kontroly v ÚCH ošípaných so zameraním na zaraďovanie prasničiek bez
známeho pôvodu resp. prasničiek z výkrmu na obnovu základného stáda.

4.

Aktívna účasť zamestnancov na bonitáciách a uznávaní šľachtiteľských
jednotiek v chovoch ošípaných.
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3. 3.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU OVIEC

Na úseku chovu oviec bolo predmetom kontrol v roku 2008 podľa plánov kontrolnej
činnosti predovšetkým:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola v chove oviec,
§ 4, ods. 2 – oprávnenie na šľachtenie a plemenitbu (kontrola na ZCHOK a
SZCH),
§ 6, ods. 1 – úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby (kontrola na
ZCHOK a SZCH),
§ 8 – výberové komisie v chove oviec (kontroly na nákupných trhoch plem.
baranov),
§ 9 – činnosť výberových komisií (kontrola na nákupnom trhu plemenných
baranov, na ZCHOK a SZCH),
§ 10, ods. 1 – odborná spôsobilosť hodnotiteľov oviec (kontrola na ZCHOK a
SZCH),
§ 14, ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu oviec,
§ 15 – poskytovanie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a miesta
určenia zvierat,
§ 17, ods. 1 – kontrola úžitkovosti v chove oviec (kontrola na SZCH),
§ 18, ods. 3 – zostavovanie pripárovacích plánov v chove oviec ,
§ 18,ods. 4 – používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným osvedčením o
použití (kontrola na ZCHOK a pri bežných inšpekčných kontrolách),
§ 25, ods. 1 – odborná spôsobilosť hodnotiteľov v chove oviec (kontrola na
ZCHOK a SZCH).

V roku 2008 bolo v chovoch oviec vykonaných 150 inšpekčných kontrol. Porušenie
zákona bolo zistené 77 krát, čo je 51,3 % z celkového počtu vykonaných kontrol. Podľa
jednotlivých paragrafov bolo zistených 145 porušení zákona. Na odstránenie nedostatkov
kontrolované subjekty prijali opatrenia 49 krát a návrh na zahájenie správneho
konania bol podaný 28 krát (tab. č. 3, 4, 5, 6, 6a, 10, graf č. 3).
V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
bolo vykonaných 13 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 6 krát, čo je 46,2 %,
pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 10 krát. Na odstránenie nedostatkov si
kontrolované subjekty prijali opatrenie v 4 prípadoch a v 2 prípadoch bol podaný návrh na zahájenie
správneho konania (tab. č. 3, 10).
V stredoslovenskom regióne (kraj Banská Bystrica, Žilina)
bolo v chove oviec vykonaných 70 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené
36 krát, čo je 51,4 %. Porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo 78 krát. Na odstránenie
zistených nedostatkov si kontrolované subjekty prijali opatrenie v 19 prípadoch. Návrh na
zahájenie správneho konania bol podaný v 17 prípadoch (tab. č. 4, 10).
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Vo východoslovenskom regióne (kraj Košice, Prešov)
bolo vykonaných 67 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 35 krát, čo je
52,2 % a podľa jednotlivých § bolo zistené 57 krát. Na odstránenie zistených nedostatkov
kontrolované subjekty prijali opatrenie v 26 prípadoch a v 3 prípadoch bol podaný návrh na
správne konanie (tab. č. 5, 10).

3.3.1. Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č. 194/98
Z. z. v SR na úseku chovu oviec (tab. č. 10, grafy 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.
Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované a označené zvieratá, pasy zvierat,
nezasiela údaje do centrálnej evidencie.

Tento § bol kontrolovaný 144 krát, jeho porušenie bolo zistené v 37 prípadoch, čo je
25,7% a 25,5 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát, SS región 18 krát,
VS región 18 krát.
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.
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 113 krát, pričom jeho porušenie bolo zistené v 15 prípadoch, čo
je 13,3 % a 10,3 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 3 krát, SS región 7 krát,
VS región 5 krát.
3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia.
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 116 krát, jeho porušenie bolo zistené v 19 prípadoch, čo je
16,4% a 13,1 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 19 krát.
4. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 používanie plemenníkov v prirodzenej plemenitbe
alebo v inseminácii
Povinnosťou chovateľov je používať plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, alebo
v inseminácii len takých, ktorým bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu (tab. č. 20).
Chovateľ v plemenitbe používa aj vlastné nelicentované plemenníky, čím dochádza
k hrubému porušeniu tohto paragrafu. Porušenie sa vždy týka len samotných chovateľov,
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ktorí sa tak pripravujú o kvalitné potomstvo vo vzťahu k mliekovej resp. mäsovej
úžitkovosti
Tento § bol kontrolovaný 135 krát, jeho porušenie bolo zistené v 53 prípadoch, čo je
39,3% z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 6 krát, SS región 27 krát, VS región
20 krát. „Klasická čierna plemenitba“ bola zistená v 22 prípadoch, čo je 16,3%
z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 15 krát, VS región 5 krát.

3.3.2.

Zhodnotenie – analýza kontrol širšieho rozsahu :

a) Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo, Banská
Bystrica.
Kontrola bola vykonaná podľa schválenej metodiky kontrol chovateľských zväzov.
Predmetom kontrol boli nasledovné ustanovenia zákona č. 194 / 98 Z. z. v znení neskorších
predpisov :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

§ 2, ods. 9 – zápis do plemenných kníh
§ 3, ods. 1 – starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby,
§ 4, ods. 1, 2 – oprávnenie na šľachtenie a plemenitbu, šľachtenie
v populáciách a chovoch,
§ 6, ods. 1 – úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby,
§ 6, ods. 3 – uznaná chovateľská organizácia,
§ 6, ods. 8 – správa o činnosti uznanej chovateľskej organizácie za
predchádzajúci rok
§ 8, ods. 1 – výberové komisie,
§ 8, ods. 2 – menovanie a odvolávanie predsedov a členov výberových
komisií,
§ 9, ods. 1 – činnosť výberových komisií,
§ 10, ods. 1, 2, 3 a § 25 – odborná spôsobilosť,
§ 11 – šľachtenie v populáciách a chovoch,
§ 12 – šľachtiteľské chovy,
§ 13 – chránené chovy,
§ 18, ods. 3 - zostavovanie pripárovacích plánov ,
§ 18, ods. 4 - používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným
osvedčením o použití na plemenitbu.

Analýza zistení:
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku má vypracované šľachtiteľské
programy a plemenné štandardy pre nasledovné plemená oviec: Merino, Cigája,
Zošľachtená valaška, Ille de France, Berrichon de Cher, Suffolk, Oxford Down,
Východofrízske, Lacaune, Charolais, Romanovská ovca, Texel, Kent, Pôvodná valaška,
Nemecká čiernohlavá ovca a Bergschaf.
Šľachtenie v chove oviec sa vykonáva v 97 šľachtiteľských chovoch, 14 šľachtiteľskoexperimentálnych chovoch a 38 rozmnožovacích chovoch.
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Kontrolovaný subjekt mal vypracovaný „Štatút plemenných kníh a plemenných
registrov oviec chovaných na Slovensku“ a mal vypracovaný „Štatút plemenných kníh kôz
chovaných na Slovensku“.
Môžeme konštatovať, že Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo si,
až na niektoré menšie nedostatky , plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 194 / 1998 Z.
z. pre uznané chovateľské organizácie.

b) Kontroly zamerané na využitie plemenných baranov a capov
v plemenitbe v chovoch oviec (kôz).
V mesiacoch september až december roku 2008 Plemenárska inšpekcia SR
zintenzívnila výkon inšpekčných kontrol zameraných na preverenie dostatočného počtu
spôsobilých plemenníkov v chovoch oviec ( kôz). Predmetné inšpekčné kontroly boli
včlenené v prijatom pláne kontrolnej činnosti PI SR pre rok 2008. Inšpekčné kontroly
mali za cieľ sledovať zabezpečenie plemenitby v zmysle zákona č. 194 / 98 Z. z. o šľachtení
a plemenitbe v znení neskorších predpisov a preverenie pôsobenia spôsobilých plemenných
baranov a capov v pripúšťacom období 2008 v úžitkových chovoch oviec a kôz bez výkonu
kontroly úžitkovosti.
Predmetom kontrolol boli ustanovenia zákona č. 194 / 98 Z. z. :
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola, zahŕňala kontrolu povinností
vyplývajúcich z vedenia predpísanej evidencie CEHZ a označovania zvierat,
§ 14, ods. 1 – pôvod HZ, kontrola tohto ustanovenia zákona zahŕňala vedenie
a evidovanie pôvodu potomstva zo strany matky určeného na obnovu
základného stáda kôz,
§ 15 – poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia zvierat, pri
tomto ustanovení bola kontrolovaná evidencia pôvodu HZ, doklady o pôvode
na zvieratá a evidencia stavov zvierat na farme,
§ 18, ods. 3 – kontrola dodržiavania požadovaného pomeru pohlavia v stádach
§ 18 ods. 4 – kontrola osvedčení o použití plemenníkov na plemenitbu, ktorá
zahŕňala kontrolu vydaných osvedčení o použití plemenníkov na plemenitbu
na capov, ktorí sa využívali v plemenitbe.

Porušenie jednotlivých § zákona č. 194 / 98 Z. z. :
•

•

Celkovo bolo vykonaných 107 inšpekčných kontrol v chove oviec a 18
inšpekčných kontrol v chove kôz, pri ktorých inšpektori prekontrolovali
spolu 531 baranov a 15 capov pôsobiacich v plemenitbe. Bolo zistené, že na
112 baranov chovatelia predložili POP, ale bez Potvrdenej plemennej
spôsobilosti a na 34 baranov predložili POP a Potvrdenú plemennú
spôsobilosť doložili až dodatočne. V prípade 3 baranov a 5 capov
nepredložili vôbec žiadne doklady. Niektorí chovatelia sa po vykonanej
kontrole a následne zistených nedostatkoch obhajovali neznalosťou zákona, no
na druhej strane prejavili záujem o pokračovaní chovu v súlade so znením
zákona č. 194 / 98 Z. z.
Najčastejšie porušovaným paragrafom bol § 18 ods. 4 - pôsobenie plemenníka
bez osvedčenia o použití plemenníka na plemenitbu. Pod tieto porušenia sa
určite podpísala aj zmena posudzovania „čiernej plemenitby“ v chovoch oviec
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•

•

•

zo strany PI SR( nepotvrdená plemenná spôsobilosť na dané pripúšťacie
obdobie). Kým v predchádzajúcom období sa porušenie ustanovenia tohto
paragrafu zo strany zväzu mnoho krát odstraňovalo spätným potvrdením
plemennej spôsobilosti plemenníkov pre daný rok, v súčasnosti to už
neakceptujeme e a použitie v plemenitbe bez potvrdenej plemennej
spôsobilosti na daný rok je považované za „tzv. čiernu plemenitbu“.
Hlavnou príčinou používania capov bez vydaných osvedčení o použití na
plemenitbu v plemenitbe bol podľa výpovedí jednotlivých chovateľov
nedostatok plemenných capov na trhu, respektíve nedostatok informácii o tom,
kde možno nakúpiť plemenné capy.
Celkove bolo zistené pôsobenie piatich capov bez vydaných Osvedčení
o použití plemenníkov na plemenitbu v plemenitbe. V troch kontrolovaných
subjektoch bola zistená „čierna plemenitba“, celkove bolo pripustených 52 ks
dospelých kôz.
Počas kontrol bola v piatich stádach zistená aj nežiadúca príbuzenská
plemenitba. Plemenné barany v chove pôsobili viac ako dva roky. V chovoch
bolo zistené, že v reprodukcii pôsobia aj 7 ročné plemenné barany, ale aj
barany mladšie, ktorým už chýbali zuby (vyrazené pri súbojoch s inými
plemenníkmi), čím kvalita a kvantita vyprodukovaného materiálu môže byť
ohrozená.

