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Výročná správa Štátneho plemenárskeho ústavu
Slovenskej republiky za rok 2007
1. Identifikácia organizácie (ŠPÚ SR)
Názov organizácie:
Sídlo:
Rezort / zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Kontakt:

Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky (ŠPÚ SR)
Starohájska 29, 852 27 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Príspevková organizácia
tel.: ++421 2 / 623 19 911, fax: ++421 2 / 623 19 782
e-mail: spusrba@spusr.sk
http://www.spusr.sk

Riaditeľ:

Ing. Śtefan Ryba

1.1. Členovia vedenia ŠPÚ SR
zástupca riaditeľa:
vedúci ekonomického úseku:
vedúci útvaru pre kontrolu úžitkovosti (KÚ)
hovädzieho dobytka, oviec a kôz:
vedúci útvaru pre KÚ ošípaných,
hydiny a bežcov:
vedúca referátu personálnej práce:
vedúca referátu kontroly a sťažností:
vedúca útvaru informačnej sústavy a financií:
vedúca útvaru ekonomiky práce a miezd:
vedúci útvaru hospodárskej správy
a autodopravy:

Ing. Marta Dianová
Ing. Pavol Michálek
Ing. Marta Dianová
Ing. Vladimír Lojda
p. Gabriela Rondošová
p. Eva Atanaščinová
p. Ľubica Andrašovičová
Ing. Mária Novotná
Ing. Jozef Hennel

1.2. Hlavné činnosti ŠPÚ SR
ŠPÚ SR je poverenou plemenárskou organizáciou v zmysle § 5 zákona č.194/1998 Z. z.
v znení zákona č. 358/2004 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, ktorá
v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečuje starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby HZ
na území Slovenskej republiky v rezorte pôdohospodárstva nasledovne:




vypracováva a zabezpečuje realizáciu systému označovania, identifikácie a vedenia
centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz,
hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov (vyhláška č. 372/2007 Z.z. zo dňa 29. júla
2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka,
vyhláška č. 407/2007 Z.z. zo dňa 26. júla 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
identifikácii a registrácii ošípaných a vyhláška č. 371/2007 Z.z. zo dňa 26. júla 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz), registrácie
chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a predaj
unifikovaného označovacieho materiálu k zabezpečeniu tejto činnosti,
zdokonaľuje a vykonáva rozhodujúce úkony kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zahŕňajúce systematické zisťovanie
a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úžitkových vlastností
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•

hospodárskych zvierat, vrátane sledovania rozsahu a podmienok pre výkon kontroly
úžitkovosti,
vykonáva laboratórne analýzy mliečnych vzoriek u kontrolovaných kráv, oviec a kôz za
účelom zisťovania ich úžitkových vlastností a posúdenia kvality mlieka pre potreby
chovateľov na základe ich požiadaviek,
centrálne spracováva výsledky kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie
a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečuje
a vedie centrálny register plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným
spôsobom získané a evidované údaje, ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno,
pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu a ich uchovávanie v centrálnej databanke,
poskytuje
výstupy automatizovaného spracovania dát chovateľom a subjektom
vykonávajúcim insemináciu a šľachtiteľskú činnosť na základe zmluvných vzťahov,
zdokonaľuje a vykonáva kontrolu dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie
systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat,
overuje, opravuje a testuje technickú spôsobilosť mliekomerov používaných pri výkone
kontroly mliekovej úžitkovosti hospodárskych zvierat,
zisťuje a overuje pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologickogenetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu,
školí a doškoľuje plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích
aktivít,
poskytuje odborné poradenstvo v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre
počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi,
spolupracuje
s vedecko-výskumnými
pracoviskami,
ostatnými
plemenárskymi
organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení
a plemenitbe hospodárskych zvierat (technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele
a štandardy hospodárskych zvierat),
plní ostatné úlohy vyplývajúce zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych
zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle nasledujúceho poverenia
vydaného ministerstvom,
skladuje a ošetruje pohlavné bunky, zygoty a embryá ohrozených typov, plemien a línií
HZ – génové rezervy.

