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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie/
Služobný úrad:
Sídlo organizácie:
Identifikačné číslo:
Zriaďovacia listina:
Kontakt:

Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra
951 41 Lužianky, Hlohovecká 5
34012338
Rozhodnutím MP SR č. 3036/1994-100, doplneným
rozhodnutiami MP SR č. 2635/122/1995-100, č. 10143/2003250 a rozhodnutím o zmene sídla č. 1666/2009-250
tel./fax : 00421 37/6410010/11
e-mail: sekretariat@pisr.sk
http: www.pisr.sk

Pracoviská:

Pracovisko Plemenárskej inšpekcie
Slovenskej republiky Nitra (ďalej len „PNR“)
95141 Lužianky, Hlohovecká 5
tel.: 00421 37/641 0015
e-mail: rsnr@pisr.sk
Pracovisko Plemenárskej inšpekcie
Slovenskej republiky Banská Bystrica (ďalej len „PBB“)
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 19
tel./fax: 00421 48/4174248
e-mail: rsbb@pisr.sk
Pracovisko Plemenárskej inšpekcie
Slovenskej republiky Prešov (ďalej len „PPO“)
080 01 Prešov, Masarykova 10
tel./fax: 00421 51/7725677
e-mail: rspo@pisr.sk

Rezort:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“)

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Riaditeľ/vedúci služobného úradu: Ing. Ivan Richter od 1.11.2012
Vedenie organizácie:
Vedúci kontrolného úseku: Ing. Ján Turčan, PhD.
Vedúca ekonomického úseku/Osobný úrad: Ing. Viera Lipská
Právny úsek : Mgr. Mária Csámpaiová
Predmet činnosti:
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra (ďalej len „PISR“) v zmysle
zriaďovacej listiny vykonáva štátny plemenársky dozor na úseku šľachtenia a plemenitby
hospodárskych zvierat v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) v rozsahu vymedzenom
zákonom 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 „zákon“), Štatútu PISR schváleného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej
republiky pod. č. j. 3300/94-100.
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
2.1.

POSLANIE ORGANIZÁCIE

Poslaním PISR je dohľad nad dodržiavaním zákona v subjektoch vykonávajúcich
šľachtenie a plemenitbu hospodárskych zvierat. Cieľom je nariadením nápravy zistených
nedostatkov, prípadne uložením pokuty v správnom konaní preventívne a výchovne pôsobiť
na kontrolované subjekty.
V zmysle zák. č. 400/2009 Z.z.1 PISR zabezpečuje plnenie úloh Služobného úradu.

2.2.

STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

1. PISR plní nezastupiteľnú úlohu nezávislého garanta na úseku plemenárskeho dozoru
v rámci celej SR.
2. Rozpis zámerov, cieľov a ich merateľných ukazovateľov je zadefinovaný ako
strednodobý výhľad v „Internom pokyne MPRV SR na zabezpečenie rozpočtovej
požiadavky“. Jedným z cieľov je pravidelnými, opakovanými, cielenými kontrolami vniesť
do povedomia kontrolovaného subjektu zákonnosť pri chove hospodárskych zvierat (ďalej
len „HZ“) na úseku plemenitby a šľachtenia a tým dosiahnuť zníženie nepovolenej
plemenitby pod úroveň 18 % merateľného ukazovateľa výsledku.
3. PISR ako rozpočtová organizácia je priamo napojená na rozpočet kapitoly MPRV
SR. V horizonte nasledujúcich troch rokov je vývoj výšky rozpočtu navrhovaného pre PISR
stagnujúci.

3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolnú činnosť v roku 2013 vykonávali inšpektori PISR na základe schváleného
,,Plánu inšpekčnej činnosti PISR na rok 2013“, ktorý stanovoval 450 inšpekčných kontrol
(ďalej len „IK“). Zrealizovaných bolo 452 IK. Porušenie zákona bolo zistené pri 146
kontrolách, čo je 32,30 % z celkového počtu kontrol. Porušenie ustanovenia §18, ods.4, ako
jedného z hlavných sledovaných ukazovateľov bolo zistené pri 79 kontrolách, čo je 13,76 %
z celkového počtu kontrol v chovoch HZ.
Inšpekčné kontroly boli vyberané na základe údajov v Centrálnej evidencii
hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“). V roku 2013 boli IK zamerané na subjekty, kde
bolo v minulosti zistené porušenie zákona a subjekty, kde ešte nebola vykonaná kontrola.
Tieto subjekty predstavujú takmer 60% z celkového počtu kontrol. Prehľad kontrol PISR
podľa pracovísk a okresov za rok 2013 je uvedený v prílohe, tabuľka č.1.
Výstupy a výsledky kontrolnej činnosti PISR sú analyzované a vyhodnotené za SR ako celok
a za región západného Slovenska (pracovisko Nitra), stredného Slovenska (pracovisko
Banská Bystrica) a východného Slovenska (pracovisko Prešov). Hľadiská posudzovania sú:
1. Charakter kontrolovaného chovateľského subjektu;
2. Kontrolovaný chov HZ;
3. Kontrolované ustanovenia zákona.

4

Ad. 1./Podľa charakteru kontrolovaného chovateľského subjektu boli vykonané IK
v spoločnostiach s ručením obmedzeným (ďalej len „spol. s r.o.“), v akciových spoločnostiach
(ďalej len „a. s.“), na družstvách, u samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len „SHR“),
u fyzických osôb (ďalej len „FO“), na štátnom podniku (ďalej len „ š. p.“), na nákupnom trhu
( ďalej len „ NT“), na zväze chovateľov (ďalej len „ZCH“) a v subjektoch iného charakteru.
Tabuľka č. 1 - Počet IK podľa charakteru kontrolovaného chovateľského subjektu
spol. s r. o. a. s.
107

družstvo

FO

SHR

š. p.

NT

ZCH

iného charakteru

68

93

168

1

4

4

2

5

Najviac 168 IK bolo vykonaných u SHR, čo je 37,18% a v spol. s r. o. 107 IK, čo je 23,67 %.
Ad. 2./ Podľa kontrolovaných chovov HZ bolo vykonaných 665 IK, porušenie zákona
bolo zistené pri 179 kontrolách, čo je 26,92 % z celkového počtu IK. Z počtu 179 porušení
zákona bolo 99 ukončených prijatím opatrení chovateľom, čiže bez sankčného postihu.
Tabuľka č. 2 - Počet IK podľa kontrolovaných chovov HZ
chov HZ
Počet
kontrol
Počet
zistených
porušení
zák.
Počet
zistených
porušení v
%
Počet
subjektov,
ktoré prijali
opatrenia
Prijaté
opatrenia v
%

HD

Ošípané

Ovce

Kozy

Kone

Hydina

Králiky

Včely

334

39

164

52

64

1

1

10

84

9

48

10

28

0

0

0

25,15

23,08

29,27

19,23

43,75

0

0

0

56

2

25

6

10

0

0

0

66,70

22,20

52,10

60,00

35,70

0

0

0

Najväčší podiel porušení bol zistený v chove koní, a to až 43,75 % a oviec 29,27 %.
Počty IK podľa pracovísk a druhu HZ v roku 2013 sú uvedené v prílohe tabuľka č. 2,3,4
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Ad./3 Podľa kontrolovaných ustanovení zákona o šľachtení a plemenitbe boli
vykonané IK :
- §3
- starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby,
- §6
- úlohy starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby,
- §8
- výberové komisie,
- §9
- činnosť výberových komisií,
- § 10
- odborná spôsobilosť zamestnancov plemenárskych a uznaných chovateľských
organizácií,
- § 11
- šľachtenie v populáciách a chovoch,
- § 12
- šľachtiteľské chovy (ďalej len „ŠCH“) a iné šľachtiteľské jednotky,
- § 14
- zisťovanie a evidovanie pôvodu,
- § 15
- poskytnutie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a miesta určenia,
- § 17
- zmluva s poverenou plemenárskou organizáciou o poskytovaní údajov
z kontroly úžitkovosti (ďalej len „KÚ“),
- výkon KÚ v chove,
- § 18 ods. 3 - zostavovanie pripárovacích plánov,
- § 18 ods. 4 - používanie plemenníkov na plemenitbu s vydaným osvedčením o použití
na plemenitbu,
- § 22
- výkon inseminácie v chove,
- nákup inseminačných dávok (ďalej len „ID“),
- § 24 ods. 9 - vedenie záznamov o použití nakúpených ID a zasielanie údajov
z inseminácie na spracovanie plemenárskej organizácii,
- § 25 ods. 1 - odborná spôsobilosť,
- § 27
- nesúčinnosť kontrolovaného subjektu.

3.1.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU
HOVÄDZIEHO DOBYTKA

V chovoch HD inšpektori PISR vykonali 334 IK. Porušenie zákona bolo zistené pri 84
kontrolách, čo je 25,15 % z celkového počtu kontrol v chovoch HD. Z toho 56
kontrolovaných subjektov prijalo a zrealizovalo opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Porušenie kontrolovaných ustanovení zákona bolo zistené pri 174 kontrolách.
Porušenie ustanovenia §18 ods.4, ako jedeného z hlavných sledovaných ukazovateľov bolo
zistené pri 39 kontrolách, čo je 11,68 % z celkového počtu kontrol v chovoch HD.
Tabuľka č. 3 - Počet vykonaných IK v chovoch HD v rokoch 2011 – 2013
Kontrolovaný rok

2011

2012

2013

Počet kontrol

328

319

334

S porušením zákona

72

62

84

S porušením zákona
v%

21,95

19,44

25,15

6

Z údajov tabuľky č.3 možno konštatovať, že v roku 2013 stúpol počet vykonaných IK
a zároveň aj počet a podiel zistených porušení zákona.
Tabuľka č. 4 - Počet IK podľa charakteru kontrolovaného chovateľského subjektu v chove
HD
spol. s r. o. a. s.
89

družstvo

FO

SHR

š. p.

NT

ZCH

iného charakteru

57

54

124

1

0

4

1

4

Najväčší počet 124
v chove HD.

IK bol vykonaný u SHR, čo je 37,13% z celkového počtu kontrol

3.1.1. Najčastejšie zistené nedostatky na úseku chovu HD
§ 14 ods. 1 - zisťovanie a evidovanie pôvodu,
§ 15
- poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia zvierat,
§ 18 ods. 4 - používanie plemenníkov s POP a vydaným Osvedčením o použití
na plemenitbu,
§ 22 ods. 3 - nákup inseminačných dávok,
§ 24 ods. 9 - vedenie záznamov o použití nakúpených ID a zasielanie údajov
z inseminácie na spracovanie plemenárskej organizácii.