Analýza zistení:
•

Celkom jednoznačne možno povedať, že výsledky jednotlivých inšpekčných
kontrol v chovoch
oviec a kôz sú odrazom chovateľskej úrovne,
chovateľského vedomia a mierou potreby a rozsahu chovu týchto
hospodárskych zvierat v danom regióne. V chovateľskej praxi počas výkonu
inšpekčných kontrol sú zaznamenané rôzne pohľady na chov oviec a kôz. Od
chovu oviec a kôz chápaného ako hlavný ekonomický zdroj príjmov, až
k záľube. V niektorých prípadoch ovce slúžili pre potreby vypásania
hospodárskeho dvora. Takisto chov kôz vo väčšine prípadov nepredstavuje
hlavnú ekonomickú činnosť, ale skôr doplnkovú, hlavne ako údržba pastvín
pre ovce. Z týchto dôvodov chovatelia často nepripisujú veľkú vážnosť
potrebám dodržiavať podmienky stanovené zákonom, teda aj využívaniu
plemenníkov v plemenitbe. Uvedené je dosť častým argumentom pri odhalení
„tzv. čiernej plemenitby“ v ich chove.

•

Najzávažnejším zisteným nedostatkom vyskytujúcim sa počas inšpekčných
kontrol v chovoch oviec a kôz bolo porušenie § 18, ods. 4 kontrolovaného
zákona. Chovatelia v čase pripúšťacej sezóny nemali na baranov a capov
vydané osvedčenie na použitie v prirodzenej plemenitbe, t. j. potvrdenú
plemennú spôsobilosť. Tento nedostatok vyplýval z nedostatočnej činnosti
chovateľskej organizácie, ktorá neskoro potvrdzovala POP plemenníkov, ako
aj z neznalosti zákona zo strany chovateľov. Uvedené porušenie bolo zistené
vo veľkej väčšine kontrolovaných chovov, hlavne chovov úžitkových, ktoré
neprichádzajú do priameho kontaktu s pracovníkmi ( šľachtiteľmi ) ZCHOK-d.

•

Treba poznamenať, že nie všetci chovatelia majú vedomosť
každoročného potvrdzovania plemennej spôsobilosti, čo
neospravedlňuje, ale je to dôvod na zamyslenie sa pre pracovníkov
ako viac šíriť osvetu medzi chovateľmi.
V tomto roku boli
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o nutnosti
ich síce
ZCHOK-d
na inak

•

•

zaujímavej internetovej stránke ZCHOK-d zverejnené termíny potvrdzovania
plemennej spôsobilosti len pre Stredoslovenský a Východoslovenský región. Zo
západoslovenského regiónu bol daný termín iba pre chovateľov z okresu
Považská Bystrica ( viď. stredné Považie - dňa 11.9.2008 ). Pre ostatnú, väčšiu
časť ZS regiónu neboli tieto termíny, na rozdiel od minulého obdobia
zverejnené!!! Je na zamyslenie sa, či každoročné potvrdzovanie plemennej
spôsobilosti baranov zo strany ZCHOK-d prináša žiadaný efekt. Skôr by
sa dalo hovoriť o zbytočnej administratívnej a finančnej záťaži pre
chovateľa, nakoľko toto potvrdzovanie sa vykonáva bez fyzickej
prítomnosti zástupcu ZCHOK-d priamo v chove oviec a kôz. Pri porovnaní
s inými druhmi HZ, napr. HD a ošípané - plemenným býkom sa vydáva POP
spolu s Osvedčením o použití v plemenitbe na jednom doklade a celoživotne,
plemenným kancom takisto celoživotne.
PI SR na rokovaní so zástupcami ZCHOK-d upozornila, že potvrdzovanie
plemennej spôsobilosti sa vykonáva administratívne a bez fyzickej kontroly
zvieraťa, že ZCHOK-d je povinný permanentne na základe oprávnenej žiadosti
a na základe odborného posúdenia – fyzickej obhliadky a doby používania
v plemenitbe potvrdiť plemennú spôsobilosť plemenníka.
V auguste 2008 zostávalo podľa stanoviska predsedu Výberovej komisie pre
chov oviec a kôz pri MP SR stále nepredaných 656 ks plemenných baranov.
Pritom paradoxom je, že podľa zistení PI SR v niektorých prípadoch sa
potvrdzovala plemenná spôsobilosť baranom aj pri viacročnom pôsobení
na tom istom chove(s poznámkou, že potomstvo nebude slúžiť na obnovu
chovu, ale iba pre jatočné účely). Na druhej strane chovateľom začiatočníkom,
ktorí mali záujem o výmenu starších plemenných baranov, bolo podotýkané, že
by mali kupovať nové barany z nákupných trhov.

3.3.3. Analýza nedostatkov :
•

•

Pri zootechnickej kontrole bolo zistené neoznačovanie narodeného potomstva,
ktoré je určené na obnovu základného stáda. Taktiež prvotné označenie jahničiek
určených na obnovu základného stáda ešte v jesennom období. Nedostatky boli
zistené v Individuálnom registri oviec na farme a to hlavne v neevidovaní
jahničiek v registri a následne aj v neevidovaní jahničiek v databáze CEHZ a
v databáze tiež neboli zaregistrované plemenné barany využívajúce sa
v plemenitbe.
Na základe predchádzajúcich nedostatkov dochádzalo aj k porušovaniu § 14
a § 15, ktoré v zákone č. 194/98 Z.z. sú postihované sankčne. Pri kontrole § 18
ods. 4 sa inšpektori zamerali na plemenníkov pôsobiacich v stádach počas
reprodukčného obdobia a na vydané osvedčenia na použitie na plemenitbu.
V prevažnej miere na plemenných baranov chýbalo vydané osvedčenie na použitie
v plemenitbe pre rok 2008. Jednou príčinou bolo aj oneskorené potvrdzovanie
spôsobilosti, zlá informovanosť o čase úradovania pracovníkov ZCHOK, ale
aj potvrdzovanie spôsobilosti počas pripúšťacej sezóny resp. po vykonanej
inšpekčnej kontrole pracovníkov PI SR. Uvedená činnosť bola vykonaná od
stola, čo sa mnohým chovateľom nepáči. V stádach pôsobia sedem až osem ročné
plemenné barany, ako aj barany s chybným chrupom. Ide o nedostatky, na ktoré
musíme upozorniť.
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•

•

3.3.4.

Pri kontrole § 18 ods. 3 Zákona č. 194/98 Z.z. boli kontroly zamerané najmä na
dodržiavanie pomeru pohlavia v úžitkových stádach. Kontrola bola preventívna
najmä za účelom odhalenia nelegálnej plemenitby. Vo viacerých subjektoch bolo
zistené, že pomer pohlavia 1:40 sa nedodržiava. V týchto chovoch na jedného
plemenníka je viac ako 50 ks bahníc. Uvedený pomer je nutné kontrolovať aj
v ďalších obdobiach. Tu sa dá predpokladať skryté pôsobenie
nelicentovaných baranov, ktoré môžeme odhaliť len nariadením na skúšky
paternity, alebo výsledkami reprodukcie za sledované obdobie. V piatich
preverovaných firmách bola zistená nežiadúca pribuzenská plemenitba, ktorá
bola zistená z predložených dokladov o pôvode.
Ďalšou problematickou oblasťou boli nákupné trhy. Na nákupné trhy prišlo
veľké množstvo zvierat a na základe toho bolo ohodnotených aj veľké množstvo
zvierat. Cena plemenných baranov na nákupných trhoch sa odvíjala podľa
výslednej triedy zvieraťa a dochádzalo zo strany chovateľov úžitkových stád
k nákupu tých najlacnejších zvierat s horšou výslednou triedou. Tým sa do
úžitkových stád oviec kontrolovane dostávajú tie najhoršie zvieratá, čo do
budúcnosti zhorší produkčné ukazovatele úžitkových stád. Kvalitné zvieratá sú
vymieňané medzi producentmi plemenných baranov navzájom počas nákupného
trhu.

Návrh opatrení na úseku chovu oviec:

1.

Pri kontrolách informovať chovateľov oviec o možnosti viac využívať
poradenskú činnosť pracovníkov ZCHOK – d a PS SR š. p.
Zodpovedný : PI SR

2.

Skvalitniť osvetovú činnosť aj v chovoch bez výkonu kontroly úžitkovosti.
Zodpovedný : ZCHOK – d

3.

Prehodnotiť efektívnosť každoročného potvrdzovania plemennej spôsobilosti barana
a tým aj jeho kontrolovanie. Plemennú spôsobilosť barana potvrdzovať pri
zaradení do plemenitby celoživotne.
Zodpovední : PI SR, MP SR, ZCHOK – d

4.

Riešiť produkciu plemenných baranov a zamerať sa na kvalitu, ktorá má
neustále stúpajúcu tendenciu v počte vyprodukovaných zvierat.
Zodpovedný : ZCHOK – d

5.

Preverovať nákup plemenných baranov do ŠCH z hľadiska zachovania a tvorby nových
línií.
Zodpovedný : PI SR
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3.3.5.

Úlohy PI SR na úseku chovu oviec pre rok 2009:

1.

Vykonávať kontroly so zameraním na zisťovanie čiernej plemenitby v ÚCH oviec
u SHR a fyzických osôb počas pastevnej sezóny.

2.

Vykonať kontroly činnosti plemenárskych zootechnikov PS SR, š. p. ( KÚMP )

3.

Zúčastňovať sa na nákupných trhoch plemenných baranov.

4.

Vykonať kontroly zamerané na vedenie pôvodu zo strany matky u narodeného
potomstva slúžiaceho na obnovu základného stáda.