2. Poslanie a strednodobý výhľad ŠPÚ SR
2.1. Poslanie ŠPÚ SR
ŠPÚ SR bol zriadený Ministerstvom pôdohospodárstva ku dňu 1.7.1992 ako štátna
príspevková organizácia.
Poslaním ŠPÚ SR je vykonávanie činností spojených so starostlivosťou o rozvoj
šľachtenia a plemenitby HZ podľa zákona č. 210/2007 Z.z. z 29.marca 2007, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a
príslušných vykonávacích vyhlášok MP SR.
Zahrňuje to predovšetkým výkon kontroly úžitkovosti, genetické hodnotenie,
zabezpečovanie označovania HZ, vedenie centrálneho registra fariem a registra HZ vrátane
evidencie ich presunov.
Hlavnými úlohami ŠPÚ SR je kontrola, sledovanie a vyhodnocovanie ekonomicky
významných úžitkových vlastností HZ, zhromažďovanie údajov, ich následné spracovanie a
spätné poskytovanie výsledkov chovateľom na základe uzatvorených zmlúv. ŠPÚ SR
uvedené činnosti zabezpečuje prostredníctvom 9 regionálnych stredísk, 21 vysunutých
pracovísk a 2 účelových plemenárskych zariadení na celom území Slovenska. Spracované
výsledky slúžia chovateľom pre potreby ďalšieho zveľaďovania chovov HZ a prispievajú
k celkovému zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti živočíšnej výroby. Slúžia ďalej uznaným
chovateľským organizáciám pre realizáciu šľachtiteľského procesu a organizáciám vedecko
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– výskumnej základne v oblasti vedy a výskumu biologických procesov. Ďalej slúžia
plemenárskym organizáciám a inseminačným spoločnostiam pre oblasť marketingu v chove
plemenných býkov a v reprodukcii hovädzieho dobytka.
ŠPÚ SR svoje činnosti vykonáva nestranne, metodicky jednotne a nie je ekonomicky
závislý na zisťovaných a vyhodnocovaných výsledkoch. Spracované výsledky sú pravidelne
zverejňované a sú k dispozícii všetkým chovateľským subjektom a zainteresovaným
organizáciám rezortu pôdohospodárstva na internetovej stránke ŠPÚ SR (www.pssr.sk).
ŠPÚ SR ako členská organizácia zastupuje Slovensko v štyroch nevládnych
medzinárodných organizáciách (ICAR, INTERBULL, CECALAIT a ISAG). Svoju činnosť
vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi.
2.2. Strednodobý výhľad ŠPÚ SR
Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky je pokračovateľom výkonu
plemenárskych služieb v oblasti šľachtenia a plemenitby HZ, ktoré majú na území Slovenskej
republiky už 82 ročnú tradíciu. ŠPÚ SR je poverenou plemenárskou organizáciou
s celoslovenskou pôsobnosťou v zmysle § 5 zákona č. zákona č. 210/2007 Z.z. z 29.marca
2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe
hospodárskych zvierat a príslušných vykonávacích vyhlášok, ktorá v rámci svojej hlavnej
činnosti zabezpečuje starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby HZ na území Slovenskej
republiky v rezorte pôdohospodárstva.
Štátny plemenársky ústav SR je ústrednou národnou inštitúciou, ktorá sa významne
podieľa na rozvoji chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a na realizovaní
šľachtiteľských programov jednotlivých plemien a je neoddeliteľnou súčasťou šľachtiteľskej a
plemenárskej práce na Slovensku.
ŠPÚ SR vykonáva svoju činnosť v súlade s medzinárodne uznávanými štandardami
medzinárodných organizácií, ktorých je členom. Svojim členstvom v daných organizáciách
ŠPÚ súčasne zastupuje záujmy SR pre danú oblasť.
Kontrola úžitkovosti a jej výsledky sú súčasťou kultúrneho a historického
dedičstva Slovenska.
V roku 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k zrušovaniu
rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorý určil podmienky pre ďalšie pokračovanie
resp. zrušenie rozpočtových a príspevkových organizácií. V zmysle §-u 21 odst.2 zákona
523/2004 Z.z. príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného
celku, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny
rozpočet, rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom.
Túto skutočnosť ŠPÚ SR nespĺňal, keď jeho výrobné náklady k 31.12.2006 boli pokryté
tržbami vo výške 71,59 % a zároveň je napojený na štátny rozpočet príspevkom.
Na základe uvedeného bola v roku 2007 bezpodmienečne potrebná zmena právnej
formy ŠPÚ SR ako príspevkovej organizácie na inú formu, ktorá nebude v rozpore
s uvedeným ustanovením § 21, ods.(2) zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasne bolo potrebné
kontinuálne zachovať rozvoj a riadenie plemenárskych služieb, jednotne na celom území
Slovenska, tak ako je to v krajinách EÚ, pod priamym vplyvom štátneho riadenia, ako i
zachovania majetku ŠPÚ SR pod kontrolou štátu.
Navrhovaná zmena bola pripravovaná v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 1077 z 20. decembra 2006, v ktorom Vláda SR uložila ministrovi pôdohospodárstva
vypracovať a predložiť Ministerstvu financií SR a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny
SR materiál, ktorého obsahom bude časový harmonogram na zmenu právnych foriem tých
príspevkových organizácií, ktoré sú navrhované na odštátnenie vrátane kvantifikácie úspor
výdavkov štátneho rozpočtu a úspory počtu zamestnancov deklarovanej v materiály, ako aj
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kvantifikácie navrhovaného presunu zamestnancov a ich osobných výdavkov do 30. apríla
2007.
V zmysle horeuvedených dôvodov, ako i na základe širokej odbornej diskusie bola
navrhnutá zmena právnej formy ŠPÚ SR, príspevková organizácia na novú právnu formu štátny podnik rezortu pôdohospodárstva v zmysle Zákona č.111/1990 Z.z. o štátnom podniku
v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmena právnej formy ŠPÚ SR a následné
zriadenie štátneho podniku PS SR, š.p. dalo záruku zabezpečenia všetkých funkcií rezortu
pôdohospodárstva vyplývajúcich zo zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe HZ v
znení neskorších predpisov a tiež ďalšieho progresívneho rozvoja plemenárstva na území
Slovenska. Bude tým zabezpečené účelné, efektívne a intenzívne využívanie plemenárskych
zariadení, ktoré boli v posledných rokoch pre tento účel vybudované. Zriadený štátny podnik
PS SR, š.p. bude môcť aj naďalej zabezpečovať jednotné usmerňovanie plemenárskej práce
na vysokej profesionálnej úrovni.
Navrhovaná zmena bola pripravovaná v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 1077 z 20. decembra 2006, v ktorom Vláda SR uložila ministrovi pôdohospodárstva
vypracovať a predložiť Ministerstvu financií SR a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny
SR materiál, ktorého obsahom bude časový harmonogram na zmenu právnych foriem tých
príspevkových organizácií, ktoré boli v roku 2006 navrhované na odštátnenie, vrátane
kvantifikácie úspor výdavkov štátneho rozpočtu a úspory počtu zamestnancov deklarovanej
v materiály ako aj kvantifikácie navrhovaného presunu zamestnancov a ich osobných
výdavkov do 30. apríla 2007.
2.2.1. Oblasť výkonu služieb
Zakladateľom štátneho podniku Plemenárske služby SR (PS SR, š.p.), bol ústredný
orgán štátnej správy – MP SR. Majetok štátu, ktorý bol v správe zaniknutého ŠPÚ SR,
ústredný orgán štátnej správy (MP SR), do ktorého pôsobnosti patrí činnosť zaniknutého
ŠPÚ SR, vložil do novo založeného štátneho podniku PS SR, š.p. Podnik bude hospodáriť s
vecami a majetkovými právami zverenými mu pri jeho založení a ďalej s vecami a
majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jeho podnikania. Veci, s ktorými bude
štátny podnik PS SR, š.p. hospodáriť, budú aj naďalej v štátnom vlastníctve. Štátny podnik
bude podnikať podľa Zákona č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších
predpisov a podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne
účelnejšie využitie jeho majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb,
pre ktoré bol založený.
Po vzniku a zaevidovaní nového štátneho podniku predpokladáme taký istý rozsah
vykonávaných činností a služieb v oblasti rozvoja šľachtenia a plemenitby HZ ako tomu bolo
v ŠPÚ SR. Hlavnou činnosťou štátneho podniku PS SR, sú predovšetkým úlohy špeciálneho
charakteru a celoštátneho významu:
•
•
•
•