•
•
•
•
•

Tabuľka č. 5 - Najčastejšie zistené porušenia na úseku chovu HD v rokoch 2011 - 2013
2011

2012

2013

Rok

Počet
kontrol

Počet
zistených
porušení

Počet
kontrol

Počet
zistených
porušení

Počet
kontrol

Počet
zistených
porušení

§ 14 ods.1

320

38

316

28

316

42

§ 15

326

16

298

10

323

21

§ 18 ods.4

319

31

314

30

309

39

§ 22

139

2

202

21

196

23

115

15

130

11

92

15

§ 24 ods.9

Možno konštatovať, že u všetkých kontrolovaných ustanovení zákona uvedených v
tabuľke č. 5 došlo k zvýšeniu počtu a podielu porušení oproti predchádzajúcim rokom. Pri
§ 18 ods.4 bol zistený v roku 2013 nárast nezákonnej plemenitby o 3%.
Prehľad kontrolovaných a porušovaných ustanovení zákona v chove HD podľa
pracovísk je uvedený v prílohe v tabuľke č. 6.
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Graf č.1 - Porovnanie počtu vykonaných kontrol s počtom zistených porušení ustanovení
zákona v roku 2013 v chove HD

3.1.2. Analýza zistených nedostatkov a návrh opatrení v chove HD
Nedodržiavanie §14 ods.1 a §18 ods.4 súvisí s používaním plemenníkov bez vydaného
Osvedčenia o použití na plemenitbu, neevidovaním ID a následne zaraďovaním potomstva
bez pôvodu zo strany otca do chovu. Nedostatky v §15 boli zistené v registrácii a
označovaní zvierat, chýbajúcich pasov zvierat, v zasielaní zmien do CEHZ a vo vedení
Individuálneho registra HD na farme. Celkovo bolo skontrolovaných 458 plemenníkov
v prirodzenej plemenitbe, z toho 31 plemenníkov bez vydaných potvrdení o pôvode (ďalej len
„POP“) a Osvedčení o použití na plemenitbu, čo je 6,77 %. Pripúšťanie v chovoch HD je
zabezpečované aj umelou insemináciou inseminačnými technikmi (ďalej len „IT“), alebo
veterinárnymi lekármi. Kontrolami bolo zistené, že v mnohých prípadoch chovateľom
nevydávajú žiadne doklady o inseminácii, nezapíšu jej vykonanie a identifikáciu použitej ID
do preukazov plemenníc. Na základe tejto skutočnosti kontrolované subjekty nevedeli
zdokladovať pôvod potomstva zo strany otca. Kontrolami boli zistené aj nedostatky v
dodržiavaní § 24 ods.9. Chovatelia mali zmluvy na nákup ID a vypracované pripárovacie
plány, ale údaje z inseminácie neboli pravidelne zasielané na spracovanie plemenárskej
organizácii.
V niektorých chovoch dojčiacich kráv bolo zistené, že počas ustajnenia zvierat na zimovisku
sa realizuje inseminácia, ale po prechode na pastvu sa do stáda zaradí výkrmový býk.
Jeho pôsobenie v stáde sa snažia chovatelia zakryť deklarovanou insemináciou.
Ďalším trendom posledných rokov, rok 2013 nevynímajúc, je dovoz plemien HD, na ktoré
plemennú knihu ( ďalej len „PK“ ) nevedie žiadna chovateľská organizácia na Slovensku.
V takýchto stádach sa využívajú v plemenitbe býky síce dovezené z členskej krajiny EÚ, ale
bez dokladov z krajiny pôvodu preukazujúcich ich zaradenie do plemenitby. Pokles počtu
chovov HD zapojených do kontroly úžitkovosti (ďalej len „KÚ“) z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov, možno konštatovať aj v roku 2013. Práve zapojenie chovov do KÚ
predstavovalo pre chovateľov zdroj dôležitých informácii z oblasti šľachtenia a plemenitby.
V rámci opatrení v chove HD, na základe zistených skutočností je potrebné cielene
pokračovať v kontrolnej činnosti, ako hlavnej úlohy PISR. Odhaľovaním a sankcionovaním
konania chovateľov v rozpore so zákonom, vyvíjať tlak na subjekty, aby zistené nedostatky
8

odstránili a v budúcnosti sa ich vyvarovali. Zamerať sa v spolupráci s chovateľskými zväzmi,
pracovníkmi plemenárskych služieb a veterinárnej správy na poskytovanie informácií, rád a
usmerňovanie samotných chovateľov. Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel prirodzenej
plemenitby v chovoch dojčiacich kráv a rozširujúcim sa extenzívnym chovom HD, je
potrebné vhodnými formami podpory zvýšiť produkciu a konkurencieschopnosť domácich
producentov plemenných býkov voči okolitým krajinám. Práve v nich sa veľký počet býkov
v súčasnosti nakupuje. Ďalším opatrením v chove HD je riešenie založenia PK pre málo
početné nové plemená z dovozu, ktoré sa už v priebehu rokov rozrástli na stáda a dochádza
v nich k prirodzenej plemenitbe.
.

3.1.3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chove HD:
•
•
•
•

3.2.

vykonávanie kontrol so zameraním na chovy bez trhovej produkcie mlieka,
vykonať kontroly v chovoch s mliečnou produkciou so zahraničnou účasťou,
vykonávanie opakovaných kontrol v subjektoch, v ktorých bolo v minulosti zistené
porušenie zákona,
vykonávanie kontrol v novovzniknutých subjektoch a v subjektoch, v ktorých ešte
nebola vykonaná kontrola.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU
OŠÍPANÝCH

V roku 2013 bolo v chove ošípaných vykonaných celkovo 39 IK. Porušenia zákona boli
zistené pri 9 kontrolách, čo je 23,08 % z celkového počtu IK v chovoch ošípaných. Z toho 2
kontrolované subjekty prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. K porušeniu
jednotlivých ustanovení zákona došlo v 14 prípadoch. §18 ods.4 bol porušený v 5 prípadoch,
čo je 12,82 % z celkového počtu kontrol v chove ošípaných.
Tabuľka č. 6 - Počet vykonaných IK v chovoch ošípaných v rokoch 2011 – 2013
2011

2012

2013

Počet kontrol

49

34

39

S porušením zákona

12

6

9

S porušením zákona
v%

24,49

17,65

23,08

Kontrolovaný rok

Z tabuľky č.6 možno konštatovať, že v roku 2013 mali všetky kontrolované ukazovatele
stúpajúcu tendenciu a podiel kontrol s porušením zákona dosiahol takmer hodnotu z roku
2011. Počty kontrol uvedených v prílohe, tabuľka č.7, podľa jednotlivých pracovísk, čiastočne
kopírujú aj súčasný stav chovu ošípaných na Slovensku, v rámci regiónov.
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Tabuľka č. 7 - Počet IK podľa charakteru kontrolovaného chov. subjektu v chove ošípaných
spol. s r. o. a. s.
10

1

družstvo

FO

SHR

š. p.

NT

ZCH

iného charakteru

14

6

7

0

0

0

1

3.2.1. Najčastejšie zistené nedostatky na úseku chovu ošípaných
•
•

§ 14 ods. 1 - zisťovanie a evidovanie pôvodu,
§ 18 ods. 4 - používanie plemenníkov s POP a vydaným Osvedčením o použití
na plemenitbu.

Tabuľka č. 8 - Najčastejšie zistené nedostatky na úseku chovu ošípaných za obdobie rokov
2011 -2013

Rok

2011
Počet
Počet
zistených
kontrol
porušení

2012
Počet
Počet
zistených
kontrol
porušení

2013
Počet
kontrol

Počet
zistených
porušení

§ 14, ods. 1

38

8

23

6

28

7

§ 18, ods. 4

36

8

23

2

29

5

Z tabuľky č. 8 vyplýva, že počty zistených porušení § 14, ods.1 majú počas troch rokov
takmer rovnakú hodnotu. Ale podiel porušení má jednoznačne stúpajúcu tendenciu, keď
v priebehu troch rokov stúpol z 21,05 %, na 25,00 % z celkového počtu kontrol v roku 2013.
Porušenie §18 ods. 4 napriek výraznému poklesu v roku 2012 ( 8,70 % ), v roku 2013 opäť
stúplo na 17,24 %, teda takmer na dvojnásobok.
Prehľad kontrolovaných a porušovaných ustanovení zákona v chove ošípaných podľa
pracovísk je uvedený v prílohe v tabuľke č. 7
Graf č.2 - Porovnanie počtu kontrol s počtom zistených porušení ustanovení zákona roku
2013 v chove ošípaných
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3.2.2. Analýza zistených nedostatkov a návrh opatrení na úseku chovu
ošípaných
Na základe údajov v grafe č. 2 možno konštatovať, že najviac porušovanými paragrafmi v
roku 2013 boli § 14 ods.1 a § 18 ods.4. Porušovanie uvedených paragrafov je spôsobené
využívaním prasničiek v plemenitbe bez vydaného POP a plemenníkov bez vydaného
Osvedčenia o použití na prirodzenú plemenitbu. V chove ošípaných bolo v roku 2013 celkom
skontrolovaných 60 plemenníkov pôsobiacich v prirodzenej plemenitbe, pričom 5 kancov
(8,33 %) pôsobilo v plemenitbe bez vydaného POP a Osvedčenia o použití na plemenitbu.
Inšpektori PISR sa zamerali na chovateľov prevažne do 100 ks prasníc. Z IK v chove
ošípaných možno konštatovať, že chovatelia namiesto zaradenia kanca bez POP a Osvedčenia
o použití na plemenitbu radšej pristupujú k inseminácii. Kontrolované subjekty mali zmluvy
na dodávku inseminačných dávok aj spracované pripárovacie plány.
Napriek nepriaznivej situácii sa vykonali IK aj v novo uznaných ŠCH ošípaných a
v chovoch, kde sa nákupom plemenného materiálu obnovil chov prasníc. Popri kontrole
iných druhov zvierat boli kontrolované aj výkrmy ošípaných so zameraním na dodržiavanie
§ 15, kde boli zistené nedostatky v identifikácii a mieste určenia zvierat. Na základe
výsledkov IK možno charakterizovať rok 2013 ako rok ďalšieho znižovania stavov ošípaných,
aj keď vyššie výkupné ceny jatočných ošípaných tento trend čiastočne spomalili. Na základe
znižovania stavov ošípaných, aj ŠCH pristupujú k redukcii produkovaného plemenného
materiálu.
V poslednej dobe sa zvyšuje početnosť chovov plemena mangalica, ktorého PK Zväz
chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo ( ďalej len „ZCHOS-D“) nevedie. Preto
v rámci opatrení navrhujeme situáciu v chovoch tohto plemena riešiť so ZCHOS-D, ktorý
podľa vyjadrenia jeho zástupcov má súhlas od Maďarskej strany viesť PK mangalíc. Túto
dôležitú informáciu poskytnúť vhodným spôsobom širokej chovateľskej verejnosti.
Ďalším navrhovaným opatrením v chove ošípaných je riešenie subvencie na nákup
plemenných prasničiek a plemenných kancov na obnovu chovov, v prvom rade pre existujúce
chovy a subjekty s relatívne zachovalými ustajňovacími priestormi.