3.4. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU KÔZ
Kontroly boli zamerané predovšetkým na SHR a na fyzické osoby, najmä do oblasti
centrálnej evidencie a pôvodovosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola v chove kôz,
§ 5,ods. 1, 2, 3 – starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby (kontrola na
SZCH),
§ 6, ods. 1 – úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby (kontrola na
ZCHOK a SZCH),
§ 6, ods. 3 – priznanie postavenia uznanej chovateľskej organizácie (kontrola
na ZCHOK a SZCH),
§ 8 – výberové komisie v chove kôz (kontrola na ZCHOK, SZCH a na
nákupnom trhu plemenných capov ),
§ 14, ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu kôz,
§ 15 – poskytovanie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a miesta
určenia zvierat,
§ 17, ods. 1 – kontrola úžitkovosti v chove kôz (kontrola na SZCH),
§ 18, ods. 3 – zostavovanie pripárovacích plánov v chove kôz,
§ 18, ods. 4 – používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným osvedčením
o použití na plemenitbu v chove kôz (kontrola na ZCHOK a pri bežných
inšpekčných kontrolách),
§ 25, ods. 1 – odborná spôsobilosť hodnotiteľov v chove kôz (kontrola na
ZCHOK a SZCH).

V roku 2008 bolo v chovoch kôz vykonaných 35 inšpekčných kontrol. Porušenie
zákona bolo zistené 15 krát, t.j. 42,9 % z celkového počtu vykonaných kontrol. Porušenie
zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 37 krát. Na odstránenie nedostatkov kontrolované
subjekty prijali opatrenie v 6 prípadoch a v 9 prípadoch bol podaný návrh na zahájenie
správneho konania (tab. č. 3, 4, 5, 6 , 11, graf č. 3).
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V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
boli v chove kôz vykonané 4 inšpekčné kontroly. Porušenie zákona bolo zistené 2 krát,
čo je 50,0 %, pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 5 krát. V 2
prípadoch bol podaný návrh na zahájenie správneho konania ( tab. č. 3, 11).
V stredoslovenskom regióne (kraj Banská Bystrica, Žilina)
bolo v chove kôz vykonaných 19 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 9
krát, čo je 47,4 %. Porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 26 krát. Na
odstránenie zistených nedostatkov si kontrolované subjekty prijali opatrenie v 4 prípadoch.
Návrh na zahájenie správneho konania bol podaný v 5 prípadoch ( tab. č. 4, 11).
Vo východoslovenskom regióne (kraj Košice, Prešov)
bolo vykonaných 12 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 4 krát, čo je
33,3 % a porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo zistené 6 krát. Na odstránenie zistených
nedostatkov kontrolované subjekty prijali opatrenie v 2 prípadoch a taktiež v 2 prípadoch bol
podaný návrh na správne konanie (tab. č. 5, 11).

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 11, graf č. 3):
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.
Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované zvieratá, označené zvieratá, pasy
zvierat, nezasiela údaje do centrálnej evidencie a pod.
Tento § bol kontrolovaný 33 krát, jeho porušenie bolo zistené v 7 prípadoch, čo je 21,2%
a 18,9 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát, SS región 3 krát, VS
región 3 krát.
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.
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 22 krát, jeho porušenie bolo zistené v 5 prípadoch, čo je 22,7 %
a 13,5 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 3 krát.
3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia.
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.
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Tento § bol kontrolovaný 30 krát, jeho porušenie bolo zistené v 6 prípadoch, čo je 20,0 %
a 13,2 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región 6 krát.
4. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 používanie plemenníkov v prirodzenej plemenitbe
alebo v inseminácii.
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, čím dochádza
k hrubému porušeniu tohto paragrafu. Porušenie sa vždy týka len samotných chovateľov,
ktorí sa tak pripravujú o kvalitné potomstvo vo vzťahu k mliekovej resp. mäsovej
úžitkovosti.
Tento § bol kontrolovaný 25 krát, jeho porušenie bolo zistené v 11 prípadoch, čo je 44,0%
a 29,7 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 7 krát, VS
región 2 krát. „Klasická čierna plemenitba“ bola zistená v 9 prípadoch, čo je 36,0%
z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 5 krát, VS región 2 krát.

3.4.2.

Zhodnotenie – analýza kontrol širšieho rozsahu :

a) Slovenský zväz chovateľov
Inšpekčná kontrola bola zameraná na ustanovenia zákona č. 194/1998 Z.z. a boli
zistené nasledovné skutočnosti:
•

•

•

•

Slovenský zväz chovateľov má vypracované šľachtiteľské programy a
plemenné štandardy pre plemená koza biela krátkosrstá, oravka,
suchovská hus, slovenská hus, nitriansky králik, zoborský králik,
zdrobnelý rex slovenský pastelový, liptovský lysko, holíčsky modrý králik,
slovenský sivomodrý rex, zemplínsky králik. Zvieratá iných plemien ako
tých, pre ktoré sú plemenné štandardy spracované SZCH, sú hodnotené podľa
štandardov spracovaných v Európskom vzorníku plemien hydiny, resp.
Vzorníka plemien králikov.
Plemenné štandardy a šľachtiteľské programy pre plemená oviec sú spracované
spoločne so ZCHOK-d ako uznanou chovateľskou organizáciou pre chov oviec
a kôz. Plemennú knihu oviec a plemennú knihu kôz vedie pre
kontrolovaný subjekt Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku na
základe vzájomnej dohody.
V súčasnosti sa nevedie plemenárska evidencia, v ktorej by bola zapísaná
čistokrvná plemenná hydina (jednotlivé zvieratá). Kontrolovaný subjekt
eviduje len jednotlivé chovy čistokrvnej hydiny podľa úrovne chovu (A, B, C
chovy) za jednotlivé plemená. Uvedený zoznam je každoročne aktualizovaný
na základe hodnotenia jednotlivých chovov.
Plemenárska evidencia králikov sa vedie za jednotlivé plemená a farebné rázy
plemena. Vedením plemenárskej evidencie je poverený ústredný registrátor
SZCH, vykonáva uznávacie konanie podľa Smerníc pre uznávanie chovov
hydiny a liahní SZCH. Činnosť centrálnej uznávacej komisie a oblastných
uznávacích komisii upravujú smernice zväzu. Kontrolovaný subjekt má Štatút
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•

•

•

b)

pre uznávanie plemenných, kmeňových, regeneračných a výskumných chovov
králikov a Registračný poriadok pre registráciu a tetovanie králikov v SR.
Šľachtenie v populáciach oviec a kôz zabezpečujú kontrolní dôverníci
SZCH. Hodnotitelia majú vystavené osvedčenia o odbornej ôsobilosti na
výkon hodnotiteľa oviec a kôz v zmysle § 25 zák.č. 194/1998 Z.z vydaný MP
SR.Šľachtenie v populáciach hydiny spadajúcich pod SZCH vykonávajú
posudzovatelia a hodnotitelia hydiny. Hodnotitelia majú absolvované
hodnotiteľské skúšky v spolupráci so ŠPÚ ÚPZ Lužianky a majú
vystavené osvedčenia o absolvovaní uvedných skúšok. Šlachtenie
v populáciach králikov zabezpečujú posudzovatelia a hodnotitelia králikov na
základe Osvedčenia o absolvovaní kurzu hodnotiteľov králikov, ktoré boli
vydané .
Pri kontrole bolo zistené, že šľachtenie v chove oviec a kôz zabezpečuje
Šľachtiteľská rada pre ovce a kozy zriadená pri ZCHOK. Šlachtenie
v rámci chovov jednotlivých druhov zvierat (hydina, králiky) zabezpečujú
ústredné odborné komisie pre chov jednotlivých druhov. Kontrolovaný subjekt
má vydané dekréty o uznaní za šľachtiteľský chov nasledovných plemien oviec
a kôz: biela krátkosrstá koza, východofrízska ovca, lacaune. SZCH vlastní
Zoznam majiteľov plemenných a kmeňových chovov králikov jednotlivých
plemien. V súčasnosti nie je žiadny chov oviec a kôz, králikov ani hydiny
vyhlásený za chránený chov.
Možno konštatovať, že pri kontrole neboli zistené porušenia ustanovení
zákona o šľachtení a plemenitbe súvisiace s výkonom úloh starotlivosti
o rozvoj šľachtenia a plemenitby, ktoré SZCH vykonáva ako uznaná
chovateľská organizácia pre chov králikov a kožušinových zvierat
a hydiny, resp. poverená plemenárska organizácia pre chov oviec a kôz.

Kontroly v chove kôz /oviec so zameraním sa na vedenie CE HZ.
•

•

•

Vo vedení evidencie súvisiacej s CE HZ boli zistené len menšie nedostatky.
Jednalo sa hlavne o nezaregistrované zvieratá v CE HZ, neoznačené resp.
označené zvieratá neboli označené predpísaným spôsobom, nedostatky vo
vedení Individuálneho registra oviec a kôz na farme (nezapísané zvieratá,
nezaznamenávané zmeny pri prísunoch a odsunoch zvierat) a nezasielanie
zmien do CE HZ.
Porušovanie neregistrovania zvierat do CE HZ v stanovenom termíne (do 70
dní od narodenia ako hovorí zákon o veterinárnej starostlivosti) má za
následok
nejednotný
výklad
povinností
chovateľov,
keďže
Pôdohospodárska platobná agentúra udáva podmienku veku pri
registrovaní jahniat vo veku 6. mesiacov.
V subjektoch kde vykonávali prvotné označenie u narodených jahniat a nemali
v deň inšpekčných kontrol založené trvalé predpísané označenie zvierat vedeli
túto povinnosť splniť do stanoveného termínu. Horšie to už bolo u chovateľov,
ktorí neoznačovali jahničky určené na obnovu základného stáda žiadnym
spôsobom resp. tí chovatelia čo jahničky aj označili prvotným označením, ale
pri zakladaní plastových ušných značiek im bolo prvotné označenie zložené ale
nebol vykonaný prevodník, z ktorého by bolo možné jednoznačne zistiť pôvod
narodeného potomstva zo strany matky.
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•

•

3.4.3.

Situácia vo vedení pôvodu zo strany matky pri potomstve určenom na
obnovu základného stáda sa od zavedenia CE HZ zlepšila. Nedostatky vo
vedení pôvodu automaticky nadväzovali na nedostatky súvisiace s vedením CE
HZ, najmä neoznačenie potomstva prvotným označením, prípadne neskoré
označenie potomstva trvalým predpísaným označením.
Môžeme konštatovať, že chovatelia oviec už vo vyššej miere vykonávajú
povinnosti súvisiace s registrovaním jahničiek v predpísanej dobe a
povinnosťami vyplývajúcimi z vedenia CE HZ. Tejto zlepšenej situácii
napomohlo určite aj to, že v predošlých dvoch rokoch bolo potrebné
k žiadosti na priame platby na VDJ predložiť Výpis zvierat z databázy
CE HZ. Táto povinnosť núti chovateľov k ,,prísnejšiemu“ vedeniu
evidencie súvisiacej s CE HZ a zaregistrovaniu zvierat v prvom roku
života, čím sa zároveň postupne zlepšuje situácia vo vedení pôvodu
potomstva.