výkon kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat u všetkých chovateľov na Slovensku,
ktorí o ňu požiadajú,
zavádzanie nových a progresívnych metód výkonu kontroly úžitkovosti, genetického
hodnotenia HZ,
rozširovanie nových činností v oblasti informatiky so zameraním na plemenárstvo
a zootechniku pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydinu a bežce,
prioritné plnenie úloh spojených s budovaním centrálnej evidencie hospodárskych
zvierat (CEHZ), napĺňaním elektronickej databanky registra fariem, registra zvierat a
evidencie presunov HZ s napojením na systém IACS,

Štátny podnik bude vykonávať aj ďalšiu podnikateľskú činnosť s nasledovným predmetom
podnikania:
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a) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
b) obchodnú činnosť – kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému
spotrebiteľovi,
c) sprostredkovateľskú činnosť,
d) inžinierske a expertízne služby, poradenskú činnosť,
e) poskytovanie ďalších prác a služieb schválených dozornou radou štátneho podniku.
Uvedené činnosti budú v prevažnej miere slúžiť na ekonomické využitie zvereného
štátneho majetku, ako i na poradenskú a expertíznu službu zameranú na chovateľov
hospodárskych zvierat v oblasti šľachtenia a plemenitby HZ na Slovensku.
2.2.2. Oblasť použitia finančných zdrojov
Hospodárenie novovzniknutej organizácie PS SR, š.p. sa bude zabezpečovať hlavne
z príjmov z činností PS SR, š.p., s využitím majetku a majetkových práv zverených pri jej
založení a tiež s majetkom a majetkovými právami nadobudnutými počas jeho ďalšej
činnosti.
V zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku bude novovzniknutá organizácia
podnikateľský subjekt. V nadväznosti na uvedené zostavuje finančný plán na príslušné
zdaňovacie obdobie. Z dosiahnutého kladného hospodárskeho výsledku formou priznania
odvádza do štátneho rozpočtu daň z príjmu. Hospodársky výsledok po zdanení zistený
z účtovnej závierky podnik rozdelí (zisk) alebo vyrovná (stratu) takto:
- zisk na doplnenie rezervného fondu a ďalej na prídely podľa osobitného predpisu,
- stratu podľa osobitného predpisu.
Vo väzbe na zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a na predpokladaný
obrat, stane sa novovzniknutý štátny podnik platcom DPH. Táto skutočnosť zvýši ceny pre
odberateľov plemenárskych služieb o 19%. Odberatelia plemenárskych služieb podľa
predbežnej analýzy sú na 95 % platcovia DPH, teda fakturovanú DPH si odpočítajú zo svojej
daňovej povinnosti. Po vzniku nového štátneho podniku, Plemenárske služby Slovenskej
republiky od 1.1.2008 je snahou udržať rovnaké, prijateľné ceny služieb pre všetkých
odberateľov plemenárskych činností a služieb. V prípade, že bude štátna pomoc na výkon
kontroly úžitkovosti nižšia, bude novovzniknutý subjekt nútený úmerne skráteniu štátnej
pomoci zvýšiť ceny poskytovaných plemenárskych služieb pre odberateľov (chovateľov HZ,
oprávnené chovateľské organizácie).
V zmysle Nariadenia Európskej komisie č.1857/2006 čl.16, dotácie na kontrolu
úžitkovosti sa už nebudú poskytovať poľnohospodárskym producentom. Z tohto dôvodu je
žiadúce, aby dotácia z národných zdrojov na kontrolu úžitkovosti mohla byť čerpaná práve
prostredníctvom novovzniknutého štátneho podniku, cez ktorý je dotácia nepriamo
poskytovaná chovateľom vo forme nižších cien za výkon kontroly úžitkovosti. Na kontrolu
úžitkovosti (KÚ) hospodárskych zvierat (HZ) bude š.p. čerpať štátnu pomoc z národných
zdrojov preddavkovým spôsobom v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve.
V nasledujúcich rokoch predpokladáme financovanie nového štátneho podniku taktiež
z dvoch zdrojov. Hlavný zdroj príjmov z tržieb od odberateľov služieb a druhý zdroj príjmov
zo štátnej pomoci (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých
podporných opatreniach v pôdohospodárstve).
2.2.3. Personálna oblasť
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Pozitívne meniť kvalifikačnú a vekovú štruktúru zamestnancov:
•
•
•
•

zvyšovať podiel zamestnancov s úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním,
zvyšovať úroveň jazykových znalostí pracovníkov prostredníctvom jazykových
kurzov,
zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov v oblasti využívania výpočtovej techniky
v praxi,
ďalšie rozširovanie činností nového štátneho podniku, hlavne v oblasti komerčných
služieb a podnikateľských aktivít bude vytvárať predpoklad pre nové pracovné
príležitosti.