3.2.3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chove ošípaných:
•

•
•
•

3.3.

vykonávanie opakovaných kontrol v subjektoch, u ktorých v minulosti bolo zistené
porušenie zákona, so zameraním na plemenitbu a pôvod prasničiek používaných
v plemenitbe,
vykonávať naďalej kontroly u chovateľov s menším počtom zvierat (SHR a FO),
vykonať kontroly vo veľkochovoch so zahraničnou účasťou,
kontroly pôvodu a plemenitby chovov ošípaných, v ktorých bol realizovaný dovoz
prasničiek a kancov.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU
OVIEC

V roku 2013 bolo v chove oviec vykonaných celkovo 164 IK. Porušenia zákona boli
zistené pri 48 kontrolách, čo je 29,27 % z celkového počtu kontrol. Z toho 25
kontrolovaných subjektov prijalo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
K porušeniu jednotlivých ustanovení zákona došlo v 71 prípadoch§18 ods.4 bol porušený 20
krát, čo je 12,20% z celkového počtu kontrol v chove oviec.
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Tabuľka č. 9 - Počet vykonaných IK v chovoch oviec v rokoch 2011 – 2013
Kontrolovaný rok

2011

2012

2013

251

146

164

S porušením zákona

38

42

48

S porušením zákona
v%

15,14

28,77

29,27

Počet kontrol

Kontrolný rok 2013 potvrdil stúpajúci trend počtu, ale aj podielu porušení zákona oproti
predchádzajúcim rokom, keď dosiahol takmer dvojnásobok roka 2011. Na základe počtu
vykonaných IK v chove oviec podľa pracovísk v rokoch 2011 – 2013 v prílohe vyplýva, že
najväčší podiel porušení zákona bol zistený v stredoslovenskom regióne, kde je aj sústredená
najväčšia populácia oviec.
Tabuľka č. 10 - Počet IK podľa charakteru kontrolovaného chovateľského subjektu v chove
oviec
spol. s r. o. a. s.
39

družstvo

FO

SHR

š. p.

NT

ZCH

iného charakteru

35

16

67

0

3

0

1

3

Najväčší počet 67 IK bol vykonaný u SHR, čo je 40,85% z celkového počtu kontrol v chove
oviec.

3.3.1. Najčastejšie zistené nedostatky na úseku chovu oviec
§ 14 ods. 1 - zisťovanie a evidovanie pôvodu,
§ 15
- poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia zvierat,
§ 18 ods. 4 - používanie plemenníkov s POP a vydaným Osvedčením o použití
na plemenitbu.

•
•
•

Tabuľka č.11 - Najčastejšie zistené nedostatky v chove oviec za obdobie rokov 2011 - 2013
2011

2012

Rok

Počet
kontrol

§ 14, ods. 1

138

Počet
zistených
porušení
22

§ 15

140

§ 18, ods.4

138

2013

142

Počet
zistených
porušení
33

6

141

19

140

Počet
kontrol

153

Počet
zistených
porušení
27

9

155

21

27

151

20

Počet
kontrol
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Z tabuľky č.11 vyplýva, že počty kontrol jednotlivých ustanovení zákona za posledné tri
roky majú stúpajúcu tendenciu pri všetkých troch ustanoveniach zákona. Kým pri §14 ods.1 a
§18 ods.4 sa počet a podiel porušení oproti roku 2012 znížil na približne hodnotu z roku 2011,
pri § 15 za posledné tri roky, možno konštatovať jednoznačne stúpajúcu tendenciu.
Prehľad kontrolovaných a porušovaných ustanovení zákona v chove oviec podľa
pracovísk je uvedený v prílohe v tabuľke č. 8
Graf č. 3 - Porovnanie počtu kontrol s počtom porušení ustanovení zákona v roku 2013
v chove oviec
180
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3.3.2. Analýza nedostatkov v chove oviec a návrh opatrení
Najviac porušovanými ustanoveniami zákona v roku 2013 boli § 14 ods.1, § 15 a § 18
ods.4. Ich porušovanie súviselo s nedostatkami v zisťovaní, evidovaní pôvodu potomstva
určeného na obnovu základného stáda, nedostatkami v evidencii týkajúcej sa identifikácie
a miesta určenia zvierat a využívaním plemenníkov bez vydaného osvedčenia na plemenitbu
(nezákonná plemenitba). Inšpektori prekontrolovali celkom 458 baranov pôsobiacich
v prirodzenej plemenitbe, z toho 35 baranov nemalo vydané POP a Osvedčenie o použití na
plemenitbu, čo predstavuje 7,64%. Oproti predchádzajúcemu roku, kedy bolo
prekontrolovaných o 162 plemenníkov menej a podiel baranov bez POP a Osvedčenia
o použití na plemenitbu bol 13,5%, môžeme jednoznačne konštatovať výrazné zlepšenie.
V roku 2013 sa inšpektori zameriavali na kontroly chovov s KÚ I. stupňa. Cieľom týchto
kontrol bolo popri bežnej kontrole ŠCH aj zameranie na overovanie pôvodu baránkov
určených na nákupný trh metódou DNA testu. Kontrolami vykonanými v rámci celej SR sa
zistilo, že z celkového počtu 294 ks skontrolovaných mladých baránkov pripravených na
nákupný trh (ďalej len „NT“) bola od 110 ks (37,4%) odobratá vzorka krvi na overenie
pôvodu DNA testom, čím bola dodržaná vyhláška č. 18/2001 Z. z. - stanovenie rozsahu
overenia pôvodu. Avšak ako negatívum možno hodnotiť fakt, že až v 37 prípadoch zo 110 ks
vzoriek krvi bol zistený u mladých baránkov nesúhlasný pôvod po rodičoch, čo je 33,6%. Z
výpovedí majiteľov ŠCH vyplýva, že k tejto nepriaznivej situácii dochádza v období
pripúšťania a pri kotení jahniat. Súčasná legislatíva stanovuje povinné overenie pôvodu
u vybraných plemenných baránkov pripravovaných na základný výber zo ŠCH v rozsahu
30% . V praxi to znamená, že až 70% baránkov prihlasovaných na NT, nemá pôvod overený.
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Môže tak dochádzať k predaju baránka a jeho pôsobeniu v prirodzenej plemenitbe
s nesprávnym pôvodom. Blok IK v roku 2013 bol zameraný na činnosť výberovej komisie
pre chov oviec a kôz (ďalej len „VK“) pri MPRV SR na NT a neboli tu zistené žiadne
nedostatky. Počas pripúšťacej sezóny vykonali inšpektori kontroly oviec na pastvinách.
Overovali pôvody potomstva určeného na obnovu základného stáda, kontrolovali doklady
plemenných baranov, údaje o pôvode, identifikácii a mieste určenia zvierat a aj samotnú
plemenitbu v chove oviec. Boli zistené závažné nedostatky vo vedení zmien v CEHZ, ktorá
bola často jedinou možnou evidenciou pre kontrolnú činnosť. Výrazným nedostatkom bol
nesúhlas fyzických stavov zvierat v chove v porovnaní so stavom v CEHZ. Nakoľko sa
jednalo o rozdiely v desiatkach až stovkách kusov oviec, možno vysloviť podozrenie, že
niektorí chovatelia sa touto formou snažia splniť dotačné podmienky zaťaženia
poľnohospodárskej pôdy veľkými dobytčími jednotkami. Druhou príčinou spôsobujúcou tento
stav je odpredaj už zaregistrovaných zvierat neregistrovaným chovateľom a s tým spojená
neexistujúca možnosť legálne odhlásiť takéto zviera z farmy. Aj v roku 2013 častým zistením
bol nedostatočný počet plemenných baranov v plemenitbe na fyzický stav bahníc. Zväčša
polovičný počet a menej, bol bežnou praxou v chovoch. Vzhľadom k tomu, že inšpekčné
kontroly sú telefonicky nahlasované dopredu, možno predpokladať, že niektorí chovatelia,
barany bez vydaného Osvedčenia na plemenitbu zo stáda na dobu kontroly odstránili a z toho
dôvodu inšpektori našli v stádach len plemenné barany, ktorých počty boli nedostačujúce.
V rámci opatrení na odstránenie tohto problému je potrebné aj v spolupráca s ZCHOK,
SZCH, MPRV SR, RVPS, PS SR a PPA vytvoriť záväznejšiu legislatívu na stanovenie
pomeru pohlaví (napr. 1 ks plemenného barana / 40 až 50 ks plemenníc) a jeho dodržiavania
všetkými chovateľmi. Pracovníci PISR Nitra sú presvedčení, že práve záväzné stanovanie
pomeru plemenníc na jedného plemenníka môže výraznejšie prispieť k zvýšenému dopytu po
plemenných baranoch, po ktorom tak volajú ŠCH. Súčasná právna úprava neumožňuje
jednoznačne dokázať nezákonnú plemenitbu, začať správne konanie, prípadne ho ukončiť
sankciou.

3.3.3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chove oviec:
•

•
•
•
•

3.4.

vykonávanie kontrol v ŠCH do začiatku nákupných trhov so zameraním na overovanie
pôvodu DNA testom u tých subjektov, kde nebola v minulosti vykonaná kontrola
zameraná na § 14 ods. 3.,
vykonávanie kontrol zameraných na činnosť VK na nákupných trhoch baranov
podľa územnej pôsobnosti pracovísk,
kontroly zameriavať na plemenitbu oviec počas pripúšťacej sezóny u nových
chovateľov,
vykonávať opakované kontroly v subjektoch s chovom oviec, kde bolo v minulosti
zistené hrubé porušenie zákona,
zamerať kontroly najmä na subjekty, kde bol v minulosti zistený malý počet
plemenných baranov na počet bahníc, vykonať neohlásené kontroly §18 ods.4 .

