Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe
Plemenárskej inšpekcie Slovenskej republiky Nitra za rok 2008
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky so sídlom v Nitre (ďalej len „PI SR“) je
orgánom štátnej správy na úseku plemenárskeho dozoru podľa ustanovenia
§ 26 ods. (1) zákona č. 194/1998 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 (ďalej len „plemenársky zákon“). PI SR bola Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zriadená dňom 1. septembra 1994 podľa § 4
ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. v znení zákona č. 256/1991 Zb.
o plemenitbe hospodárskych zvierat, vyčlenením z organizačnej štruktúry Štátneho
plemenárskeho ústavu SR.
PI SR bola zriadená na účel výkonu štátneho dozoru na úseku šľachtenia a plemenitby
hospodárskych zvierat v rozsahu vymedzenom zákonom a súvisiacich zákonných ustanovení,
ako i Štatútom PI SR schváleného ministerstvom pod. č. j. 3300/94-100. Na činnosť PI SR sa
vzťahuje vnútroštátny právny poriadok, predovšetkým zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe, zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe, zákon č. 10/96 Z. z. o kontrole v štátnej
správe a zákon č. 71/67 Zb. o správnom konaní ako i ostatné všeobecne platné právne
predpisy.
V súvislosti s uvedenými činnosťami boli PI SR stanovené na rok 2008 v rámci
podprogramu 09106 – Plemenárska a kontrolná činnosť, prvku 0910602 - Štátna kontrola
plemenitby a šľachtenia HZ dva ciele:
Cieľ 1: zníženie čiernej plemenitby u hospodárskych zvierat na 25%,
Cieľ 2: uskutočniť kontroly u 440 subjektov.
Uvedené ciele PI SR v roku 2008 naplnila nad rámec stanovených merateľných
ukazovateľov.
Aktivity PI SR boli v roku 2008 v súlade s jeho poslaním a vyplývali zo zriaďovacej
listiny.
Z výročnej správy vyplývajú nasledovné skutočnosti: V roku 2008 PI SR uskutočnila
inšpekčné kontroly v 453 poľnohospodárskych subjektoch (o 3 subjekty viac ako v minulom
roku). Bez porušenia plemenárskeho zákona bolo 269 kontrol (59,4%) a 184 kontrol bolo
s porušením plemenárskeho zákona (40,6%). Plán kontrolnej činnosti bol prekročený na
102,9%, keďže oproti plánu (440 inšpekčných kontrol) došlo k zvýšeniu ich počtu o 13
kontrol. Na základe kontrolných zistení bolo v sledovanom roku vydaných PI SR celkovo 57
rozhodnutí o uložení sankcie a do Štátnej pokladnice bolo vymožených a poukázaných
466 500,- Sk.
Výročná správa obsahuje podrobné výsledky z kontrol v základnom členení podľa
druhov zvierat. V správe sa nachádzajú tiež analýzy nedostatkov, návrhy opatrení a úlohy
PI SR na rok 2009 pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat. Konštatuje sa tiež pokrok
vzdelávacieho efektu kontrol predovšetkým u chovateľov s menším počtom zvierat.
PI SR hospodári ako rozpočtová organizácia. V roku 2008 hospodárila s takmer
vyrovnaným ekonomickým výsledkom. Z pridelených rozpočtových prostriedkov na bežné
výdavky 7 592 tis. Sk (po úprave rozpočtovým opatrením č. 22/2008) čerpala 7 582 tis. Sk, čo
predstavuje 99,87%. Nevyčerpané prostriedky patria do kategórie 630 tovary a služby. Bežné
výdavky na mzdy, poistné a bežné transfery boli vyčerpané na 100%.
Z dosiahnutých kontrolných ako i ekonomických výsledkov vyplýva, že činnosť PI SR
v oblasti kontroly plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat je jedným zo základných
a nevyhnutných prostriedkov na zabezpečenie ďalšieho udržania a zlepšovania plemenárskej
a šľachtiteľskej práce na Slovensku podľa plemenárskeho zákona.

K predloženej výročnej správe má sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
nasledovné pripomienky:
Na stranách 14 – 17 sa uvádzajú výsledky kontrol v jednotlivých uznaných
chovateľských organizáciách hovädzieho dobytka a inseminačných spoločnostiach. Zatiaľ čo
pri niektorých z týchto organizácií sú uvedené podrobné informácie o systéme ich práce, napr.
Slovenská holsteinská asociácia, pri Zväze chovateľov pinzgauského dobytka sa
vyhodnotenie kontroly obmedzuje na konštatovanie o nevyhovujúcom stave šľachtiteľskej
práce z dôvodu nízkej početnosti populácie plemenných zvierat a chýbajú konkrétne údaje
o výsledkoch kontroly. Odporúčame preto zjednotiť rozsah a obsah jednotlivých podkapitol
v rámci kapitoly 4. Kontroly v chovateľských zväzoch a v inseminačných spoločnostiach.
Odporúčame tiež upraviť text výročnej správy po formálnej a pravopisnej stránke.
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