3. Kontrakt ŠPÚ SR s ústredným orgánom a jeho plnenie
ŠPECIFIKÁCIA ÚČELOVÝCH ČINNOSTÍ
3.1. Plemenárske práce a služby
3.1.1. Chov hovädzieho dobytka
3.1.1.1. Kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka mliekových plemien
– rozbory na T, B, L
Činnosť:
Kontinuálne sledovanie a vyhodnocovanie mliekovej úžitkovosti kráv, vrátane
rozboru vzoriek mlieka na tuk, bielkovinu a laktózu. Výsledky kontroly úžitkovosti slúžia
chovateľom pre selekciu zvierat a šľachtiteľský proces. Údaje z kontroly úžitkovosti sú
využívané pre genetické hodnotenie hovädzieho dobytka a slúžia pre uznané chovateľské
organizácie pre vedenie plemenných kníh a stanovovanie kritérií v rámci šľachtiteľských
programov.
Počet kráv k 31.12.2007
152 421 kusov

Počet kráv k 31.12.2006
155 158 kusov

Index 2007/2006
98,24 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, MP SR, uznané chovateľské organizácie,
organizácie VVZ, poľnohospodárske školstvo a systém Národného genetického
hodnotenia
3.1.1.2. Kontrola úžitkovosti mäsových plemien
Činnosť:
Kontrola úžitkovosti mäsových plemien zahŕňa zisťovanie rastových
schopností jedincov hovädzieho dobytka a jeho vývinové schopnosti v jednotlivých fázach
života (veku). V kontrole úžitkovosti mäsových plemien sa spracúvajú aj výsledky KÚ
dojčiacich kráv, ktoré sa nedoja, pripúšťajú sa býkmi mäsových, resp. kombinovaných
plemien a teľatá sa nechávajú do odstavu piť materské mlieko.
Počet zvierat k 31.12.2007
47 550 kusov

Počet zvierat k 31.12.2006
45 098 kusov

Index 2007/2006
105,44 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, MP SR, uznaná chovateľská organizácia,
organizácie VVZ, poľnohospodárske školstvo a systém Národného genetického
hodnotenia
3.1.1.3. Kontrola úžitkovosti mladého hovädzieho dobytka
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Činnosť:
Pri tejto kontrole chovateľ získava prehľad po každom vážení o denných
a celoživotných prírastkoch, zatriedení zvierat do jednotlivých rastových pásiem, rozdelení
jedincov podľa vekových skupín, zoznam pripustených a nepripustených jalovíc vo veku 24
mesiacov a nad 24 mesiacov.
Počet zvierat k 31.12.2007
33 872 kusov

Počet zvierat k 31.12.2006
36 499 kusov

Index 2007/2006
92,80 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, uznané chovateľské organizácie, organizácie
VVZ a poľnohospodárske školstvo
3.1.1.4. Testy na skúšky dojiteľnosti
Činnosť:
V rámci fyziologickej schopnosti dojníc, zisťovanie rôznej intenzity uvoľňovania
mlieka pri dojení a hodnotenie funkčných a tvarových vlastností vemena dojníc.
Počet vykonaných testov
k 31.12.2007
332 testov

Počet vykonaných testov
k 31.12.2006
580 testov

Index 2007/2006
57,24 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, uznané chovateľské organizácie, organizácie
VVZ a poľnohospodárske školstvo
3.1.1.5. Testy paternity
Činnosť:
Overovanie pôvodu - rodičovstva predovšetkým plemenníkov zaraďovaných do
plemenitby pomocou krvných skupín s postupným prechodom na DNA. Slúži na overenie
chovateľom uvádzaných a evidovaných príbuzenských vzťahov medzi zvieratami.
Počet vykonaných testov
k 31.12.2007
909 testov

Počet vykonaných testov
k 31.12.2006
817 testov

Index 2007/2006
111,26 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, uznané chovateľské organizácie, inseminačné
Spoločnosti, organizácie VVZ a poľnohospodárske školstvo
3.1.1.6. Osvedčenie o identite
Činnosť:
Dokument vystavený poverenou plemenárskou organizáciou za účelom
poskytnutia informácií o identifikácii a identite zvieraťa, rodičoch a predkoch zvieraťa a ich
úžitkových vlastnostiach (osvedčenie o identite nenahradzuje potvrdenie o pôvode zvieraťa).
Počet vyhotovených
osvedčení k 31.12.2007
36 kus

Počet vyhotovených
osvedčení k 31.12.2006
1 kusov

Index 2007/2006
-

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka a uznané chovateľské organizácie
3.1.1.7. Rozbory mlieka na somatické bunky
Činnosť:
Zisťovanie počtu somatických buniek v individuálnych vzorkách mlieka kráv.
Poskytovanie počítačového výstupu – poradenského protokolu SOMPROT. Významná
analytická a poradenská činnosť pre chovateľa dojníc z hľadiska kvalitatívnych parametrov

Strana 10 z 37

Výročná správa za rok 2007, Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky

mlieka predovšetkým pri jeho speňažovaní. Počet somatických buniek v mlieku kráv je
indikátorom zdravotného stavu vemena dojníc.
Počet vykonaných analýz
k 31.12.2007
1 302 069 analýz

Počet vykonaných analýz
k 31.12.2006
1 303 384 analýz

Index 2007/2006
99,90 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, systém národného genetického hodnotenia
3.1.1.8. Rozbory mlieka na močovinu
Činnosť:
Zisťovanie obsahu močoviny v individuálnych vzorkách mlieka kráv.
Poskytovanie počítačového výstupu chovateľom – poradenský protokol UREAPROT.
Zisťovanie močoviny v mlieku kráv je významná analytická a poradenská činnosť pre
chovateľa dojníc z hľadiska sledovania obsahu močoviny v mlieku, ktorá je vhodným
ukazovateľom úrovne výživy dojníc.
Počet vykonaných analýz
k 31.12.2007
92 629 analýz

Počet vykonaných analýz
k 31.12.2006
80 472 analýz

Index 2007/2006
115,11 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka a výživárske spoločnosti
3.1.1.9. Plemservis
Činnosť:
Počítačový software poskytujúci súbor významných plemenárskych informácií
pre chovateľa hovädzieho dobytka s možnosťou pravidelnej mesačnej aktualizácie dát.
Počet užívateľov SW
k 31.12.2007
165 užívateľov

Počet užívateľov SW
k 31.12.2006
169 užívateľov

Index 2007/2006
97,63 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, uznané chovateľské organizácie
3.1.1.10. WinREG - HD
Činnosť:

Počítačový software spracovávajúci informácie pre CEHZ.