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU KÔZ

V roku 2013 bolo v chovoch kôz vykonaných celkovo 52 IK. Porušenia zákona boli
zistené pri 10 kontrolách, čo je 19,23 % z celkového počtu kontrol. Z toho 6 kontrolovaných
subjektov prijalo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. K porušeniu jednotlivých
ustanovení zákona došlo v 15 prípadoch. §18 ods.4 bol porušený 4 krát, čo je 7,69%
z celkového počtu kontrol v chove kôz.
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Tabuľka č. 12 - Počet vykonaných IK v chovoch kôz v rokoch 2011 – 2013
Kontrolovaný rok

2011

2012

2013

35

41

52

S porušením zákona

7

12

10

S porušením zákona
v%

20,00

29,27

19,23

Počet kontrol

Z tabuľky č.12 možno konštatovať, že v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi bol napriek najvyššiemu počtu kontrol, zistený najnižší podiel porušení.
Tabuľka č. 13 - Počet IK podľa charakteru kontrolovaného chovateľského subjektu v chove
kôz
spol. s r. o. a. s.
13

3.4.1.

družstvo

FO

SHR

š. p.

NT

ZCH

iného charakteru

4

17

16

0

1

0

0

1

Najčastejšie zistené nedostatky na úseku chovu kôz

§ 14 ods. 1 - zisťovanie a evidovanie pôvodu,
§ 15
- poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia zvierat,
§ 18 ods. 4 - používanie plemenníkov s vydaným POP a Osvedčením o použití
na plemenitbu.

•
•
•

Tabuľka č.14 - Najčastejšie zistené nedostatky v chove kôz za obdobie rokov 2011 – 2013
Rok

2011
Počet
kontrol

2012
Počet
kontrol

2013

§ 14, ods. 1

30

Počet
zistených
porušení
4

Počet
kontrol

36

Počet
zistených
porušení
10

30

Počet
zistených
porušení
6

§ 15

34

2

38

2

39

4

§ 18, ods.4

33

5

36

11

34

4

V roku 2013 klesol počet kontrol aj porušení § 14 ods. 1 oproti predchádzajúcemu roku,
ale nedosiahol v počte a ani v podiely porušení relatívne nízke hodnoty roka 2011. Pri § 15
v počte kontrol v priebehu posledných troch rokov išlo o postupný nárast. V roku 2013 prišlo
k nárastu počtu aj podielu porušení, takmer na dvojnásobok oproti predchádzajúcim rokom.
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Počty kontrol §18 ods.4 od roku 2011 zostali približne na rovnakej úrovni. Počet a podiel
porušení § 18 ods.4 v roku 2013 výrazne klesol na najnižšiu hodnotu za posledné tri roky.
Prehľad kontrolovaných a porušovaných ustanovení zákona v chove kôz podľa
pracovísk je uvedený v prílohe v tabuľke č. 9
Graf č. 4 - Počty kontrol najviac kontrolovaných a porušovaných ustanovení zákona v roku
2013 v chove kôz

3.4.2. Analýza nedostatkov v chove kôz a návrh opatrení
V minulosti bol chov kôz na Slovensku organizovaný drobnochovateľským spôsobom,
v súčasnosti však nadobúda komerčný charakter. Jednou z možností využitia kôz okrem
vypásania ťažko prístupných plôch a hospodárskych dvoroch, začína byť produkcia a predaj
mlieka do malých výrobní za účelom výroby kozích syrov a jogurtov na Slovenský trh. Až
zvýšený záujem spotrebiteľov o tieto výrobky priniesol v poslednom čase pozitívne zmeny.
Chovatelia v snahe zabezpečiť vyššiu produkciu kozieho mlieka pre spracovateľov, zvyšujú
stavy zvierat aj nákupom od neregistrovaných chovateľov. Postupne vznikajú aj nové chovy.
Na základe tohto trendu sa neregistrované zvieratá koncentrujú na oficiálnych farmách
a evidencia stavov kôz na Slovensku sa začína viac približovať k realite. Inšpektori PISR sa
podobne ako u oviec aj pri kozách zameriavali na zisťovanie a evidovanie pôvodu kozičiek
určených na obnovu základného stáda, na pôvod capkov pôsobiacich v plemenitbe, kontrolu
POP a Osvedčení o použití na plemenitbu, poskytovanie údajov o pôvode, identifikácii
a mieste určenia zvierat s využitím údajov z CEHZ v chove. V roku 2013 bolo v úžitkových
chovoch kôz prekontrolovaných 28 ks capov, z toho 3 ks capov pôsobili v plemenitbe bez
vydaného POP a Osvedčenia o použití na plemenitbu, čo je 10,71%. Kontrolované subjekty
nezasielali hlásenia zmien do CEHZ o zvieratách uhynutých, odpredaných, zabitých pri
domácej zakáľačke, usmrtených predátorom, resp. odcudzených zvierat.
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Na základe súčasného rastúceho trendu stavov kôz možno očakávať veľký
nedostatok plemenných capkov v ďalších rokoch. Na pokrytie súčasných stavov kôz
pri zabezpečení dostatočného pomeru pohlaví je potrebné vyprodukovať asi 40 ks
plemenných capkov ročne. Preto v rámci opatrení je potrebné, aby sa chovateľské organizácie
touto situáciou zaoberali už dnes a aby chovatelia neboli odkázaní na dovoz plemenných
capov zo zahraničia. Navrhujeme osloviť veľkých chovateľov kôz v systéme kontroly
úžitkovosti I. stupňa o produkciu takýchto capov. Podobne ako v chovoch oviec, v spolupráci
s MPRV SR a chovateľskými zväzmi, riešiť stanovený pomer pohlaví zákonom.

3.4.3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chove kôz:
•
•
•

•
•

3.5.

kontroly naďalej zameriavať na plemenitbu kôz počas pripúšťacej sezóny u nových
chovateľov,
Vykonávať opakované kontroly v subjektoch s chovom kôz, kde bolo v minulosti zistené
porušenie zákona,
vykonať kontroly v ŠCH kôz do začiatku nákupných trhov so zameraním na overovanie
pôvodu DNA - testom v tých subjektoch, kde nebola v minulosti vykonaná kontrol
zameraná na § 14 ods. 3.,
vykonať kontroly zamerané na činnosť VK na nákupných trhoch kôz podľa územnej
pôsobnosti pracovísk,
zamerať kontroly najmä na subjekty, kde bol v minulosti zistený malý počet plemenných
capov na počet kôz, vykonať neohlásené kontroly § 18 ods. 4.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU
KONÍ

V roku 2013 bolo v chove koní vykonaných celkovo 64 IK. Porušenia zákona boli
zistené pri 28 kontrolách, čo je 43,75% z celkového počtu kontrol. Opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov si prijalo 10 subjektov. K porušeniu jednotlivých ustanovení zákona
došlo v 41 prípadoch. § 18 ods. 4 bol porušený v 11 prípadoch, čo je 17,19% z celkového
počtu kontrol.
Tabuľka č. 15 - Počet vykonaných IK v chovoch koní v rokoch 2011 – 2013
Kontrolovaný rok

2011

2012

2013

Počet kontrol

53

50

64

S porušením zákona

21

18

28

S porušením zákona
v%

39,62

36,00

43,75

Z údajov v tabuľke č.15 možno konštatovať, že vysoké hodnoty porušovania zákona
v chove koní z predchádzajúcich rokov sa v roku 2013 ešte zhoršili. Dosiahnutie podielu
porušení v rámci Slovenska 43,75% musíme naďalej považovať za veľmi zlú situáciu v chove
koní.
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Tabuľka č. 16 - Počet IK podľa charakteru kontrolovaného chovateľského subjektu v chove
koní
spol. s r. o. a. s.
15

družstvo

FO

SHR

š. p.

NT

ZCH

iného charakteru

7

20

21

0

0

0

1

0

3.5.1. Najčastejšie zistené nedostatky na úseku chovu koní
•
•
•

§ 14 ods. 1 - zisťovanie a evidovanie pôvodu,
§ 15
- poskytnutie údajov o pôvode a identifikácii a miesta určenia v chove,
§ 18 ods. 4 - použitie plemenníkov s vydaným POP a Osvedčením o použití na
plemenitbu.

Tabuľka č.17 - Najčastejšie zistené nedostatky v chove koní za obdobie rokov 2011 - 2013
2011

2012

Rok

Počet
kontrol

§ 14, ods. 1

49

Počet
zistených
porušení
13

§ 15

52

§ 18, ods.4

47

2013

46

Počet
zistených
porušení
5

9

46

13

42

Počet
kontrol

61

Počet
zistených
porušení
20

6

63

8

4

51

11

Počet
kontrol

Z tabuľky č.17 je zrejmé, že pri všetkých troch kontrolovaných paragrafoch v roku
2013 prišlo k nárastu počtu kontrol oproti predchádzajúcim dvom rokom. Pri §14 ods.1
dosiahol počet ale aj podiel porušení najväčšiu hodnotu za posledné tri roky. Naopak pri §15
v roku 2013 bol zistený najnižší podiel porušení za rovnaké kontrolované obdobie. Pri §18
ods.4 dosiahol podiel porušení v roku 2013 takmer dvojnásobok predchádzajúceho roka, ale
bol nižší ako v roku 2011.
Prehľad kontrolovaných a porušovaných ustanovení zákona v chove koní podľa
pracovísk je uvedený v prílohe v tabuľke č. 10
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Graf č. 5 - Počty kontrol najviac kontrolovaných a porušovaných ustanovení zákona v roku
2013 v chove koní