Analýza nedostatkov :

•

Podobne ako v chove oviec, tak aj v chove kôz boli zaznamenané nedostatky vo
vedení CEHZ, kde tiež bolo zistené neoznačovanie narodeného potomstva, ktoré
je určené na obnovu základného stáda. Taktiež sme sa stretli s prvotným
označením kozliat určených na obnovu základného stáda ešte v jesennom období a
nedostatky sa boli zistené v Individuálnom registri kôz na farme a to hlavne
v neevidovaní kozičiek v registri a následne aj v neevidovaní kozičiek v databáze
CEHZ.
• 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, ale plemenných zástupcov uvedeného plemena si chovatelia
zakupujú v Českej republike.
• Pôsobenie capov v plemenitbe bez vydaných Osvedčení o použití plemenníkov na
plemenitbu bolo oproti predchádzajúcemu roku zistené v menšom meradle.
Možno hovoriť o miernom zlepšení v chovoch kôz. Vo väčšine kontrolovaných
subjektov nepredstavuje chov kôz hlavnú ekonomickú činnosť, ale skôr doplnkovú
(hlavne udržba pastvín pre ovce), chovatelia nepripisujú veľkú vážnosť potrebe
dodržiavať podmienky stanovené zákonom, teda aj využívanie plemenných capov
v plemenitbe. Týmto chovatelia často argumentujú pri odhalení „čiernej plemenitby“
v chove.
• Vykonávanie kontrol pracovníkmi PI SR v chovoch kôz, najmä počas
pripúšťacieho obdobia, vytvára tlak na chovateľov, aby si zabezpečovali
plemenné capy do plemenitby. V používaní plemenných capov v plemenitbe sa
objavuje paradoxná situácia a síce, chovatelia nevedia zohnať plemenného capa do
plemenitby a producenti plemenných capov majú problém vyprodukované plemenné
capy predať. Tento problém by však mali riešiť jednotlivé chovateľské organizácie
pôsobiace v chove kôz. PI SR ako štátny plemenársky dozor vykonávaním
inšpekčných kontrol a odhaľovaním tzv. čiernej plemenitby vytvára intenzívny
tlak na jednotlivých chovateľov, aby si do plemenitby zabezpečovali plemenné
zvieratá, čoho dôkazom je fakt, že len v tomto roku si po inšpekčných kontrolách
zakúpilo 5 chovateľov plemenné zvieratá.
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•

3.4.4.

V priebehu roka 2008 sa pracovníci PI SR zúčastňovali nákupných trhov
plemenných capov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím možno konštatovať, že
chov plemenných zvierat sa nachádza v kríze. Na počet chovaných kôz sa
vyprodukuje malý počet plemenníkov, čím sa vážne naruší zabezpečenie
dodržiavania Zákona č. 194/98 Z.z. priamo v chovoch. Väčšinou sa v plemenitbe
využívali plemenné capy nakúpené z Čiech.
Aj naďalej pokračuje trend, že chovatelia kôz, ktorí nie sú registrovaní sa zbavujú
svojich zvierat rôznym spôsobom. Buď ich predávajú alebo ich darujú. Títo
chovatelia nemajú skúsenosť s požadovanou evidenciou a po skúsenostiach iných
chovateľov s kontrolnými orgánmi, svoje chovy likvidujú. Je na škodu, že tradiční
chovatelia najmä plemenných kôz svoje stáda likvidujú alebo predávajú
chovateľom, ktorých plemenná práca nezaujíma.

Návrh opatrení na úseku chovu kôz:

1.

Pri kontrolách informovať chovateľov kôz o možnosti viac využívať poradenskú
činnosť pracovníkov ZCHOK – d a PS, š. p.
Zodpovedný : PI SR

2.

Skvalitniť osvetovú činnosť SZCH na úseku chovu kôz, tak aby nedochádzalo
k čiernej plemenitbe u drobných chovateľov.
Zodpovedný : SZCH

3.

Prehodnotiť efektívnosť každoročného potvrdzovania plemennej spôsobilosti
capa a tým aj jeho kontrolovanie. Plemennú spôsobilosť barana potvrdzovať pri
zaradení do plemenitby celoživotne.
Zodpovední: PI SR, MP SR, ZCHOK – d

3.4.5.

Úlohy PI SR na úseku chovu kôz pre rok 2009:

1.

Vykonávať inšpekčné kontroly so zameraním na zisťovanie čiernej
plemenitby v ÚCH kôz u SHR a fyzických osôb počas pastevnej sezóny.

2.

Vykonať kontroly zamerané na vedenie pôvodu zo strany matky u narodeného
potomstva slúžiaceho na obnovu základného stáda.

3.

Zúčastňovať sa na nákupných trhoch plemenných capov.
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3.5. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU KONÍ
Na úseku chovu koní boli predmetom kontrol predovšetkým ustanovenia :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola ,
§ 3 – starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby,
§ 6 – priznanie postavenia uznanej chovateľskej organizácie,
§ 10 – odborná spôsobilosť hodnotiteľov,
§ 11 – šľachtenie v populáciách a v chovoch,
§ 13 – génové rezervy, chránené chovy,
§ 14, ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu koní,
§ 15 – poskytovanie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a miesta
určenia koní,
§ 17 – výkon kontroly úžitkovosti,
§ 18, ods. 3 – zostavovanie pripárovacích plánov v chove koní,
§ 18, ods. 4 – používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným osvedčením
o použití na plemenitbu,

V roku 2008 bolo v chove koní vykonaných 39 inšpekčných kontrol. Porušenie
zákona bolo zistené 12 krát, čo je 30,8 % z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom
bolo zistených 19 porušení jednotlivých § zákona. Na odstránenie nedostatkov
kontrolované subjekty prijali 7 krát opatrenia a 5 krát bol podaný návrh na začatie
správneho konania (tab. č. 3, 4, 5, 6, 12, graf č. 3,8).
V západoslovenskom regióne (kraj Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava)
bolo v chove koní vykonaných 9 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 3
krát, čo je 33,3 % z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom bolo zistených 5
porušení jednotlivých § zákona. Na odstránenie zistených nedostatkov si 2 kontrolované
subjekty prijali opatrenia a v jednom prípade bol podaný návrh na zahájenie správneho
konania (tab. č. 3, 12).
V stredoslovenskom regióne (kraj Banská Bystrica, Žilina)
bolo v chove koní vykonaných 12 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené 3
krát, čo je 25,0 % z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom bolo zistených 5 porušení
jednotlivých § zákona. Na odstránenie zistených nedostatkov si kontrolované subjekty prijali
opatrenia v dvoch prípadoch a v 6 prípadoch bol podaný návrh na zahájenie správneho
konania ( tab. č. 4, 12).
Vo východoslovenskom regióne (kraj Košice, Prešov)
bolo v chove koní vykonaných 18 inšpekčných kontrol. Porušenie zákona bolo zistené
v 6 prípadoch, čo je 33,3 %, pričom porušenie zákona podľa jednotlivých § bolo 9 krát. Na
odstránenie zistených nedostatkov si subjekty prijali 3 krát opatrenia a 3 krát bol podaný
návrh na zahájenie správneho konania ( tab. č. 5, 12 ).
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3.5.1. Najčastejšie porušenia Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ č.
194/98 Z.z. v SR na úseku chovu koní (tab. č.12, graf č. 3,8).
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.
Chovateľ nemá zaregistrovanú farmu, zaregistrované a označené zvieratá, pasy
zvierat, nezasiela údaje do centrálnej evidencie a pod.
Tento § bol kontrolovaný 36 krát, jeho porušenie bolo zistené v 5 prípadoch, čo je 13,9 %
a 26,3 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 1 krát, SS región 1 krát, VS región
3 krát.
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 35 krát, jeho porušenie bolo zistené v 7 prípadoch, čo je
20,0% a 36,8 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 2 krát,
VS región 3 krát.
3. Zákon č. 194/98 Z.z. § 15 poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia
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 36 krát, jeho porušenie bolo zistené v 2 prípadoch, čo je 5,6%
a 10,5 % z celkového počtu porušení. Z toho SS región v dvoch prípadoch.
4. Zákon č. 194/98 Z.z. § 18 ods. 4 používanie plemenníkov v prirodzenej plemenitbe
alebo v inseminácii
Povinnosťou chovateľov je používať plemenníkov v prirodzenej plemenitbe, alebo
v inseminácii len takých, ktorým bolo vydané osvedčenie o použití na plemenitbu.
Tento § bol kontrolovaný 33 krát, jeho porušenie bolo zistené v 5 prípadoch, čo je
15,2% a 26,3 % z celkového počtu porušení. Z toho ZS región 2 krát, VS región 3 krát.
„Klasická čierna plemenitba“ bola zistená v 4 prípadoch, čo je 12,1 % z celkového počtu
porušení. Z toho ZS región 2 krát, SS región 5 krát, VS región 2 krát.
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3.5.2. Zhodnotenie – analýza kontrol širšieho rozsahu :
a)

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo, Topoľčianky
•

Kontrolovaný subjekt vykonáva svoju činnosť na základe Rozhodnutia MP SR
o priznaní postavenia uznanej chovateľskej organizácie pre plemená koní
Slovenský teplokrvník, Chladnokrvník belgického a norickeho typu,
Hafling a skupiny plemien pony, Nónius a Furioso. Pre vyššie uvedené
plemená koní má zväz vypracované šľachtiteľské programy v príslušných
rozhodnutiach MP SR. Šľachtiteľské programy sú zapracované do
Štatútov PK plemien koní, ktoré boli aktualizované a schválené MP SR
v Bratislave dňa 16.1.2006. Plemenné knihy vyššie uvedených plemien koní
sú vedené v elektonickej forme a v programe na vedenie PK je zapracovaný aj
program na vedenie plemenného registra.
ZCHKS - d v zmysle schválených štatútov PK vydáva potvrdenia
o pôvode zvierat na tlačivách vydaných CE koní NŽ Topoľčianky
a potvrdených CE koní NŽ š.p. Topoľčianky a ZCHKS –d., eviduje dva
šľachtiteľské chovy koní Lesy SR, LZ Revúca, SCH Dobšiná pre plemeno
norik muranského typu a ŠCH Čingov Smižany pre plemeno norik,
každoročne organizuje výkonnostné skúšky plemenných žrebcov a kobýl.
Pre potreby overovania pôvodu potomstva sa u plemenných žrebcov pred
ich zaradením do plemenitby vykonáva stanovenie genotypu alebo
overenie pôvodu po rodičoch – testy DNA.