Počet užívateľov
k 31.12.2007
419 užívateľov

Počet užívateľov
k 31.12.2006
271 užívateľov

Index 2007/2006
154,61 %

Užívatelia: Chovatelia hovädzieho dobytka, mäsospracujúce bitúnky, colnice, exportné
organizácie, sanitné bitúnky, kafilérie, výstavné priestory, veterinárne
nemocnice,
tržnice,
prechodné
alebo
trvalé
karantény,
sprostredkovatelia/obchodníci, pasienky, štátne veterinárne ústavy a zberné
strediská zvierat.

3.1.2. Chov ošípaných
3.1.2.1. Kontrola úžitkovosti
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Činnosť:
Kontinuálne objektívne sledovanie a vyhodnocovanie ukazovateľov
reprodukčnej úžitkovosti, vlastnej úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty a ukazovateľov
kvality mäsa plemenných ošípaných. Údaje z kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom na
záznamy do plemenných kníh a sú záväzným podkladom pre určovanie úžitkovosti
ošípaných. Slúžia tiež ako zdroj podkladov pre odhad plemenných hodnôt ošípaných.
Počet zapojených prasníc
k 31.12.2007
8 794 prasníc

Počet zapojených prasníc
k 31.12.2006
14 035 prasníc

Index 2007/2006
62,66 %

Užívatelia: Chovatelia ošípaných, MP SR, uznaná chovateľská organizácia, inseminačné
stanice kancov, organizácie VVZ, poľnohospodárske školstvo a systém
Národného genetického hodnotenia
3.1.2.2. Testy vlastnej úžitkovosti stanovené aparatívne
Činnosť:
Skúšky vlastnej úžitkovosti sa vykonávajú na živom zvierati ultrazvukovým
prístrojom PIGLOG 105 a zisťovaním hmotnosti zvierat priamo v chove za každé zviera
samostatne. Skúšky vlastnej úžitkovosti sa vykonávajú na všetkých mladých zvieratách,
ktoré sú určené na ďalšiu plemenitbu alebo nákupné trhy.
Počet vykonaných testov
k 31.12.2007
21 214 testov

Počet vykonaných testov
k 31.12.2006
32 891 testov

Index 2007/2006
64,50 %

Užívatelia: Chovatelia ošípaných, uznaná chovateľská organizácia, inseminačné stanice
kancov, organizácie VVZ, poľnohospodárske školstvo a systém Národného
genetického hodnotenia
3.1.2.3. Testy paternity
Činnosť:
Overovanie pôvodu - rodičovstva predovšetkým plemenníkov zaraďovaných do
plemenitby pomocou krvných skupín s postupným prechodom na DNA. Slúži na overenie
chovateľom uvádzaných a evidovaných príbuzenských vzťahov medzi zvieratami.
Počet vykonaných testov
k 31.12.2007
71 testov
Užívatelia:

Počet vykonaných testov
k 31.12.2006
81 testov

Index 2007/2006
87,65 %

Chovatelia ošípaných, uznané chovateľské organizácie, inseminačné
spoločnosti a organizácie VVZ a poľnohospodárske školstvo

3.1.2.4. Plemservis
Činnosť:
Počítačový software poskytujúci súbor významných plemenárskych informácii
pre chovateľa ošípaných s možnosťou vlastnej aktualizácie prípadne pravidelnej mesačnej
aktualizácie dát.
Počet užívateľov
k 31.12.2007
9 užívateľov

Počet užívateľov
k 31.12.2006
20 užívatelia

Index 2007/2006
45 %
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Užívatelia: Chovatelia ošípaných
3.1.2.5. WinREG - OŠ
Činnosť: Počítačový software spracovávajúci informácie pre CEHZ.
Počet užívateľov
k 31.12.2007
71 užívateľov

Počet užívateľov
k 31.12.2006
61 užívateľov

Index 2007/2006
116,39 %

Užívatelia: Chovatelia ošípaných, mäsospracujúce bitúnky, colnice, exportné organizácie,
sanitné bitúnky, kafilérie, výstavné priestory, veterinárne nemocnice, tržnice,
prechodné alebo trvalé karantény, sprostredkovatelia/obchodníci, pasienky,
štátne veterinárne ústavy a zberné strediská zvierat.

3.1.3. Chov oviec
3.1.3.1. Kontrola úžitkovosti
Činnosť:
Kontinuálne objektívne sledovanie a vyhodnocovanie ukazovateľov
reprodukčnej úžitkovosti a rastovej schopnosti oviec. Údaje z kontroly úžitkovosti slúžia
chovateľom, na záznamy do plemenných kníh a sú záväzným podkladom pre určovanie
úžitkovosti oviec. Slúžia tiež ako zdroj podkladov pre odhad plemenných hodnôt oviec
v systéme Národného genetického hodnotenia.
Počet zapojených bahníc
k 31.12.2007
62 058 ks bahníc