3.5.2. Analýza nedostatkov a návrh opatrení na úseku chovu koní
Inšpekčné kontroly v chovoch koní boli zamerané na zisťovanie a evidovanie pôvodu,
poskytnutie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia a samotnú plemenitbu v chovoch
koní. Skontrolovaných bolo celkom 15 žrebcov pôsobiacich v prirodzenej plemenitbe, z toho
6 žrebcov v čase kontroly nemalo vydané POP a Osvedčenie o použití na plemenitbu, čo
predstavuje 40% podiel z počtu skontrolovaných žrebcov v plemenitbe.
Recesia chovu HZ negatívne zasiahla aj do chovu koní. Vysoké náklady na produkciu,
odchov, výcvik žriebät, nízke predajné ceny koní a konkurencia zo zahraničia (najmä
Maďarsko, Česko, Poľsko) spôsobili, že väčšia časť skontrolovaných chovateľov plemenitbu
vôbec nevykonávala.
Skontrolované subjekty chovajú kone s cieľom ich využitia na agroturistiku, prácu (ťažné
kone) resp. ako svoju záľubu. Negatívny finančný dosah na chovateľov koní má zvýšenie
ceny pasov účinné od októbra roku 2013. Skontrolovaný bol chovateľ, ktorý chová nechcené,
prestárle a predtým týrané kone (kontrolovaný chov plní funkciu útulku hospodárskych
zvierat). Časť skontrolovaných koní malo vydané doklady o pôvode (osvedčenia o pôvode),
avšak nemali pasy. Chovateľ po upozornení inšpektorov v rámci prijatých opatrení požiadal
o vydanie pasov pre tieto kone. Legislatívne zmeny a zvýšené poplatky v tomto prípade
pôsobili ako sankcia za to, že chovateľ sa ujal nechcených koní a tieto sa vďaka jeho
starostlivosti dožili vysokého veku.
Značné problémy chovateľom spôsobujú duplicitné životné čísla koní. V súčasnosti
kompetentné organizácie vymieňajú pôvodné pasy koní na nové, pretože tieto kone
s pôvodným životným číslom nebolo možné registrovať.
Inšpekčnými kontrolami boli skontrolované aj kone, ktoré na Slovensku nemajú vedenú
plemennú knihu (plemeno Pura rasa espaňola, Írsky tinker, Drum horse, Quarter horse, Paint
horse). Skontrolované kobyly týchto plemien boli pripúšťané plemennými žrebcami
zaradenými do plemenitby v krajinách EÚ.
Po vykonaní inšpekčných kontrol kontrolované subjekty v rámci prijatých opatrení doložili 45
ks pasov koní, ktoré boli dodatočne vydané chovateľskou organizáciou.
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Naďalej pretrváva stav, keď k vyhláške MPRV SR č. 16/2012 o identifikácii a registrácii
koňovitých zvierat nebola vydaná príloha – vzor individuálneho registra v chove koní.
Vzhľadom na to, že chovateľ koní je povinný na farme viesť individuálny register, ZCHKS sa
situáciu pokúsil riešiť zverejnením náhradného tlačiva na svojej webovej stránke.
Častou príčinou zistených porušení zákona je neznalosť platnej legislatívy, preto je nevyhnuté
pokračovať v informovaní chovateľov prostredníctvom odbornej tlače, webových stránok
ako aj v rámci samotných inšpekčných kontrol.

3.5.3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chove koní :
•
•

3.6.

pokračovať v kontrolách subjektov, kde bolo v minulosti zistené porušenie
zákona o šľachtení a plemenitbe HZ a vyhľadávať nové subjekty s chovom koní,
pokračovať v kontrolách subjektov, kde sa nachádza potomstvo po nelicentovaných resp.
neznámych žrebcoch.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU
HYDINY

V roku 2013 bola v chove hydiny vykonaná 1 IK inšpektormi pracoviska Prešov, pričom
porušenie zákona nebolo zistené. Inšpekčná kontrola bola vykonaná na úrovni drobnochovu
u FO.
Predmetom kontroly bolo plnenie úloh štátnej starostlivosti o rozvoj šľachtenia
a plemenitby podľa zákona a to v:
§ 12
- stupeň chovu v rámci šľachtenia,
§ 14
- evidovanie pôvodov predmetnej hydiny,
§ 15
- poskytovanie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia zvierat,
§ 18 ods.4 - vydanie osvedčení o použití na plemenitbu.

3.6.1. Analýza nedostatkov a návrhy opatrení v chove hydiny
Inšpekčná kontrola bola zameraná na čistokrvný chov hydiny so zameraním na vedenie
evidencie a označovanie plemenných zvierat. Subjekt bol vybraný z katalógu chovateľských
výstav. Kontrolovaný subjekt vlastnil čistokrvný chov vodnej hydiny. V rámci kontroly bola
predložená legitimácia SZCH, ako jedna z podmienok pre čistokrvný chov. Jedince zaradené
do základného kŕdľa boli nakúpené na chovateľských burzách. Hydina bola hodnotená na
výstave SZCH, čo bolo dokladované oceňovacími lístkami. Hydina zodpovedala plemenným
štandardom.

3.6.2. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chove hydiny:
•
•

vykonať kontroly v chove hydiny na úrovni drobnochovu,
vykonať inšpekčné kontroly hodnotiteľov na výstavách organizovaných Slovenským
zväzom chovateľov (ďalej len ,,SZCH“).
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3.7.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU
KRÁLIKOV

V roku 2013 bola v chove králikov vykonaná 1 IK inšpektormi pracoviska Prešov, pričom
porušenie zákona nebolo zistené. IK bola vykonaná na úrovni drobnochovu u FO.
Predmetom kontroly bolo plnenie úloh štátnej starostlivosti o rozvoj šľachtenia
a plemenitby podľa zákona a to v:
§ 12
§ 14
§ 15
§ 18 ods. 4

- stupeň chovu v rámci šľachtenia,
- evidovanie pôvodov predmetnej hydiny
- poskytovanie údajov o pôvode, identifikácii a mieste určenia zvierat,
- vydanie osvedčení o použití na plemenitbu.

3.7.1. Analýza nedostatkov a návrhy opatrení v chove králikov
Na úseku chovu králikov bola v roku 2013 vykonaná 1 IK inšpektormi pracoviska Prešov,
v čistokrvnom chove králikov, so zameraním na vedenie evidencie a označenie plemenných
zvierat. Subjekt bol vybraný z katalógu chovateľských výstav organizovaných SZCH
Bratislava. V čase kontroly vlastnil čistokrvný chov. Chovateľ je členom SZCH, čo je
podmienkou pre takýto chov. Boli kontrolované rodokmene, pripúšťacie potvrdenia králikov
na registráciu, pôvody zvierat narodených v chove, oceňovacie lístky, doklady
o nákupe, predaji zvierat a doklady o hodnotení samcov na výstavách. Na základe výsledkov
pracoviska Banská Bystrica z minulosti možno konštatovať, že pokiaľ nebudú schválené nové
kmeňové a plemenné chovy králikov, bude kontrolná činnosť v takýchto chovoch maximálne
obmedzená a sústredená len na opakované kontroly. Z toho vyplýva minimálny počet
inšpekčných kontrol aj v budúcnosti.

3.7.2. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chove králikov:
•
•

3.8.

vykonať kontroly v chove králikov na úrovni drobnochovu,
vykonať inšpekčné kontroly na výstavách organizovaných SZCH.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU
VČIEL

V roku 2013 bolo v chove včiel vykonaných celkovo 10 IK. Porušenia zákona v chove
včiel neboli zistené. Podľa charakteru subjektu všetkých 10 IK bolo vykonaných u FO.
Predmetom kontrol bolo plnenie úloh štátnej starostlivosti o rozvoj šľachtenia
a plemenitby podľa zákona a to v:
§ 14 ods.1 - zisťovanie a evidovanie pôvodu,
§ 15
- poskytovanie údajov týkajúcich sa pôvodu, identifikácie a miesta určenia zvierat,
§ 16
- centrálny register plemenárskych údajov.
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3.8.1. Analýza nedostatkov a návrh opatrení v chove včiel
Inšpekčné kontroly boli zamerané na morfologické posúdenie kontrolovaného včelstva,
evidovanie pôvodov a povinnosti chovateľov nahlasovať požadované údaje do centrálnej
evidencii plemenárskych údajov v Liptovskom Hrádku. Subjekty boli vybrané na základe
početnosti včelstiev a to výberom z Centrálnej evidencie včelstiev Liptovský Hrádok.
Celkovo bolo skontrolovaných 334 včelstiev. Vo všetkých prípadoch mali chovatelia včelie
matky označené farebnými značkami s číslom. Rovnako všetci zasielali hlásenie chovateľa
včiel a hlásenie o stanovišti včelstiev na spracovanie a viedli vlastnú chovateľskú evidenciu,
kde evidovali číslo úľa, označenie matky, zásahy do včelstiev a výnosy. Kontrolou
evidenčných lístkov matiek bolo zistené, že 3 kontrolované subjekty nakúpili oplodnené
včelie matky z RCH alebo ŠCH, od ktorých rozchovávali ďalšie matky pre vlastnú potrebu.
Zvyšných 7 chovateľov rozchovávalo matky z vlastných včelstiev. Kontrolované subjekty
vlastnili len úžitkové chovy včiel, zamerané na produkciu medu a vosku. V chovoch sa
nevykonáva cieľavedomá šľachtiteľská činnosť. K výmene matiek dochádzalo vo väčšej
miere prirodzeným spôsobom bez zásahu človeka. Kontrolované subjekty sú členmi
Slovenského zväzu včelárov a sú organizovaní v základných organizáciách podľa stanovišťa
chovu.

3.8.2. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chove včiel :
Pokračovať v kontrolách v chovov včiel so zameraním na čistotu plemena Včely Kranskej.

3.9.

VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ÚSEKU CHOVU RÝB

V roku 2013 neboli vykonané kontroly v chove rýb.

3.9.1. Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 v chovoch iných druhov HZ:
•

vykonať kontroly v reprodukčných chovoch rýb
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4. SPRÁVNE KONANIA
4.1. ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA
V roku 2013 komisia PISR na prerokovanie správnych konaní prehodnotila 77
protokolov z inšpekčnej kontroly a následne bolo v 52 veciach začaté správne konanie podľa
zákona č. 71/1967 Zb.3. Vo všetkých začatých správnych konaniach bolo vydané rozhodnutie,
pričom o uložení pokuty bolo rozhodnuté v 44 veciach. Počet prerokovaných protokolov
a počet správnych konaní začatých v roku 2013 je porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi.
Najviac správnych konaní bolo začatých a najviac pokút bolo uložených kontrolovaným
subjektom s právnou formou SHR.
Tabuľka č. 18 - Porovnanie počtu prejednaných protokolov a vydaných rozhodnutí podľa
charakteru kontrolovaného subjektu
Charakter
kontrolovaného
subjektu

Počet
prerokovaných
protokolov
o kontrole

Počet začatých
správnych konaní

Počet vydaných
rozhodnutí o
zastavení konania

Počet vydaných
rozhodnutí
o pokute

Spol. s r.o.