•

•

b)

Národný žrebčín š. p. Topoľčianky
•

Kontrolovaný subjekt má v zmysle § 3, ods. 1, písm. d) stanovené
a spracované šľachtiteľské programy pre plemená koní Shagya arab,
Lipican, Arabský plnokrvník a Hucul. Šľachtiteľské
programy
sú
zapracované do Štatútov plemenných kníh plemien koní, ktoré boli
aktualizované a schválené MP SR v Bratislave dňa 2.3.2006. Subjekt vedie vo
forme písomnej a elektronickej plemenné knihy vyššie uvedených plemien.
• Kontrolovaný subjekt v zmysle schválených štatútov plemenných kníh
vydáva potvrdenia o pôvode zvierat na tlačivách vydaných a potvrdených
CE koní NŽ š. p. Topoľčianky.
V rámci výberu a cieľavedomého
pripárovania bol vypracovaný a predložený Návrh pripúšťacieho plánu
v základnom stáde v sezóne 2008 pre arabské, huculské a lipicanské kobyly.
Chovu koní plemien Lipican, Hucul a Shagya arab je uznaný v zmysle § 13,
ods. 1 za chránený chov. Kontrolovaný subjekt zisťuje a eviduje pôvod koní
v plemenných knihách vedených v elektronickej aj písomnej forme,v
centrálnom registri plemenárskych údajov, v registri jedincov, na potvrdeniach
o pôvode koní, vo výpisoch z plemenných kníh, v knihách narodených žriebät
a v pripúšťacích registroch.
•

Plemenný materiál a génové rezervy sú vyvážané do zahraničia len so
súhlasom MP SR. Boli predložené povolenia odpredaja konkrétnych zvierat
z chráneného chovu do zahraničia.
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•

c)

Pre potreby overovania pôvodu potomstva sa u plemenných žrebcov
pred ich zaradením do plemenitby vykonáva stanovenie genotypu, alebo
overenie pôvodu po rodičoch, podľa medzinárodne uznávaných
biologicko – genetických metód.

Kontroly v chove koní so zameraním na overenie pôvodu
•

•

•

•

Na základe výsledkov pracovného rokovania medzi Plemenárskou
inšpekciou Slovenskej republiky a Zväzom chovateľov koní Slovenska –
družstvo Topoľčianky a z dôvodu výskytu ,, čiernej plemenitby“ v chove
koní boli PI SR vykonané inšpekčné kontroly so zameraním na overenie
pôvodu zvierat.
Súčasťou inšpekčných kontrol bolo aj odobratie vzoriek krvi u jednotlivých
zvierat, k čomu bola požiadaná ŠVPS SR o poskytnutie spolupráce, ktorá
spočívala v účasti veterinárneho lekára na odbere krvných vzoriek. Odber
vzoriek krvi sa vykonal podľa Metodiky odberu krvných vzoriek pre overenie
rodičovstva u koní, vypracovanej PS SR, š. p. Bratislava, ÚPZ Laboratóriom
genetiky Lužianky.
Náklady spojené s vykonaním DNA testu pre overenie pôvodu hradil
ZCHKS – d Topoľčianky. Jednotlivé inšpekčné kontroly sa vykonávali podľa
zoznamu, ktorý PI SR poskytol ZCHKS – d. Zoznam bol zaslaný na PI SR
elektronickou poštou.
Celkovo vykonali pracovníci PI SR 10 inšpekčných kontrol, pri ktorých
bol nariadený odber krvných vzoriek pre overenie rodičovstva. Vzorky
krvi pre overenie pôvodu boli odobraté od nasledovných zvierat : Vs 995
Carera, 057 / 07 Bailando, Vs 1080 Sophia, 285 / 07 Soňa, S – 2621 Nora, 287
/ 07 Sára, Vs 1082 Barbie, 211 / 07 Family, 4169 Cassablanca, 344 / 07
Bristol,177 / 07 Fleška, 018 / 07 Fili, 279 / 07 King, 035 / 07 Nemon, 3012
Wirla, 116 / 07 Natty,3182 Noami.

Všetky výsledky testov preukázali súhlasné pôvody potomkov po rodičoch.

3.5.3.

Analýza nedostatkov v chovoch koní:
•

•

V porovnaní s rokom 2007 bol evidovaný pokles v počte porušení,
predpokladáme, že to súvisí iba s poklesom počtu kontrol v chovoch koní.
Kontroly v roku 2008 boli vykonávané najmä u SHR a v spoločnostiach
s ručením obmedzeným.
Podobne ako v predchádzajúcom roku najčastejšie porušovanými sú
paragrafy vzťahujúce sa na vedenie pôvodu zvierat, poskytnutie údajov
o pôvode a ustanovenia vzťahujúce sa na centrálnu evidenciu zvierat. Pri
kontrolách je aj naďalej zisťované neregistrovanie farmy pre chov koní
v CEHZ, neoznačené zvieratá, chýbajúce pasy koní, nezasielanie zmien do
centrálnej evidencie. v chovoch.
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•

•

•

•

3.5.4.

Pre chovateľov koní vyplýva povinnosť registrovať farmu pre chov koní
v CEHZ, hoci o tejto skutočnosti sa často dozvedajú až od pracovníkov PI
SR pri inšpekčnej kontrole. V prípade že aj je farma zaregistrovaná v CEHZ,
nie sú tam uvádzané počty koní na farme a ich prípadné presuny. Jednotlivé
kone sú registrované v samostatnej centrálnej evidencii chovu koní (CECHK)
s údajmi o zvierati vrátane pôvodu a majiteľovi zvieraťa.
Do databázy CECHK nemajú pracovníci PI SR „online“ prístup. Bez
prístupu do databázy CECHK resp. zoznamu narodených žriebät je
odhaľovanie chovov so žriebätami po nelicentovaných žrebcoch, a teda
čiernej plemenitby, viac menej problémové! Niektorí chovatelia využívajú
skutočnosť, že pracovníci PI SR nedisponujú údajmi z CECHK. Pri kontrole
tvrdia, že niektoré kone (napr. kone bez dokladov a pod.) nevlastnia, ale sú
u nich iba ustajnené, respektíve ustajňovacie priestory využívajú viacerí
chovatelia, ktorí majú tieto priestory prenajaté podobne ako kontrolovaný
chovateľ. Túto skutočnosť je ťažké overiť bez údajov z CECHK.
Výber kontrolovaných sobjektov sťažuje aj skutočnosť, že v zozname
narodených žriebät boli často uvedené neúplné, prípadne nepresné
kontaktné údaje na majiteľov žriebät. Ak takýto subjekt nemá v dostupných
telefónnych zoznamoch uvedené telefónne číslo, nie je s ním možné dohodnúť
termín kontroly. Väčšina subjektov chov koní robí iba ako nepodnikateľskú
činnosť popri inom zamestnaní, preto sú počas pracovnej doby v mieste
bydliska nie sú zastihnuteľní.
Pri kontrolách na pripúšťacích staniciach žrebcov nebolo zistené
porušenie zákona ani v jednom prípade. Všetci majitelia, prípadne držitelia
plemenných žrebcov na staniciach mali výberové knižky s potvrdeným
osvedčením na použitie v plemenitbe na rok 2008, tak ako to ukladá zákon 194
/ 1998 Z. z. , mali z CECHK na plemenných žrebcov vydané aj pripúšťacie
registre. Napriek tomu, že kontrolami PSŽ nebolo preukázané porušovanie
zákona, pri iných kontrolách v chovoch bolo zistené, že na pripúšťacích
staniciach nezapisujú do pripúšťacích registrov všetky pripustené kobyly
v deň ich pripustenia, v dôsledku toho majiteľom kobýl nevystavia
pripúšťacie lístky.

Návrh opatrení na úseku chovu koní:

1.

Vo väčšom rozsahu informovať chovateľov koní o povinnosti registrovať farmy
pre chov koní
v CEHZ.
Zodpovední: ZCHK, ŠVPS SR, PS SR š.p.,PI SR

2.

Vyriešiť problematiku začlenenia Centrálnej evidencie v chove koní k ostatným
hospodárskym zvieratám. Pre potreby pracovníkov PI SR umožniť prístup do
databázy CECHK.
Zodpovední : MP SR, CE koní
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3.5.5.

Úlohy PI SR na úseku chovu koní pre rok 2009:

1.

Uskutočniť kontroly držiteľov plemenných žrebcov počas pripúšťacej sezóny

2.

Vykonať blok kontrol inseminačných staníc v chove koní.

3.

Vykonať kontroly v ŠCH koní.

4.

Vykonať inšpekčné kontroly zamerané na chovateľské subjekty, ktoré si
neprebrali pasy koní a potvrdenia o pôvode koní.

5.

Vykonať kontroly narodených žriebät po nelicentovaných žrebcoch.

3.6. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU HYDINY
Na úseku chovu hydiny bolo predmetom kontrol plnenie úloh štátnej starostlivosti o
rozvoj šľachtenia a plemenitby :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola ,
§ 3 – starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby zvierat,
§ 6, ods. 1 – chovateľská organizácia – úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia
a plemenitby zvierat,
§ 6, ods. 3 – priznanie postavenia uznanej chovateľskej organizácie,
§ 6, ods. 8 – správa o činnosti uznanej chovateľskej organizácie,
§ 8, ods. 1 – uznávacie komisie,
§ 8, ods. 2 – menovanie predsedov a členov uznávacích komisií,
§ 9, ods. 2 – činnosť uznávacích komisií,
§ 10 – odborná spôsobilosť hodnotiteľov,
§ 11 – šľachtenie v populáciách a chovoch,
§ 12 – šľachtiteľské chovy a iné šľachtiteľské jednotky,
§ 13 – chránené chovy a génové rezervy v chove hydiny,
§ 14, ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu v chove hydiny,
§ 17 – výkon kontroly úžitkovosti,
§ 19 – plemenitba hydiny, liahnutie hydiny,
§ 25, ods. 1 – odborná spôsobilosť hodnotiteľov.

V chovoch hydiny boli vykonané 4 inšpekčné kontroly. Porušenie zákona bolo
zistené 1 krát, čo je 25,0 % z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom boli zistené 2
porušenia jednotlivých § zákona. Na odstránenie nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal
v jednom prípade opatrenia ( tab. č. 13, graf č. 3 ) .Postupné znižovanie stavov hydiny
sprevádzajú problémy s odbytom. V súčasnosti majú chovatelia dosť veľké problémy aj
s porážaním hydiny, na Slovensku absentujú porážkarne, postupne zanikajú aj chovy na

45

vyšších stupňoch šľachtenia. V západoslovenskom kraji sa nachádzajú už len dva ŠCH –
ŠCH kačíc Kráľov Brod a ŠCH husí Tešedíkovo, kde podľa posledných informácií
prichádza tiež k likvidácii chovu. Chovatelia sa začínajú správať trhovo a pristupujú
k sezónnemu chovu a liahnutiu hydiny na základe dopytu obyvateľstva.

3.6.1.

Úlohy PI SR na úseku chovu hydiny pre rok 2009

1.

Vykonať kontroly v ŠCH a RCH zamerané na vedenie evidencie a pôvodovosti
násadových vajec a jednodňových kurčiat.

2.

Vykonať kontroly liahní hydiny predovšetkým u drobnochovateľov v súvislosti
s uznávaním liahní, pôvodovosťou násadových vajec a na vedenie predpísanej
evidencie.

3.

Vykonať inšpekčné kontroly hodnotiteľov na výstavách organizovaných SZCH.