Počet zapojených bahníc
k 31.12.2006
61 778 ks bahníc

Index 2007/2006
100,45 %

Užívatelia: Chovatelia oviec, MP SR, uznaná chovateľská organizácia, organizácie VVZ,
poľnohospodárske školstvo a systém Národného genetického hodnotenia
3.1.3.2. Kontrola mliekovej úžitkovosti
Činnosť:
Sledovanie a vyhodnocovanie mliekovej úžitkovosti bahníc počas dojnej
periódy, vrátane rozboru vzoriek mlieka na tuk, bielkovinu a laktózu. Súbežne s týmto
výkonom kontroly mliekovej úžitkovosti sa od roku 2006 zaviedol nový systém kontroly
mliekovej úžitkovosti, ktorý spočíva vo výkone KMÚ u celého stáda, pričom rozbor mlieka na
tuk, bielkoviny a laktózu sa robí len u zvierat na I. a II. laktácii a u ostatných zvierat sa zisťuje
len množstvo mlieka. Výsledky kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom pre selekciu zvierat a
šľachtiteľský proces. Údaje z kontroly úžitkovosti sú využívané pre genetické hodnotenie
oviec a
slúžia uznanej chovateľskej organizácii pre vedenie plemenných kníh a
stanovovanie kritérií v rámci šľachtiteľských a hybridizačných programov.
Počet zapojených bahníc
k 31.12.2007
21 734 ks bahníc

Počet zapojených bahníc
k 31.12.2006
18 707 ks bahníc

Index 2007/2006
116,18 %

Užívatelia: Chovatelia oviec, MP SR, uznaná chovateľská organizácia, organizácie VVZ,
poľnohospodárske školstvo a systém Národného genetického hodnotenia
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3.1.3.3. Testy paternity
Činnosť:
Overovanie pôvodu - rodičovstva predovšetkým plemenníkov zaraďovaných
do plemenitby pomocou polymorfných znakov. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných
a evidovaných príbuzenských vzťahov medzi zvieratami.
Počet vykonaných testov
k 31.12.2007
611 testov
Užívatelia:

Počet vykonaných testov
k 31.12.2006
606 testov

Chovatelia oviec, uznaná chovateľská
a poľnohospodárske školstvo

Index 2007/2006
100,82 %

organizácia,

organizácie

VVZ

3.1.3.4. Plemservis
Činnosť:
Počítačový software poskytujúci súbor významných plemenárskych informácii
pre chovateľa oviec s možnosťou pravidelnej aktualizácie dát. Plemservis u oviec bol v roku
2007 poskytnutý 2 odberateľom.
3.1.3.5. WinREG - OV
Činnosť:

Počítačový program na vedenie individuálneho registra oviec.

Počet užívateľov
k 31.12.2007
156 užívateľov

Počet užívateľov
k 31.12.2006
111 užívateľov

Index 2007/2006
140,54 %

Užívatelia: Chovatelia oviec, mäsospracujúce bitúnky, colnice, exportné organizácie,
sanitné bitúnky, kafilérie, výstavné priestory, veterinárne nemocnice, tržnice,
prechodné alebo trvalé karantény, sprostredkovatelia/obchodníci, pasienky,
štátne veterinárne ústavy a zberné strediská zvierat.

3.1.4. Chov kôz
3.1.4.1. Kontrola úžitkovosti
Činnosť:
Pri výkone kontroly úžitkovosti kôz sa zisťuje mlieková úžitkovosť kôz a
reprodukčné parametre (% oplodnenia, % plodnosti a % plodnosti na okotenú kozu).
Výsledky kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom a uznanej chovateľskej organizácii, ako
podklady pre zápis zvierat do plemenných kníh, selekciu a ďalší šľachtiteľský proces.
V chove kôz nastal výrazný útlm, o čom svedčia aj stavy kôz zapojené do kontroly
úžitkovosti.
Počet zapojených kôz
k 31.12.2007
619 ks kôz

Počet zapojených kôz
k 31.12.2006
407 ks kôz

Index 2007/2006
152,01 %

Užívatelia: Chovatelia kôz a uznaná chovateľská organizácia
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3.1.5. Chov hydiny a bežcov
3.1.5.1. Kontrola úžitkovosti
Činnosť:
Sledovanie dosahovaných úžitkových a kvalitatívnych parametrov
v šľachtiteľských a rodičovských chovoch, priebežná evidencia, kontrola dodržiavania
technologických postupov počas odchovu a chovu hydiny. Získavanie objektívnych
podkladov pre uznávacie komisie hydiny a pštrosov za účelom uznávania šľachtiteľských
chovov. Spolupráca s Úniou hydinárov Slovenska (ÚHS) a Slovenskou asociáciou
chovateľov pštrosov (SACHP).
Počet uznaných kusov
hydiny a bežcov
k 31.12.2007
3 165 uznaných kusov

Počet uznaných kusov
hydiny a bežcov
k 31.12.2006
15 355 uznaných kusov

Index 2007/2006
20,75 %

Užívatelia: Chovatelia hydiny, uznané chovateľské organizácie (ÚHS a SACHP v SR),
organizácie VVZ a poľnohospodárske školstvo

3.1.6. Chov koní
3.1.6.1. Testy na paternitu
Činnosť:
Overovanie pôvodu – rodičovstva, predovšetkým plemenníkov zaraďovaných
do plemenitby pomocou mikrosatelitov DNA. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných a
evidovaných príbuzenských vzťahov medzi zvieratami.
Počet vykonaných testov
k 31.12.2007
337 testov
Užívatelia:

Počet vykonaných testov
k 31.12.2006
383 testov

Index 2007/2006
87,99 %

Chovatelia koní, uznané chovateľské organizácie, organizácie VVZ
a poľnohospodárske školstvo

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

3.3. Kontrola dedičnosti (Národné genetické hodnotenie)
Činnosť:
Útvar Automatizovaného spracovania dát spracováva dáta z jednotlivých
kontrol úžitkovosti a vykonáva Národné genetické hodnotenie hovädzieho dobytka,
ošípaných a oviec. Národné genetické hodnotenie u hovädzieho dobytka sa vykonáva
v systéme ANIMAL MODEL TEST-DAY MODEL (AM TDM). U ošípaných a oviec sa
vykonáva odhad plemenných hodnôt v systéme BLUP AM.
Užívatelia: MP SR, organizácie VVZ, plemenárske organizácie - inseminačné spoločnosti,
uznané chovateľské organizácie, chovatelia