17

10

2

8

SHR

37

29

2

27

FO

15

9

2

7

Družstvo

7

4

2

2

a.s.

1

0

0

0

SPOLU

77

52

8

44

Rozhodnutia o zastavení správneho konania boli vydané z dôvodu, že odpadol dôvod konania,
pre ktoré bolo začaté, teda účastník konania odstránil odstrániteľné nedostatky zistené pri
inšpekčnej kontrole a túto skutočnosť oznámil a preukázal po začatí správneho konania. Po
začatí správneho konania kontrolované subjekty (z ktorých sa stali účastníci konania) zaslali
celkom 18 ks pasov koní, 2 ks pripúšťacích lístkov žrebcov, 7 ks potvrdení o pôvode
s osvedčením na plemenitbu barana, 3 ks potvrdení o pôvode prasníc a 1 ks potvrdenia
o pôvode s osvedčením na plemenitbu kanca.

4.2. ODVOLANIA
Odvolanie proti rozhodnutiu o pokute podal v roku 2013 jeden účastník konania, čo je
najnižší počet odvolaní v histórii PISR. Správny orgán odvolanie postúpil na rozhodnutie
odvolaciemu orgánu, s tým, že navrhol odvolanie zamietnuť a vydané rozhodnutie potvrdiť.
Odvolací orgán - MPRV SR - rozhodol o odvolaní spôsobom navrhovaným správnym
orgánom.
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4.3. POKUTY ULOŽENÉ V SPRÁVNOM KONANÍ A VÝKON
ROZHODNUTÍ
4.3.1. Rozhodnutia o uložení pokuty
Najväčší počet pokút bol uložený subjektom s charakterom SHR a zároveň práve
takýmto subjektom bolo uložených najviac pokút z dôvodu opakovaného zistenia porušovania
ustanovení zákona. Táto skutočnosť súvisí s tým, že SHR je najrozšírenejšou právnou formou
zriaďovanou chovateľmi s cieľom venovať sa poľnohospodárskej prvovýrobe a následne sú
chovatelia – SHR aj najčastejšie kontrolovaní zo strany PISR.

Tabuľka č. 19 - Porovnanie počtu uložených pokút 1. krát a opakovane v roku 2013
Kontrolovaný
Subjekt
Spol. s r.o.
SHR
FO
Družstvo
Spolu

Pokuta uložená
1. krát
3
17
6
1
27

Pokuta uložená
opakovane
5
10
1
1
17

Spolu
počet uložených pokút
8
27
7
2
44

Rozhodnutiami vydanými v správnom konaní PISR v roku 2013 uložila pokutu 44
subjektom v celkovej výške 7 520,00 Eur. K 31.12.2013 bolo na príjmovom účte pokút
6 820,97 Eur, čo je suma úhrad pokút uložených a uhradených v roku 2013 spolu so
zostatkom úhrad pokút uložených v predchádzajúcich rokoch.
Tabuľka č. 20 - Porovnanie počtu sankcionovaných subjektov a celkovej výšky pokút
v rokoch 2011 až 2013
Obdobie
2011
2012
2013

Počet
sankcionovaných
subjektov
35
49
44

Celková výška
uložených pokút
v Eur
6 280,00
6 540,00
7 520,00

Priemerná
výška pokuty
179,43
133,49
170,90

Výška sumy príjmového
účtu k 31.12. v roku
9 530,00
4 170,00
6 820,97

4.3.2.Vymáhanie pokút
Návrh na vykonanie exekúcie podľa ustanovenia §38 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z.
Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov PISR v roku 2013 podala v 5 veciach,
pričom touto cestou vymáha celkom sumu 2 500,00 Eur. K 31.12.2013 PISR evidovala
celkovú sumu pohľadávok vo výške 6 888,73 Eur, v ktorej sú zahrnuté aj pohľadávky
z minulých rokov vymáhané exekútorom.
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5. SŤAŽNOSTI, ŽIADOSTI, PODNETY
Organizácii nebolo doručené podanie, ktoré by sa mohlo kvalifikovať ako sťažnosť
v zmysle zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle §3
Trestného poriadku bola doručená jedna. Táto žiadosť bola vybavená obratom pošty.
Doručené podania, celkovo v počte 3 ks, mali charakter podnetov resp. žiadostí o vykonanie
inšpekčnej kontroly. Podnety správny orgán prešetril, výsledkom inšpekčných kontrol boli 2
Protokoly o kontrole, pričom zistené nedostatky kontrolované subjekty riadne a včas
odstránili.

6. ROZPOČET
6.1. ROZPOČET PISR V ROKU 2013
Rozpisovým listom MPRV SR spis. č. 1023/2013-330 zo dňa 24.01.2013 bol PISR
pre rok 2013 schválený „Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu“ nasledovne:
Tabuľka č. 21 - Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v Eur

Zdroj

111

Program

09106 02

Funkčná
klasifiká
cia

600

610

620

630

640

700

Bežné
výdavky

Mzdy,
platy,
služobné
príjmy

Poistné
a prísp. do
poisťovní

Tovary
a služby

Bežné
transfery

Kapit.
výdavky

04 212

216 969

132 691

46 376

37 204

698

0

Výdavky
Spolu

600+
700
216 969

Z hľadiska programovej štruktúry boli všetky výdavky rozpočtu alokované na programe :
0910602 - Štátna kontrola plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat, zo zdroja 111prostriedky štátneho rozpočtu.
V rámci programového rozpočtovania boli zadefinované ciele a ich merateľné ukazovatele,
ktorých výsledky a výstupy charakterizujú opodstatnenosť rozpočtovej požiadavky na rok
2013.
Tabuľka č. 22 - Hodnotenie cieľov a ich merateľných ukazovateľov k 31.12.2013
Cieľ

1. zníženie čiernej plemenitby
( výsledkový)
2. počet kontrol
( výstupový )

Merateľný
ukazovateľ

%

ks

Plán

Skutočnosť

18

13,76

450

452
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6.1.1. Úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2013
Tabuľka č. 23 - Prehľad rozpočtových opatrení úpravy záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu
P. č.

Titul úpravy

Ukazovateľ EK

Suma v Eur

Účel úpravy

1.

Viazanie výdavkov
rozpočtu
Navýšenie
výdavkov rozpočtu
Navýšenie
výdavkov rozpočtu

630- Tovary a služby

-

Uznesenie vlády č.115/2013

700- Kapit. výdavky

+ 12 000,00

Osobné motorové vozidlo

640- Bežné transfery

+ 2 706,00

Odstupné

620- Poistné

+

Súvisiace poistné

2.
3.

563,00

946,00

4.

Navýšenie
výdavkov rozpočtu

630- Tovary a služby

+ 4 025,00

Nákup výpočtovej techniky

5.

Navýšenie
výdavkov rozpočtu

610- Mzdy

+ 3 000,00

Hmotnú zainteresovanosť zamest.

620- Poistné

+ 1 050,00

Súvisiace poistné

Po premietnutí piatich rozpočtových opatrení realizovaných z úrovne MPRV SR ako aj
vnútorných na organizácií boli upravené záväzné ukazovatele, ktoré sú podkladom k štátnemu
záverečnému účtu za rok 2013 nasledovne:
Zdroj : 111
Funkčná klasifikácia : 04212
Program: 091 –Podpora konkurencieschopnosti poľnohosp. a potravinárstva
Podprogram : 06 – Plemenárska kontrolná činnosť
Prvok : 02 - Štátna kontrola plemenitby a šľachtenia HZ
Mzdy, platy a služobné príjmy... /610/
Poistné a príspevky do poisťovní /620/
Tovary a služby /630/
Bežné transfery /640/
Kapitálové výdavky /700/

135 691,00 Eur
51 514,44 Eur
37 856,47 Eur
3 071,09 Eur
12 000,00 Eur

6.2. ČERPANIE ROZPOČTU
Bežné výdavky /600/ –

228 133,00 Eur

z toho:

a) 610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
predstavovali čiastku:
135 691,00 Eur
b) 620: Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní predstavovali
čiastku:
51 514,44 Eur
c) 630: Tovary a ďalšie služby predstavovali čiastku:
37 856,47 Eur
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v tom:
Cestovné náhrady /631/
3 682,00 Eur
V celej čiastke čerpané na náhrady cestovných výdavkov – tuzemsko.
Energia, voda a komunikácie /632/
5 692,18 Eur
Energie 1 916,50 Eur, voda 155,31 Eur, poštové a telekomunikačné služby 3 620,37 Eur,
(8 telefónnych liniek, 6 mobilných telefónov).
Materiál a služby /633/
7 518,25 Eur
Interiérové vybavenie 89,00 Eur, výpočtová technika 3 992 Eur, všeobecný materiál 1 280,25
Eur, knihy, časopisy noviny 29,90 Eur, pracovné odevy 94,80 Eur, softvér a licencie
2 017,67 Eur, reprezentačné 14,63 Eur.
Dopravné /634/
9 692,72 Eur
Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny pre 4 osobné motorové vozidlá 7 838,76 Eur, servis, údržba,
opravy 1 003,69 Eur, poistenie vozidiel (zákonné, havarijné) 600,27 Eur, diaľničné známky,
poplatky 250,00 Eur.
Rutinná a štandardná údržba /635/
714,76 Eur
Výpočtovej techniky 49,68 Eur, prevádzkových strojov, prístrojov 412,80 Eur, budov
a objektov 252,28 Eur.
Nájomné za prenájom /636/
2 671,06 Eur
Za prenájom priestorov sídla PISR, od PSSR š.p. na základe zmluvy o nájme .
Ostatné tovary a služby /637/
7 885,50 Eur
Školenia, seminár 45,00 Eur, všeobecné služby 890,80 Eur, špeciálne služby 112,85 Eur,
posudky 124,58 Eur, poplatky banke 27,10 Eur, stravovanie 5 025,18 Eur, prídel do SF
1 379,99 Eur, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti 280,00 Eur.

d) 640 : Bežné transfery predstavovali čiastku: 3 071,09 Eur
v tom:
Transfery jednotlivcom /642/
3 071,09 Eur
z toho : 365,09 Eur ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
2 706,00 Eur na odstupné.

Kapitálové výdavky /700/ –
v tom:
Obstaranie kapitál. aktív /710/
z toho :
Nákup dopravných prostriedkov /714/

11 990,00 Eur
11 990,00 Eur
11 990,00 Eur

Celkové čerpanie výdavkov rozpočtu /600+700/

240 123,00 Eur
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6.2.1.