3.7. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU KRÁLIKOV
Na úseku chovu králikov boli predmetom kontrol ustanovenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 16 – plemenárska evidencia v chove králikov,
§ 3 – starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby zvierat ,
§ 6, ods. 1 – chovateľská organizácia – úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia
a plemenitby zvierat,
§ 6, ods. 3 – priznanie postavenia uznanej chovateľskej organizácie,
§ 6, ods. 8 – správa o činnosti uznanej chovateľskej organizácie,
§ 8, ods. 1 – uznávacie komisie,
§ 8, ods. 2 – menovanie predsedov a členov uznávacích komisií,
§ 9, ods. 2 – činnosť uznávacích komisií,
§ 10, – odborná spôsobilosť hodnotiteľov králikov,
§ 11 – šľachtenie v populáciach a chovoch králikov,
§ 12 – šľachtiteľské chovy a iné šľachtiteľské jednotky v chove králikov,
§ 13 – chránené chovy a génové rezervy v chove králikov,
§ 25, ods. 1 – odborná spôsobilosť hodnotiteľov králikov.

V chovoch králikov boli vykonané 2 inšpekčné kontroly. Porušenie zákona bolo
zistené 1 krát, čo je 50,0 % z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom boli zistené 2
porušenia jednotlivých § zákona. Na odstránenie nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal
v jednom prípade opatrenia. V chovoch je v prevažnej miere udržiavacia čistokrvná
plemenitba. Zvieratá sa do plemenných prípadne kmeňových chovov vyberajú na
základe bodového hodnotenia štandardu plemena. Na reprodukciu v uvedených chovoch
možno použiť zvieratá, ktoré boli hodnotené v triede mladých ako veľmi dobré alebo pri
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stolovom hodnotení boli ocenení minimálne na 94 bodov. V rámci SZCH pôsobia rôzne
chovateľské kluby, ktoré sa venujú jednotlivým plemenám králikov.

3.7.1.

Úlohy PI SR na úseku chovu králikov pre rok 2009

1.

Kontroly zamerať na činnosť registrátorov SZCH a na kmeňové a plemenné
chovy jednotlivých plemien králikov. Pri týchto kontrolách by sa mal preveriť
spôsob zapisovania zvierat do PK ako odborná spôsobilosť vedenia PK.

2.

Vykonať kontroly jednotlivých chovateľských klubov.

3.

Vykonať inšpekčné kontroly hodnotiteľov na výstavách organizovaných SZCH.

3.8. VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU
CHOVU RÝB
Na úseku chovu rýb bolo predmetom kontrol v roku 2008 plnenie úloh štátnej
starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 15 – poskytnutie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie rýb,
§ 19a, ods. 1 – platnosť osvedčení na chov rýb,
§ 19a, ods. 2a – kontrola údajov fyzickej osoby s vydaným osvedčením,
§ 19a, ods. 3a – kontrola živnostenského listu,
§ 19a, ods. 3b – kontrola dokladu o vlastníctve,
§ 19a, ods. 3c – kontrola odbornej spôsobilosti,
§ 19a, ods. 3d – kontrola činnosti veterinárneho dohľadu,
§ 19a, ods. 3e – kontrola identifikačných údajov o vodnej ploche,
§ 19a, ods. 3f – kontrola osádka rybníka – druh rýb a ich pôvod.

V chove rýb boli vykonané rámci SR 4 inšpekčné kontroly. Porušenie zákona
bolo zistené 1 krát, čo je 25,0 % z celkového počtu vykonaných kontrol. Na odstránenie
nedostatkov kontrolovaný subjekt prijal v jednom prípade opatrenia.
•

V súčasnosti chov rýb na Slovensku naberá stúpajúcu tendenciu. Vo väčšine
sa jedná o chovateľov tržnej ryby, ktorá je vyprodukovaná z nakúpenej násady.
Na základe vykonaných inšpekčných kontrol bolo zistené, že v chove
lososovitých rýb na Slovensku neexistujú uznané šľachtiteľské chovy a iné
šľachtiteľské jednotky. Z uvedeného dôvodu nie je tiež zadefinovaný
plemenný štandard jednotlivých druhov lososovitých rýb. Najrozšírenejším
druhom z lososovitých je pstruh dúhový.

•

Obnova stád generačných rýb sa realizuje tzv. remontami. Jedná sa
o vyprodukovanú tržnú rybu, ktorá sa vyberá na základe vlastnej úžitkovosti
a vo veku tri roky sa zaraďuje do stáda generačných rýb. Kritériá na posúdenie
vlastnej úžitkovosti sú stanovené s ohľadom na hospodársku efektívnosť
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produkcie tržných rýb (intenzita rastu, morfologická stavba, zdravotný stav,
kondícia).

3.8.1.
1.
2.
3.

3.8.2.
1.

•

Predvýbery a posudzovanie rýb vykonávajú pracovníci hospodárstiev, ktorí majú
odborného vzdelania zamerané na rybárstvo a disponujú praktickými
skúsenosťami v chove rýb. Individuálne označovanie rýb sa nevykonáva.

•

V chovoch sa prevažne vedie evidencia o počtoch chovaných rýb podľa
jednotlivých kategórií. Vyprodukovaná násada je využívaná pre potreby
odchovu tržnej ryby vo vlastných hospodárstvach. Prípadná nadprodukcia sa
predáva do iných chovov tržných rýb.

•

V chovoch rýb sa nevykonáva šľachtenie a prakticky sa jedná o „úžitkové
chovy“, kde konečným produktom je ryba určená na konzumáciu. Pozitívom je
registrácia chovateľov rýb na MP SR a vydávanie osvedčení na chov rýb,
pričom musia byť splnené určité podmienky (zabezpečený veterinárny
dozor, odborná spôsobilosť na chov rýb, atď.).

•

V chove rýb na Slovensku je situácia špecifická. Podľa § 19a ods.1 zák.č.
194/1998 Z.z. by chovateľ zaoberajúci sa chovom rýb mal mať vydané
osvedčenie MP SR na chov rýb. Avšak zákon o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat sa odvoláva na zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, kde je
výnimka na hospodársky chov rýb v nádržiach do 25 m2 celkovej výmery vodnej
plochy.

Návrh opatrení na úseku chovu rýb
Vzhľadom na narastajúci hospodársky význam chovu sladkovodných rýb je
potrebné zo strany kompetentných organizácií stanoviť presné podmienky
a pravidlá v oblasti šľachtenia a plemenitby rýb.
Je potrebné stanoviť presné kritériá pre selekciu, vypracovať plemenné štandardy
jednotlivých druhov rýb, následne by mal začať proces schvaľovania šľachtiteľských
jednotiek, ktoré by vedeli deklarovať pôvod násady.
Označovanie generačných rýb v rámci by mohlo byť realizované formou čipov
resp. jednotných značiek umiestnených na tele rýb, čím by sa vylúčila
zameniteľnosť jedincov a sprehľadnila by sa evidencia pôvodu.

Úlohy PI SR na úseku chovu rýb pre rok 2009
U zaregistrovaných chovateľov rýb vykonať väčší počet kontrol.
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3.9.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU
VČIEL
Na úseku chovu včiel bolo predmetom kontrol predovšetkým plnenie ustanovení:
•
•
•
•
•
•
•

§ 2, ods. 18 – zootechnická kontrola v chove včiel,
§ 4, ods. 1 – šľachtenie v populáciách a chovoch HZ (kontrola na SCPV –
Ústav včelárstva),
§ 5, ods. 1, 2, 3 – starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby (kontrola na
SCPV – Ústav včelárstva),
§ 14, ods. 1 – zisťovanie a evidovanie pôvodu včiel,
§ 15 – poskytovanie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a miesta
určenia zvierat,
§ 17, ods. 1 – kontrola úžitkovosti v chove včiel (kontrola na SZCH),
§ 25, ods. 1 – odborná spôsobilosť pre výkon kontroly úžitkovosti v chove
včiel.

V roku 2008 bolo v chovoch včiel vykonaných 5 inšpekčných kontrol. Porušenie
zákona bolo zistené 1 krát, čo je 20,0 % z celkového počtu vykonaných kontrol, pričom
boli zistené 2 porušenia jednotlivých § zákona. Na odstránenie nedostatkov kontrolovaný
subjekt prijal v jednom prípade opatrenia.
• Plemenárska práca v chovoch včiel má v porovnaní s inými druhmi HZ svoje
špecifiká. Najdôležitejšie úžitkové vlastnosti rodičov (matiek a trúdov) je možné
posudzovať len podľa úžitkovosti robotníc, ktorá je výrazne ovplyvnená
vonkajšími vplyvmi. Matka a trúdy netvoria včelie produkty (med, vosk).
Plemenitba v chove včiel sa realizuje formou voľného párenia alebo
insemináciou. Pri voľnom párení sa matka pári s viacerými trúdmi (polyandria),
potomstvo možno považovať za polosúrodencov po rôznych otcoch.
• Inseminácia včelích matiek sa vo väčšom rozsahu využíva v šľachtiteľských
chovoch pre produkciu potomstva s obojstranným pôvodom. Chovy včiel sa
delia na šľachtiteľské, rozmnožovacie a produkčné.
• Kontroly vykonané PI SR boli uskutočnené v rozmnožovacích chovoch
včelích matiek. Chovatelia mali dekréty pre daný rok vydané uznanou
chovateľskou organizáciou Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej
Kranskej včely v Liptovskom Hrádku. Kontroloval sa rozmnožovací chov
včelích matiek línie Vojničanka, rozmnožovací chov včelích matiek línie
Singer, rozmnožovací chov Slovenskej Kranskej včely a rozmnožovací chov
línie Vigor.
• Chovatelia nakupujú včelie matky z uznaných šľachtiteľských chovov na
Slovensku. Včelie matky sú pri nákupe sprevádzané Evidenčným lístkom,
kde sú uvedené nasledovné údaje: evidenčná značky matky, mama matky,
otec matky, matka trúdov, označenie matky, línia matky. Údaje
z Evidečných lístkov matiek slúžia ako podklad pre vlastnú evidenciu
pôvodu. Nakúpené včelie matky sú zapísané v Prehľade o plemenných
matkách, kde je uvedené číslo úľa, evidenčná značka matky, pôvod matky
a línia matky.
• Chovatelia vedú aj vlastnú chovateľskú evidenciu, v ktorej zaznamenávajú
číslo úľa, líniu matky, označenie matky, počet rámikov a výnosy. Pôvod
produkovaných včelích matiek vedú chovatelia v matrike matiek.
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•

•

•

•

Bolo zistené, že vyprodukované včelie matky slúžili buď pre potreby vlastných
produkčných včelstiev, alebo včelie matky boli produkované najmä pre potreby
iných včelárov a v matrike matiek bol, okrem údajov o pôvode, uvedený
dátum expedície a meno chovateľa, ktorému bola uvedená matka
expedovaná. Kontroly § 2, ods. 18 so zameraním na vedenie centrálneho
registra súviseli s Vyhláškou MP SR č. 82 / 2008 zo dňa 21. 2. 2008, ktorá
ustanovila podmienky identifikácie a registrácie včelstiev.
V rámci výkonu kontroly úžitkovosti boli zistené úžitkové parametre
jednotlivých včelstiev evidované podľa produkčných stanovíšť a typu
mednej produkcie vo Výsledkoch hodnotenia mednej úžitkovosti včelstiev.
Sumárne výsledky za celý chov v danom kalendárnom roku sú spracované
v Prehľade hodnotenia včelstiev. Je treba poznamenať, že chovatelia si
kontrolu úžitkovosti vykonávajú buď sami v spolupráci so SCPV Ústavom
včelárstva Liptovský Hrádok, alebo kontrolu úžitkovosti nevykonávajú, ale
evidujú výnosy jednotlivých včelstiev vo vlastnej chovateľskej evidencii.
V chovoch sa vykonáva prevažne negatívna selekcia. Kritériom pre výber je
výška mednej produkcie s ohľadom na priemernú produkciu na danom
produkčnom stanovišti. Ďalšími kritériami sú zdravotný stav a kondícia včelstva,
prípadne negatívny prejav sprievodných znakov (nízky rozvoj včelstva, zvýšená
bodavosť a pod.).
Pravidelné vzdelávanie dôverníkov chovov včiel ako aj samotných chovateľov
včiel organizuje SCPV Ústav včelárstva Liptovský Hrádok v spolupráci so
Slovenským zväzom včelárov.