3.4. Laboratórium genetiky
Činnosť:
Vykonáva
hospodárskych zvierat:

overovanie

pôvodu

–

rodičovstva

u

nasledovných

druhov

3.4.1. Hovädzí dobytok
V súčasnosti sa vykonáva pomocou krvných skupín, pripravuje sa prechod na
mikrosatelity DNA. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných príbuzenských vzťahov medzi
zvieratami. Zistené výsledky sú uložené v databáze laboratória a plemenárskej evidencii.
Súhlasnosť deklarovaných pôvodov býkov pochádzajúcich zo šľachtiteľských chovov je
podmienkou pre zaradenie býka do plemenitby a uznanie šľachtiteľského chovu.
3.4.2. Ošípané
Vykonáva sa pomocou krvných skupín, pripravuje sa prechod na mikrosatelity DNA.
Slúži na overenie chovateľom uvádzaných príbuzenských vzťahov medzi zvieratami. Zistené
výsledky sú uložené v databáze laboratória a plemenárskej evidencii. Súhlasnosť
deklarovaných pôvodov je podmienkou pre zaradenie kanca do plemenitby, v čistokrvnej
plemenitbe na základe dohody s chovateľským zväzom ošípaných a v zmysle zákona č.
194/98 Z.z.
3.4.3. Kone
Vykonáva sa cez mikrosatelity DNA. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných
príbuzenských vzťahov medzi zvieratami. Zistené výsledky sú uložené v databáze
laboratória a v plemenárskej evidencii.
3.4.4. Ovce
Vykonáva sa pomocou polymorfných znakov. Slúži na overenie chovateľom uvádzaných
príbuzenských vzťahov medzi zvieratami. Zistené výsledky sú uložené v databáze
laboratória a plemenárskej evidencii.
Užívatelia:

Chovatelia, uznané chovateľské organizácie, plemenárske organizácie inseminačné spoločnosti, organizácie VVZ, poľnohospodárske školstvo

3.4.5. Ostatné druhy zvierat
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Predmet činnosti ŠPÚ SR bol v roku 2003 rozšírený o možnosti určovania pravosti
pôvodu zvierat a ich potomkov na všetky druhy zvierat, u ktorých je možné technicky
zabezpečiť vykonávanie týchto činností.

3.5. Oprava a testovanie mliekomerov
Činnosť:
Účelové plemenárske zariadenie v Nitre (ďalej ÚPZ NR) vykonáva testovanie,
rekalibráciu a opravy prenosných prietokových mliekomerov firiem TRU TEST (ďalej TT),
Waikato a mliekomerov pre bahnice Berango a Milkovis. Opravované a kalibrované sú
mliekomery Tru Test – typy FV, HI, WB HI, HI – kozí, u mliekomerov Waikato – typ Mk. 4 a 5
– je vykonávané iba testovanie a rekalibrácia. Testovanie a rekalibrácia sa vykonáva na
stabilnej testovacej stolici TEST RIG firmy TRU TEST. Mliekomery sa testujú a rekalibrujú
1x ročne resp. po každej oprave podtlakovej časti. Súčasťou testovania je rekalibrácia
mliekomeru na presnosť merania.
Testujú sa mliekomery vlastné ako aj mliekomery poľnohospodárskych subjektov, kde
sa vykonáva KÚ pomocou ich vlastných mliekomerov. Poľnohospodárske organizácie platia
iba za vymenené poškodené diely. Všetky mliekomery ŠPÚ SR prichádzajú na pracovisko,
kde sú prekontrolované a vydané na jednotlivé regionálne strediská. Počet mliekomerov vo
vlastníctve ŠPÚ SR je 2 381 ks typu TRU-TEST pre kontrolu mliekovej úžitkovosti kráv
a kôz, 263 ks mliekomerov BERANGO a 72 ks mliekomerov typu MILKOVIS pre kontrolu
mliekovej úžitkovosti bahníc.
3.5.1. Počet opravovaných a testovaných mliekomerov v roku 2007

Testovanie mliekomerov

Oprava mliekomerov

Počet
evidovaných
mliekomerov
Tru - Test

Počet
evidovaných
mliekomerov
Berango

Počet
evidovaných
mliekomerov
Milkovis

2007

2006

Index
2007/2006

2007

2006

Index
2007/2006

Dunajská Streda

196

-

-

182

195

93 %

7

9

78 %

Nitra

301

13

-

301

321

94 %

35

96

97 %

Topoľčany

303

20

-

318

362

88%

31

76

41 %

Trnava

371

-

-

357

359

99 %

33

49

67 %

Regionálne
stredisko

Banská Bystrica

273

49

-

307

294

104 %

19

31

61 %

Liptovský Mikuláš

237

109

12

365

358

102 %

47

22

214 %

Žilina

189

40

28

239

229

104 %

37

35

106 %

Košice

250

-

12

247

214

115 %

25

32

78 %

Prešov

261

32

-

269

241

112 %

32

31

103 %

ÚPZ NR

-

-

20

-

-

-

-

-

-

ŠPÚ SR

2 381

263

72

2 585

2 573

100 %

266

381

70 %

-

-

-

40

43

193 %

-

-

-

-

-

12

24

-

-

12

-

-

-

-

73

78

94 %

-

-

-

2 381

263

101 %

278

381

73 %

Cudzie mliekomery
TT
Cudzie mliekomery
Berango

Waikato
Spolu

3

2 694
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3.6. Školiace pracovisko
Činnosť:

ÚPZ Nitra vykonáva činnosti spojené so školiacou a doškoľovacou činnosťou
nasledovne:

3.6.1. Pre pracovníkov ŠPÚ SR
a)

Základný kurz plemenárskych zootechnikov – pre novoprijatých pracovníkov

b)

Doškoľovací kurz plemenárskych zootechnikov pre kontrolu úžitkovosti
hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov. Pre
plemenárskych zootechnikov pracujúcich na uvedených úsekoch minimálne
každé 3 roky a pre konzulentov pracujúcich na uvedených úsekoch minimálne
každé 2 roky. Úspešné absolvovanie kurzov je podmienkou pre zotrvanie v
zamestnaní v ŠPÚ SR – v zmysle zákona č. 210/2007 Z.z. o šľachtení
a plemenitbe hospodárskych zvierat v úplnom znení, § 25.