Zhodnotenie čerpania rozpočtu

Tabuľka č. 24 - Prehľad záväzných ukazovateľov schváleného a upraveného rozpočtu,
čerpania rozpočtu , % plnenia za rok 2013
Ukazovateľ
EK

Schválený
rozpočet Eur

Upravený
Čerpanie
rozpočet / Eur/ rozpočtu /Eur/

% plnenia
upraveného
rozpočtu

600 Bežné výdavky
Z toho:610 mzdy
620 poistné
630tovary a služby
640bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

216 969,00
132 691,00
46 376,00
37 204,00
698,00
0

228 133,00
135 691,00
51 514,44
37 856,47
3 071,09
12 000,00

228 133,00
135 691,00
51 514,44
37 856,47
3 071,09
11 990,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92

Spolu 600 + 700

216 969,00

240 133,00

240 123,00

99,99

Celkové čerpanie rozpočtu výdavkov oproti upravenému bolo na 99,99 %. Nevyčerpané
finančné prostriedky rozpočtu boli v objeme 10 Eur z kapitálových výdavkov upraveného
rozpočtu.

6.3.

PRÍJMY PISR

V schválenom rozpočte PISR na rok 2013 neboli rozpísané záväzné ukazovatele v príjmovej
časti.
Na príjmový účet PISR „ Pokuty a penále“ vedený v Štátnej pokladnici boli sústredené
nedaňové príjmy v celkovej výške 6 820,97 Eur.
Ide o príjmy súvisiace s uplatňovaním zákona, uložením pokuty v správnom konaní.
Tabuľka č. 25 - Prehľad plnenia príjmov za rok 2013
Rozpočtová
položka
222- Pokuty a penále

6.4.

Zdroj
111

Schválený
rozpočet
0

Upravený
rozpočet
0

Plnenie v Eur
6 820,97

ŠKODOVÉ PRÍPADY

V roku 2013 škodová komisia PISR prešetrila jednu škodovú udalosť. Po zastavení exekúcie
súdom a vydaní rozhodnutia o upustení od vymáhania pohľadávky štátu bola škoda vo výške
165,96 Eur na základe rozhodnutia škodovej komisie odpísaná.

6.5.

FINANČNÉ KONTROLY

V zmysle zák. č. 502/2001 Z. z.7 a internej Smernice o finančnej kontrole PISR boli
vykonané vnútorné finančné kontroly, predbežné a priebežné. Ich cieľom bolo zabezpečiť
transparentnosť verejných financií, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti.
Kontrolami nebolo zistené porušenie právneho predpisu zák. č. 502/2001 Z. z.7.
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7. PERSONÁLNE OTÁZKY
7.1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Podrobnosti o organizačnej štruktúre, rozsah, pôsobnosť, vzájomné vzťahy organizačných
útvarov, rozsah plnení a zodpovednosti vedúcich štátnych zamestnancov a ostatných
zamestnancov upravuje organizačný poriadok s platnou organizačnou schémou.
Schéma organizačnej štruktúry platná od 1.9.2013

RIADITEĽ /
VED. SLUŽOBNÉHO ÚRADU

Ekonomický úsek /
Osobný úrad

1

Právny úsek

VEDÚCI EÚ/OÚ

1

ADMIN. EKON. PRACOVNÍK

1

PRÁVNIK

1

Kontrolný úsek
VEDÚCI KÚ

1

Pracovisko Nitra
INŠPEKTORI

3

Pracovisko B. Bystrica
INŠPEKTORI

3

Pracovisko Prešov
INŠPEKTORI

3
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7.1.2. Organizačné zmeny
•

Zrušenie regionálnych stredísk NR, BB, PO organizačne podriadených pod
kontrolný úsek,
•
zrušenie vedúcich regionálnych stredísk NR, BB,PO,
•
vytvorenie pracovísk NR, BB, PO organizačne začlenených pod kontrolný
úsek s vedúcim kontrolného úseku.
Dôvod organizačných zmien: optimalizácia riadiacich štruktúr s cieľom zefektívniť
činnosti ako aj rozpočtová politika úsporných opatrení.

7.2.

PERSONÁLNE OTÁZKY ZAMESTNANOSTI

Riešenie personálnych otázok zamestnanosti je v PISR zabezpečované v súlade so
zákonmi č. 400/2009 Z. z.1, č. 552/2003 Z. z.12, č. 553/2003 Z. z.8, 311/2001 Z. z. 13 a ďalšími
súvisiacimi právnymi predpismi.
Jedným so záväzných ukazovateľov Štátneho rozpočtu pre rok 2013 bol
ukazovateľ počtu zamestnancov v organizácii stanovený na 14 zamestnancov.
Fyzický stav zamestnancov :
k 01.01.2013
k 31.12.2013
k 31.12.2013

13 zamestnancov
12 zamestnancov, z toho 11 štátna služba a 1 verejná služba
neplnenie počtu zamestnancov 2

Pohyb zamestnancov :
V súvislosti s vykonanými organizačnými zmenami na organizácií v priebehu roka došlo
k ukončeniu štátnozamestnaneckého pomeru jedného štátneho zamestnanca so zákonným
nárokom na vyplatenie odstupného.
Priemerný evidenčný stav zamestnancov v roku 2013 :
- vo fyzických osobách 12,66
- prepočítaný
12,40
Tabuľka č. 26 - Vzdelanostná štruktúra zamestnancov v roku 2013
Vzdelanie
Stredoškolské
Vysokoškolské II. stupňa
Vysokoškolské III. stupňa

01.01. 2013
1
10
2

31.12. 2013
1
10
1
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Tabuľka č. 27 - Prehľad o počte zamestnancov, ich zaradení a štruktúre platov v zmysle
zák. č. 400/2009 Z. z.1 a zák. č. 553/2003 Z. z.8 k 31.12.2013
Druh ŠŠ

Stála
Celkom

Platová trieda
ŠS
6

7

8

9

7
7

0
0

3
3

1
1

Počet
miest v
ŠŠ

Počet
miest
vo VS

11
11

1
1

Platová
Celkom
trieda počet v ŠS a
VS
VŠ
8
1
1

12
12

Tabuľka č. 28 - Veková štruktúra zamestnancov PISR k 31.12.2013
Do 30 r.
0

od 31-40 r.
6

od 41-50 r.
1

od 51-62 r.
5

Tabuľka č. 29 - Počet a vekový priemer zamestnancov PISR k 31.12.2013
Počet
Muži
Ženy
7
5

Spolu
12

Priemerný vek
Muži
Ženy
41,56
50,55

Spolu
45,31

7.3. MZDOVÁ POLITIKA
Bola limitovaná rozpočtovými prostriedkami schváleného a upraveného rozpočtu na mzdy.
Tabuľka č. 30 - Objem vynaložených finančných prostriedkov na mzdy za rok 2013 v členení
Zamestnanci PISR
Schválený
Štátna služba
Verejná služba
Spolu

124 411
8 280
132 691

Rozpočet v Eur
Upravený
126 654
9 037
135 691

Čerpanie
126 654
9 037
135 691

V roku 2013 požiadavka PISR na navýšenie mzdových prostriedkov za účelom zabezpečenia
zákonného funkčného preradenia štátnych zamestnancov do vyššej platovej triedy nebola zo
strany zriaďovateľa zrealizovaná. Ťažiskom finančného ohodnotenia zamestnancov sa stal
inštitút odmeny, tvorený z úspory mzdových prostriedkov dočasne neobsadených voľných
miest , dočasných práceneschopností a koncoročnej úpravy záväzného ukazovateľa rozpočtu
mzdy – navýšenia o 3 000 Eur.
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7.3.1.

Priemerná mesačná mzda

Priemerná mesačná mzda v organizácii v roku 2013, určená podielom mzdových
prostriedkov upraveného rozpočtu 135 691 Eur k priemernému evidenčnému stavu
zamestnancov, prepočítanému 12,4 bola 912 Eur.
V roku 2012 bola priemerná mesačná mzda 902 Eur, pri rozpočte na mzdy 139 675
Eur a počte prepočítaných zamestnancov 12,9. Ide o nárast 10 Eur .

7.4. SOCIÁLNA POLITIKA
PISR má vybudovaný sociálny systém starostlivosti o zamestnancov. Dôraz bol kladený na
obligátne výdavky hradené z rozpočtu a to na stravovanie a doplnkové dôchodkové sporenie
( ďalej len „DDS“).
Zo Sociálneho fondu v súlade z Internou smernicou PISR na vykonanie zák. č. 152/94 Z. z.
bol zabezpečený príspevok na stravovanie nad rámec všeobecne záväzných právnych
predpisov v sume 0,76 Eur na stravný lístok .
Príspevok zamestnávateľa na DDS bol vo výške 2% z objemu zúčtovaných platov. Vo
finančnom vyjadrení tento príspevok za rok 2013 predstavuje čiastku 2 526,41 Eur
z výdavkov rozpočtu rozpočtovej položky 627 – Príspevok do DDS.

7.5. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Vzdelávací proces PISR v roku 2013 bol realizovaný flexibilne podľa aktuálnych
požiadaviek. Minimalizované bolo vzdelávanie prostredníctvom externých vzdelávacích
spoločností mimo služobného úradu, vzhľadom na výšku disponibilných finančných
prostriedkov rozpočtu. Väčší dôraz bol kladený na prehlbovanie vzdelania formou
samovzdelávanie v služobnom čase.
Účasť na odborných seminároch
•
•
•
•
•
•
•
•

RZD za rok 2012,súvisiaca legislatíva, povinnosti zo zmien platných od 1.1.2013 /1/
Odborný seminár informatikov rezortu pôdohospodárstva /1/
Odborný seminár štatistických zisťovaní Trexima /1/
Zákon o ochrane osobných údajov /2/
Problematika užívania drog- protidrogová politika /1/
Životné podmienky hovädzieho dobytka mliekových plemien a dojčiacich kráv /6/
Deň prednášok pre chovateľov mäsového dobytka /2/
Inseminácia včelích matiek pre šľachtiteľské a rozmnožovacie chovy /6/
Účasť na aktívoch, chovateľských dňoch, výstavách dotýkajúcich sa problematiky
šľachtenia, plemenitby, chovu HZ .