Záverom možno konštatovať, že napriek špecifikám v plemenárskej práci
v porovnaní s ostatnými druhmi HZ, kontrolovaní chovatelia včiel dodržiavali
ustanovenia zákona č. 194 / 1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe v znení neskorších
predpisov, čo svedčí o primeraných znalostiach platnej legislatívy zo strany chovateľov.

3.9.1.

Úlohy PI SR na úseku chovu včiel pre rok 2009

1.

Vykonať kontroly producentov včelích matiek so zameraním na dodržiavanie
zákona č. 194 / 1998 Z. z. s dôrazom na zisťovanie a evidovanie pôvodu.

2.

Vykonať kontrolu chovateľskej organizácie Združenie chovateľov včelích matiek
so sídlom v Liptovskom Hrádku.
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3.10. PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI PI SR NA ROK 2009
I. štvrťrok :
•
•

Vykonať kontroly v ŠCH ošípaných ( január – marec 2009 )
Vykonať
kontroly SHR, súkromných chovateľov a fyzických osôb
vlastniacich menší počet hovädzieho dobytka ( celý rok )

II. štvrťrok :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vykonať kontroly inseminačných technikov v chove HD ( celý rok )
Vykonať kontroly plemenitby v málopočetných chovoch so zameraním na
južné okresy Slovenska ( apríl – jún 2009 )
Vykonať inšpekčné kontroly v chovoch koní, kde sa narodili žriebätá po
nelicentovaných žrebcoch ( apríl – december 2009 )
Vykonať kontroly v chove koní zamerané na evidovanie pôvodu žriebät
z inseminácie ( DNA test otcovstva ) a na dokladovanie evidencie ( pasy,
potvrdenia o pôvode) ( celý rok )
Vykonať kontroly zamerané na plemenitbu kráv a jalovíc počas pastevnej
sezóny (máj – október 2009)
Kontroly činnosti plemenárskych zootechnikov v chove oviec – KÚMP ( máj
– júl 2009)
Vykonať kontroly zamerané na činnosť VK na nákupných trhoch plemenných
baranov a capov ( máj – august 2009 )
Účasť na bonitáciách v chovoch oviec ( apríl – máj 2009 )

III. štvrťrok :
•
•

Vykonať kontroly producentov včelích matiek ( jún – september 2009 )
Kontroly zamerať na plemenitbu oviec a kôz počas pastevnej sezóny ( august
– okt. 2009 )
• Vykonať kontroly v ŠCH mäsových a mliekových plemien oviec ( celý rok )
• Vykonať kontroly inseminačných technikov v chove ošípaných ( júl –
september 2009 )

IV. štvrťrok :
•
•
•
•

Vykonať kontroly hydiny ( ŠCH, RCH a liahne ) a v chovoch králikov ( celý
rok )
Vykonať kontroly v chove rýb podľa zaregistrovaných chovateľov ( celý rok )
Vykonať opakovanú kontrolu vo Zväze chovateľov pinzgauského dobytka
(okt.– dec. 2009)
Účasť na bonitáciách a uznávacích konaniach v chovoch HD ( október –
december )
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4. Rozpočet organizácie

4.1. ROZPOČET PI SR NITRA NA ROK 2008
Na rok 2008 bol stanovený „Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre
Plemenársku inšpekciu SR“ (prípis MP SR č. 515/2008-330 zo dňa 9.1.2008) nasledovne:
v tis. Sk
Zdroj

Program

Funkčná
klasifikácia

Výdavky
spolu

600
Bežné
výdavky

610
Mzdy,
platy,
služobné
príjmy

620
Poistné
a príspevok
do
poisťovní

630
Tovary
a služby

640
Bežné
transfery

700
Kapitálové
výdavky

111

091 06 02

04.2.1.2

7 631

7 631

4 394

1 536

1 585

116

0

4.1.1. Rozpočtové opatrenia – úpravy v roku 2008
1.

Rozpočtové opatrenie č. 22/2008 – zmena záväzných ukazovateľov ŠR v rámci
ekonomickej klasifikácie

Výdavky organizácie celkom v Sk
V tom :
Bežné výdavky (600)
Z toho:
Tovary a služby (630)

- 38 227
- 38 227
- 38 227

Program:
0910602 Štátna kontrola plemenitby šľachtenia HZ

- 38 227

MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 608/2007 Z.z. o štátnom rozpočte na r. 2008
upravilo záväzné limity rozpočtu kapitoly na r. 2008.
Nadväzne na takto vykonané rozpočtové opatrenie, MP SR upravilo záväzné limity v zmysle
hore uvedeného rozpisu.

4.2. ČERPANIE ROZPOČTU
Bežné výdavky /600/ – celkové čerpanie činilo 7 582 tis. Sk
Z toho:

a) 610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
predstavovali čiastku:
4 394 tis. Sk
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b) 620: Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní predstavovali
čiastku:
1 592 tis. Sk
c) 630: Tovary a ďalšie služby predstavovali čiastku:
1 554 tis. Sk
V tom:
Cestovné náhrady /631/
143 tis. Sk
V celej čiastke čerpané na náhrady cestovných výdajov – tuzemsko.
Energia, voda a komunikácie /632/
226 tis. Sk
Energie 60 tis., voda 6 tis., poštové a telekomunikačné služby 160 tis.(8 telefónnych liniek, 6
mobilných telefónov).
Materiál a služby /633/
310 tis. Sk
Vybavenie interiéru 7 tis., výpočtová technika 94 tis., telekomunikačná technika 6 tis.
prevádzkové stroje a zariadenie 26 tis., všeobecný materiál 62 tis., knihy, časopisy, noviny
15 tis., pracovné odevy 18 tis., reprezentačné 2 tis., softvér a licencie 80 tis.- išlo o zmluvné
poplatky firme Q soft za servis do konca r.2008, 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/
471 tis. Sk
Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny pre 4 osobné motorové vozidlá 246 tis., servis, údržba,
opravy 151 tis., poistenie (povinné, havarijné) 68 tis., diaľničné známky, poplatky 6 tis.
Rutinná a štandardná údržba /635/
5 tis. Sk
Výpočtová technika 3 tis., údržba kancelárskych strojov 2 tis.
Nájomné za prenájom /636/
46 tis. Sk
Za prenájom priestorov pre zamestnancov RS PI SR B. Bystrica
Plemenárske služby na základe zmluvy o výpožičke.

od štátneho podniku

Ostatné tovary a služby /637/
353 tis. Sk
Školenia, semináre 10 tis., propagácia 1 tis., všeobecné služby 77 tis., poplatky 7 tis.,
stravovanie 109 tis., poistné majetku 14 tis., prídel do SF 58 tis., odmeny na základe dohody
o vykonané práce 74 tis., posudky 3 tis.

d) 640 : Bežné transfery predstavovali čiastku: 42 tis. Sk
V tom:
Transfery jednotlivcom /642/
42 tis. Sk
Suma 13 tis. bola vyplatená zamestnancom ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti, a 29 tis. na odstupné.
Čerpanie bežných výdavkov bolo na 99,87 %. Nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo
výške 11 123,60 Sk na kategórii 630 zostali na základe nevysporiadanej voľnej sumy
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kreditu na výdavkovom účte na konci roka v sume 11 090,– Sk na položke 637014 stravovanie ako prevod príspevku na stravné zo SF a nepoužitej sumy 33,60 Sk.
Prehľad záväzných ukazovateľov rozpočtu a čerpanie v r. 2008 v Sk
Ukazovateľ

Schválený
rozpočet Sk

Upravený
rozpočet Sk

Čerpanie
Sk

600 Bežné výdavky

7 631 000

7 592 773

7 581 649,40

Z toho: 610 mzdy

4 394 000

4 394 000

4 394 000

1 536 000

1 592 212

1 592 212

630 tovary a služby 1 585 000

1 564 691

1 553 567,40

620 poistné
640 bežné transfery
Výdavky spolu

116 000

41 870

7 631 000

7 592 773

41 870
7 581 649,40

4.3. PRÍJMY PI SR
Príjmy na rok 2008 neboli rozpočtované.
V príjmovej časti boli na príjmové účty PI SR v štátnej pokladnici sústredené nedaňové
príjmy v celkovej výške:
510 300 Sk
V tom :
1. Na účte : Ostatné pokuty a penále
466 500,- Sk
Ide o príjmy súvisiace s uplatňovaním zákona č. 194/98 Z.z. o plemenitbe a šľachtení HZ.
2. Na účte : Iné nedaňové príjmy
- z predaja kapitálových aktív
- zo škodového prípadu č. 2 /2008

43 800,- Sk
41 800,- Sk
2 000,- Sk

V roku 2008 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“.

4.4. PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA
Priemerná mesačná mzda v organizácii v roku 2008, určená podielom mzdových
prostriedkov upraveného rozpočtu /4 394 tis. Sk/ k priemernému prepočítanému počtu
zamestnancov (15), bola 24 411,- Sk.
V porovnaní s rokom 2007, kedy bola priemerná mesačná mzda pri prepočítanom počte
zamestnancov (16,5) 21 758, -Sk. V roku . 2008 došlo k nárastu priemernej mzdy o 2 653,–Sk
na základe zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a verejných zamestnancov od
1.1.2008 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 513/07, 630/07 Z.z. ako aj úspory mzdových
prostriedkov z dočasne voľných ŠZM, z dôvodu odchodu do dôchodku jedného zamestnanca
a uvolnením jedného na vlastnú žiadosť..
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4.5. ŠKODOVÉ PRÍPADY
V roku 2008 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. Za uvedené obdobie boli v organizácii vedené dva škodové prípady:
• Škodový prípad č. 01/2008 – došlo k poškodeniu služobného motorového
vozidla realizátorom pri rekonštrukčných prácach administratívnej budovy
sídla PI SR. Úhrada škody bola riešená cestou poistenia a uhradená poisťovňou
„ Allianz“.
• Škodový prípad č. 02/2008 – z dôvodu neskorého predloženia dokumentov
v stanovenej lehote bola spôsobená škoda vecne zodpovedným zamestnancom
PI SR, , zamestnanec bol povinný a uhradil škodu v plnej výške.
• Všetky škodové prípady z predchádzajúcich období sú uzavreté.