•
•
•
•
•

6. ročník súťaže o Najlepší ŠCH holsteinského plemena, CVŽV Lužianky /2/
Agrokomplex 2013 a Národná výstava HZ /5/
Hodnotenie HZ na NVHZ - AX Nitra /3/
3. chovateľský deň SHA Kočín /4/
Konferencia ku Svetovému dňu potravín FAO /1/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarná bonitácia v chránenom a šľachtiteľskom chove koní NŽ Topoľčianky /2/
Jarné triedenie koní Veľké pole /2/
Chovateľský deň na farme mäsového simentálu - MOVIS Agro AK s.r.o Skalica /2/
Chovateľský deň Slovenského strakatého dobytka - Čaklov /2/
Chovateľský deň pinzgauského dobytka v Podturní /1/
Bonitácia ŠCH SS dobytka- PD Bátovce /2/
Paráda býkov 2013 /2/
Výročná členská schôdza Zväzu chovateľov mäsového dobytka- RD Plavnica /2/
Chovateľský deň Slovenského strakatého dobytka Čaklov /3/
Jesenné triedenie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní Motešice /2/
Prehodnocovanie šľachtiteľského chovu Slovenského strakatého dobytka na PD
Smrečany /2/

8. HODNOTENIE A ANALÝZA ČINNOSTI
1. PISR v rámci predmetu činnosti vykonala v roku 2013 celkom 452 inšpekčných kontrol,
čo oproti plánu 450 kontrol predstavuje zvýšenie o 2 a v porovnaním predchádzajúcim
rokom ide o rovnaký počet inšpekčných kontrol.
2. Inšpekčnými kontrolami sa sledoval cieľ znížiť nepovolenú plemenitbu na 18%.

Tabuľka č. 31 - Prehľad počtu zistených porušení §18 ods. 4 zákona podľa druhu HZ
za rok 2012 a 2013
Rok
Druh HZ

HD
Ošípané
Ovce
Kozy
Kone
Spolu HZ

2012
Počet kontr.
chovov

314
23
140
36
42
555

z toho zistené
porušenia
§ 18 ods. 4

30
2
27
11
4
74

2013
Ukazovateľ
v%

Počet kontr.
chovov

9,55
8,69
19,28
30,55
9,52
13,33

309
29
151
34
51
574

Prehľad počtu zistených porušení §18 ods. 4
v prílohe v tabuľke č. 11

z toho zistené
porušenia
§ 18 ods. 4

39
5
20
4
11
79

Ukazovateľ
v%

12,62
17,24
13,25
11,76
21,57
13,76

zákona podľa pracovísk je uvedený

33

Graf č. 6 - Prehľad počtu zistených porušení § 18 ods. 4 v rokoch 2003 – 2013 v SR

Graf č. 7 - Prehľad počtu porušení § 18 ods. 4 za jednotlivé druhy HZ v rokoch
2003- 2013 v SR

3. Takmer všetky pokuty v roku 2013 boli uložené za nezisťovanie a neevidovanie pôvodu
zvierat a nezákonnú plemenitbu. Pokuta za zistené porušovanie kontrolovaných ustanovení
zákona v chove viac ako jedného HZ bola uložená 3 chovateľom.
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Tabuľka č. 32 - Pokuty uložené v roku 2013 za porušenie kontrolovaných ustanovení zákona
v kontrolovaných druhov HZ
Kontrolovaný druh HZ
HD
OVCE
KOZY
KONE
OŠÍPANÉ
SPOLU

§14
ods. 1
15
11
3
11
4
44

§15
2
4
1
1
0
8

§18
ods. 4
15
9
2
10
3
39

§22
§24
ods. 2 ods. 9
1
1

1

1

§27
ods. 1

3

Spolu
34
24
6
22
7
-

Cieľom kontrolnej činnosti ako aj ukladania pokút je zosúladiť činnosť chovateľov
s ustanoveniami zákona a zvýšenie zodpovednosti chovateľov za stav plemenitby na
Slovensku. Teda zmyslom uloženia pokuty nie je demotivácia a odradenie chovateľov od
samotného chovu HZ, ale impulz na dodržiavanie právnych predpisov, čo je v konečnom
dôsledku zárukou odstránenia nedostatkov a zabránenie recidívy. Napriek tomu, že inštitúcia
kontroly je chovateľmi vnímaná kontroverzne, práve dôsledná kontrola a primerané
represívne opatrenia sú najefektívnejším nástrojom na dosiahnutie nevyhnutnej zodpovednosti
chovateľov za stav plemenitby v SR.
4. PISR v roku 2013 zadala do databázy CEHZ spolu 498 kontrol fariem. V súvislosti s
CEHZ a zootechnickou kontrolou boli na 153 farmách zistené nedostatky ohľadne registrácie
farmy, registrácie zvierat, nezasielania hlásení zmien do CE, nedostatkov v pasoch zvierat a
iných nedostatkov súvisiacich s CE. Konkrétne subjekty boli priebežne nahlasované
ŠVPSSR.
5. Rozpočtový proces PISR vychádzal zo schváleného rozpočtu, ktorého výška v plnej
miere zohľadňovala rozpočtovú politiku ozdravenia verejných financií. Tento aspekt MPRV
SR premietlo pri rozpise limitov pre PISR na rok 2013 5% viazaním mzdových
prostriedkov a 3% viazaním tovarov a služieb oproti roku 2012. V priebehu roka požiadavky
organizácie
zákonného, havarijného a nutného charakteru zakladajúce potrebu navýšenia
rozpočtu boli vyhodnotené zo strany kapitoly pozitívne účelovou úpravou záväzných limitov
schváleného rozpočtu.
Tabuľka č. 33 - Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu v Eur rok 2012-2013
Rok
Rozpočet

schválený
227 554

2012
upravený
229 338

schválený
216 969

2013
upravený
240 133

6. V oblasti personálnej zmeny organizačnej štruktúry vyplynuli jednak z rozpočtového
procesu úsporného režimu a hľadania možností vo vnútri organizácie za podmienok splnenia
zadefinovaných úloh a cieľov. Riešením bola redukcia vedúcich pozícií na úseku kontroly
so zachovaním jedného funkčného miesta vedúceho kontrolného úseku.
7. Za hodnotené obdobie roku 2013 nedošlo zo strany zamestnancov PISR k žiadnemu
porušeniu právnych predpisov.
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV, VÝSTUPY
PISR ako garant dodržiavania zákona a orgán štátneho dozoru na zverenom úseku
presadzuje a zabezpečuje pri výkone štátnej služby plnenie úloh v šľachtení a plemenitbe HZ
smerujúce k nastoleniu právneho stavu. Trvalým prínosom je aj nepriame pôsobenie
inšpektorov PISR, ktorí popri kontrolnej činnosti vykonávajú na požiadanie aj
poradenskú činnosť, usmerňujú chovateľskú verejnosť v odbornom procese, čo
v konečnom dôsledku vedie k posilňovaniu právneho vedomia a k zveľaďovaniu chovov
v priestore Európskej únie.

9.1. POSKYTOVANÉ VÝSTUPY:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

MPRV SR
CEHZ a Centrálnemu registru HZ SR
ŠVPS SR
Kontrolovaným poľnohospodárskym subjektom (SHR, farmárom, fyzickým osobám protokol o kontrole, záznam o kontrole, zápisnica o prerokovaní protokolu, dodatok
k protokolu)
PSSR š.p. a ostatným plemenárskym organizáciám
vedeckovýskumným inštitúciám a školám
verejnosti – v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.9
fyzickým a právnickým osobám - v rámci šetrenia sťažností a podnetov podľa zák.
č. 9/2010 Z.z.6 a zák. č. 71/1967 Zb.3
Súdom SR – spolupráca pri nútenom výkone rozhodnutí
Policajnému zboru SR – poskytnutie informácií podľa §3 ods. 2 Trestného
poriadku14
Exekútorskému úradu - v zmysle zák. č. 233/1995 Z.z.4
verejnej správe – spolupráca a vzájomné poskytovanie informácií o chovateľoch.
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Zoznam použitých skratiek
PISR = Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra
MPRV SR = Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PNR = Pracovisko Nitra
PBB = Pracovisko Banská Bystrica
PPO= Pracovisko Prešov
CEHZ = Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
CECHK = Centrálna evidencia chovu koní
PSSR š.p. = Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
ZCHKS -d = Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo
ZCHOS –d = Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
ZCHOK –d = Zväz chovateľov oviec a kôz – družstvo
ŠVPSSR = Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
SZCH = Slovenský zväz chovateľov
SHA = Slovenská holsteinska asociácia
ŠCH = šľachtiteľský chov
RCH = rozmnožovací chov
IT = Inseminačný technik
ISK = inseminačná stanica kancov
ID = inseminačná dávka
PP= poľnohospodársky podnik
PD= poľnohospodárske družstvo
SHR= Samostatne hospodáriaci roľník
FO= fyzická osoba
spol. s r. o.= spoločnosť s ručením obmedzeným
a.s. = akciová spoločnosť
NT = nákupný trh
KÚ = kontrola úžitkovosti
AX = Agrokomplex
NVHZ = Národná výstava hospodárskych zvierat
HZ = hospodárske zvieratá
HD = hovädzí dobytok
POP = Potvrdenie o pôvode
SR = Slovenská republika
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Zoznam odkazov na právne predpisy v texte :
zák. č. 194/1998 Z.z. = zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych
zvierat a o zmene a doplnení zák. č. zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
Zák. č. 400/2009 Z.z.1 = zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zák. č. 39/2007 Z. z.2 = zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov;
Zák. č. 71/1967 Zb.3 = zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov;
Zák. č. 233/1995Z. z.4 = zákon NRSR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov;
Zák. č. 278/1993 Z. z.5 = zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov;
Zák. č. 9/2010 Z.z.6 = zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach;
Zák. č. 502/2001 Z. z.7 = zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zák. č. 553/2003 Z. z.8 = zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
Zák. č. 211/2000 Z. z.9 = zákon č. 553/2003 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov;
Zák. č. 291/2002 Z. z.10 = zákon č. 291/2002 o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zák. č. 523/2004 Z. z.11 = zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zák. č. 552/2003 Z. z.12 = zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov;
Zák. č. 311/2001 Z. z.13 = zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov;
Zák. č. 152/1994 Z. z.14 = zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č.. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonom NRSR č. 280/1995 Z. z., zákonom NR SR č.
375/1996 Z. z., zákonom č. 313/2005 Z. z. a zákonom č. 591/2007 Z. z.;
Trestný poriadok15= zákon č. 301/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č.
692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007, zákona č. 643/2007 Z. z.;
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