4.6. FINANČNÉ KONTROLY
Na základe poverení riaditeľa organizácie boli v priebehu roka 2008 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.
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5. Personálne otázky

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

11

RS PI SR NITRA

3

RS PISR B. BYSTRICA 4

RS PI SR PREŠOV 4

VEDÚCI RS

1

VEDÚCI RS

1

VEDÚCI RS

1

2

INŠPEKTORI

3

INŠPEKTORI

3

INŠPEKTORI
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5.2. PERSONÁLNE OTÁZKY ZAMESTNANOSTI
Jedným so záväzných ukazovateľov Štátneho rozpočtu pre rok 2008 bol ukazovateľ
počtu zamestnancov v organizácii podľa prílohy č. 1 Uznesenia vlády
č. 867/2007, ktorý
bol stanovený počtom 16 zamestnancov:

Zamestnanci PI SR

Objem finančných prostr. Skutočné čerpanie v tis. Sk
na platy v tis. Sk
4 174
4 148
220
246
4 394
4 394

Štátna služba
Verejná služba
Spolu

Pohyb zamestnancov v roku 2008 :
V priebehu roku došlo k zníženiu počtu zamestnancov o 2, z dôvodu odchodu do
dôchodku a žiadosti zamestnanca.
Fyzický stav zamestnancov :
k 1.1.2008
bol 16 zamestnancov
k 31.12.2008 bol 14 zamestnancov, z toho 13 štátna služba a 1 verejná služba
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov v roku 2008 :
Vzdelanie
Vysokoškolské
Stredoškolské

1.1. 2008
15
1

31.12. 2008
13
1

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 31.12.2008.
Platová trieda
ŠS

Druh ŠŠ

Stála
Celkom

6

7

8

9

8
8

3
3

1
1

1
1

Počet
miest v
ŠŠ

Počet
miest
vo VS

13
13

1
1

Celkom
Platová
trieda počet v ŠS a
VŠ
VS
8
1

14

Veková štruktúra zamestnancov PI SR k 31.12.2008
Do 30 r.
1

od 31-40 r.
5

od 41-50 r.
4
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od 51-61r.
4

5.3. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Vzdelávacie aktivity zamestnancov a predstavených v PI SR boli zamerané v roku
2008 predovšetkým v súvislostiach so zavádzaním nového Integrovaného ekonomického
systému rezortu pôdohospodárstva ( IES RP) a do riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe
v súlade a s realizáciou ustanovení zákona č. 312/2001 Z.z., tzn. doplnenia požadovaných
vedomosti v problematike zvýšenia zručností pri aplikácii administratívy v štátnej
správe. Vzdelávacie aktivity podľa plánu PI SR pre rok 2008 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 /1/,
Vzdelávanie v informačných technológiách :
•
•
•
•

Informačná bezpečnosť /1/,
Administratívna bezpečnosť /1/,
Školenie k zavedeniunového IES SAP v rezorte MPSR/2/,
Programové rozpočtovanie /2/.

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

Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe /1/,
Seminár k hipológii - SZCHK /1/,
Kontrola zdrav. stavu SPP EÚ, Legislatívne návrhy /1/,
Medzinárodné vedecké hydinárske dni -SPU /2/,
Konferencia k reforme Spoločnej poľnoh.politiky EÚ /1 /,
Svetový pinzgauský kongres –ZCHPD /1/,
Školenie k zavedeniu EURA v IS štátnej pokladne /1/,
Odmeňovanie zamestnancov a EURO /1/,
Ukončenie zdaň. obdobia a zač. r.2008 v mzdovej učt./1/,
Metodika účtovania od 1.1.2008 v štátnej správe /1/.

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

Najlepší ŠCH –SHA /2/,
Stretnutie chovateľských združení -SCPV /2/,
Výročná členská schôdza ZCMD –N.Polianka /1/,
Kanadsko-slovenská prezentácia - INSEMAS s.r.o. Lučenec /4./,
Naj chov –VUŽV /2/,
Insemas Open /2 /,
Chovateľský deň pinzgauského dobytka - Podtureň /4/,
Chovateľský deň stredoslovenského regiónu-SBS - v Kremničke /2/,
Základný výber plemenných býkov –ZCHMD /2/,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paráda býkov – SPB Zvolen /3/,
Chovateľský deň HD Východoslovenského kraja /2/,
Nákupné trhy plemenných baranov 2 x /4/,
Nákupné trhy plemenných capov 2x /2/,
Členská schôdza SHA – VÚŽV /2/,
Členská schôdza ZCHSSD- Detva /2/,
Členská schôdza ZCHPD-L. Ondrej /2/,
Jarná bonitácia ŠCH koní – NŽ Topľčianky /2/,
Výbery býkov /8/,
Agrokomplex 2008 /16/,
Agrofilm 2008 /3/,
Národná výstava drobnochovateľov-Nitra- SZCH /1/.

6. Sťažnosti, podnety
V roku 2008 boli v organizácii uplatnené 4 podnety (oproti roku 2007 je to o 1 viac) :
S 01/2008 – predmetom podnetu MP SR bola kontrola u chovateľov s malým počtom
ošípaných. Podnetca poukázal na predpokladané rozpory so zákonom u chovateľov v okrese
Dunajská Streda. Následné kontrolné previerky a zistenia skutkového stavu boli predložené
na MP SR v Správe z previerky P.č.: 767/2008. Kontroly potvrdili rozpor so zákonom iba
čiastočne.
S 02/2008 – predmetom sťažnosti bolo preverenie farmy chovateľa . Sťažovateľ poukázal na
predpokladané rozpory so zákonom u chovateľa koní . Následná kontrolná previerka a
zistenie skutkového stavu podľa protokolu o kontrole č.62/07/2008 potvrdila rozpor so
zákonom.. Podnetca bol v zákonnej lehote vyrozumený s priebehom šetrenia vo veci (Prípis
PI SR P.č.:887/08 zo dňa 4.8.2008). Podnet bol opodstatnený.
S 03/2008 – predmet sťažnosti bola previerka chovu ošípaných v zmysle zák. č.194/1998 Z.z.
Sťažovateľ (anonym) poukázal na predpokladané rozpory so zákonom u chovateľa . Následná
kontrolná previerka a zistenie skutkového stavu podľa protokolu o kontrole č.82/09/2008 NR
potvrdila rozpor so zákonom. Sťažnosť bola opodstatnená.
S 04/2008 – sťažovateľ (anonym) upozorňuje na rozpory so zákonom 194 /1998 Z.z. v chove
hovädzieho dobytka . Kontrolná previerka potvrdila výskyt nedostatkov a rozpory so
zákonom (Protokol č. 104/11/2008 NR). Podnet bol opodstatnený.
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7. Hodnotenie a analýza činnosti
1.
V roku 2008 Plemenárska inšpekcia SR Nitra subjektom, u ktorých boli zistené
vážne nedostatky v porušovaní ustanovení plemenárskeho zákona vydala 57
rozhodnutí o uložení sankcie, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 6
rozhodnutí menej.
2.
Rozpis zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov pre organizáciu stanovil za
strednodobý cieľ v roku 2008 zabezpečiť plemenárskymi kontrolami v Slovenskej
republike zníženie nepovolenej plemenitby u hospodárskych zvierat minimálne pod
úroveň 25% a do roku 2010 pod 21 %. V rámci kontrolnej činnosti bola v roku 2008
štatisticky evidovaná nepovolená plemenitba v 23,14 % ( tab.č.24).
3.
PI SR v roku 2008 zadala do databázy Centrálnej evidencie a registra
hospodárskych zvierat SR spolu 503 kontrol fariem. V súvislosti s CE , s kontrolou § 2
ods. 18 zákona č.194/1998 Z.z. ( zootechnická kontrola) boli zistené Plemenárskou
inšpekciou SR v mnohých
kontrolovaných farmách viaceré nedostatky, konkrétne
subjekty boli priebežne nahlasované na ŠVPS SR ( zo zákona zodpovedný orgán za
koordináciu a kontrolu identifikácie a registrácie HZ v SR). Je naďalej potrebné
aktívne pôsobiť na chovateľov, predovšetkým zo strany komerčných veterinárnych
lekárov a hlavne u chovateľov s malým počtom zvierat.
Ukazovateľ (§2 ods.18)
HD
Registrácia farmy
0
9
Registrácia zvierat
Označenie hospodárskych zvierat
19
Pasy zvierat
16
Zasielanie zmien do CE
23
Iné nedostatky suvisiace s CE
17
84

OŠ

0
4
3
0
7
6
20

OV

0
16
16
0
30
22
84

KY

0
3
5
0
4
5
17

KO

1
1
1
2
1
1
7

Spolu SR
1
33
44
18
65
51
212

5. Rozpočet pre rok 2008 na krytie bežných neinvestičných výdavkov bol postačujúci.
6. V oblasti ľudských zdrojov organizácia v roku 2008 riešila prioritne stabilizovanie
na postoch predstavených, v odborných činnostiach potrebu zvyšovania vedomostí
( v organizácii zo 16 zamestnancov -1 zamestnanec PhD., 1 zamestnanec doktorantské
štúdium) .
7.
Za hodnotené obdobie roku 2008 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.
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8. Hlavné skupiny užívateľov, výstupy
Ako orgán štátneho dozoru na zverenom úseku PI SR presadzuje a zabezpečuje pri
výkone štátnej služby plnenie úloh v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
v Slovenskej republike. Vo vzťahu k represívnym účinkom je trvalým prínosom
nepriame pôsobenie v inšpekčnej činnosti v odbornom procese a v posilňovaní právneho
vedomia kontrolovateľných subjektov a chovateľskej verejnosti.

8.1. POSKYTOVANÉ VÝSTUPY:
•
•
•

Ministerstvu pôdohospodárstva SR,
Centrálnej evidencii a Centrálnemu registru hospodárskych zvierat SR,
Pôdohospodárskej platobnej agentúre SR,
• Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR,
• Kontrolovaným poľnohospodárskym subjektom,
• PS SR š.p. 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 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. 194/1998 Z.z..
• Exekútorský úrad - v zmysle O.S.P. v znení § 372
• verejná správa – spolupráca a vzájomné poskytovanie poznatkov o nezákonných
aktivitách SHR, fyzických osôb a pod.

8.2. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA :
Na úseku medzinárodných vzťahov je rozvinutá aktívna spolupráca predovšetkým
s Českou republikou prostredníctvom Českej plemenárskej inšpekcie vo výmene
informácií dotýkajúcich sa legislatívnych procesov a v recipročnej odbornej
spolupráci na úseku plemenárstva .
V zmysle Nariadenia Vlády SR č.274/2003 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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