3.6.2. Pre cudzích pracovníkov – pracovníkov poľnohospodárskych podnikov,
inseminačných spoločností, chovateľských zväzov a súkromne
hospodáriacich roľníkov
a) Základný kurz inseminačných technikov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec.
„Osvedčenie“ z týchto inseminačných kurzov je
podkladom pre vydanie
Živnostenského listu na výkon inseminácie.
b) Doplnkový kurz inseminačných technikov na prenos embryí.
Cieľom je získanie a rozšírenie teoretických a praktických vedomostí v tejto
oblasti. Je určený pre absolventov univerzít s veterinárnym alebo zootechnickým
zameraním.
c) Základný kurz laborantov inseminačných staníc.
Absolvovanie kurzu je podmienkou získania oprávnenia na prevádzku
inseminačnej stanice. Školenia laborantov a ich skúšky sa robia v laboratóriách
inseminačných staníc.
3.6.3. Pre pracovníkov – plemenárskych a chovateľských organizácií
Kurzy hodnotiteľov hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec, kôz, hydiny,
králikov a kožušinových zvierat.
Absolvovanie kurzu je podmienkou pre udelenie oprávnenia na výkon
hodnotiteľa pre pracovníkov, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie veterinárneho
alebo zootechnického zamerania.
Všetky horeuvedené kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR pod
číslom 1213 od roku 1998
Užívatelia:

ŠPÚ SR, chovatelia, plemenárske organizácie - inseminačné
spoločnosti, uznané chovateľské organizácie a iní žiadatelia o účasť
na kurze.
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V roku 2007 sa uskutočnilo 28 kurzov a školení. Kurzy a školenia absolvovalo
296 pracovníkov, z toho 159 pracovníkov ŠPÚ SR a 137 pracovníkov cudzích
organizácií.

Prehľad kurzov v roku 2007 pre zamestnancov na ÚPZ v Nitre
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Druh kurzu

Termín kurzu

Doškoľovací kurz plemenárskych zootechnikov pre
29.1 – 1.2.2007
výkon KÚ HD
Doškoľovací kurz plemenárskych zootechnikov pre
12.2. -16.2.2007
výkon KÚ ošípaných
Základný kurz na výkon vlastnej úžitkovosti ošípaných
28.2.2007
PIGLOGOM
Školenie konzulentov pre výkon KÚ OV+K na PC –
27.2. – 28.2.2007
WinREG OV
Školenie konzulentov pre výkon KÚ OŠ na PC –
1.3. – 2.3.2007
WinREG Oš a WPIGservis OŠ
Školenie pracovníkov poľnohospodárskych podnikov na
14.3.2007
PC – WinREG HD
Školenie pracovníkov poľnohospodárskych podnikov na
15.3.2007
PC – WinREG HD
Školenie pracovníkov poľnohospodárskych podnikov na
21.3.2007
PC – WinREG HD
Doškoľovací kurz plemenárskych zootechnikov pre
19.3. – 23.3.2007
výkon KÚ HD
Základný kurz inseminačných technikov HD
26.3. – 30.3.2007
Školenie vedúcich konzulentov pre výkon KÚ HD na PC
11.4. – 12.4.2007
– WinREG HD a WPLEMservis HD
Základný kurz inseminačných technikov HD
2.4. – 13.4.2007
Školenie pracovníkov PPA MP SR k označovanou HZ a
17.4.2007
CEHZ
Školenie vedúcich RS na PC – WinREGy a
24.4. – 26.4.2007
WPLEMservisy
Základný kurz inseminačných technikov HD
23.4. – 4.5.2007
Vzdelávací kurz vedúcich konzulentov KÚ HD
17.5. – 18.5.2007
k programu Životné podmienky zvierat
Základný kurz inseminačných technikov HD
11.6. – 22.6.2007
Školenie PZ KÚ OŠ na PC-WinREG OŠ
10.7. – 11.7.2007
a WPLEMservis OŠ
Základný kurz laborantov inseminačných staníc kancov
10.9. – 14.9.2007
Základný kurz odber. technikov inseminačných staníc
17.9. – 20.9.2007
kancov
Základný kurz inseminačných technikov ošípaných
21.9. – 27.9.2007
Doškoľovací kurz plemenárskych zootechnikov pre
5.11 – 9.11.2007
výkon KÚ HD
Základný kurz inseminačných technikov HD
30.10. – 13.11.2007
Základný kurz odber. technikov inseminačných staníc
27.11.– 30.11.2007
býkov
Školenie pracovníkov poľnohospodárskych podnikov na
4.12.2007
PC – WinREG OV
Školenie EAZ na PC v programe HELIOS ORANGE
5.12. – 6.12.2007
Základný kurz laborantov inseminačných staníc býkov
3.12. – 7.12.2007
Školenie pracovníkov poľnohospodárskych podnikov na
11.12.2007
PC – WinREG HD
SPOLU

Počet
absolventov

Z toho
vlastní cudzí

15

15

9

9

1

1

17

17

10

10

4

4

6

6

8

8

11

11

11
16

11
16

3

3

41

41

10

10

1
19

1
19

9
8

9
8

8

8

8

8

8

8

25

25

2

2

3

3

8

8

18
7

18
7

10
296

10
159

137

3.7. Predaj unifikovaného označovacieho materiálu
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Činnosť:
Zabezpečovanie a predaj unifikovaného označovacieho materiálu predstavuje
nákup predpísaných ušných značiek, aplikačných klieští, nákup tetovacích klieští, kovových
tetovacích čísiel a nákup tetovacej farby. Nákup uvedených materiálov sa realizuje na
základe zmluvných vzťahov od dodávateľských organizácií.
Na ŠPÚ SR ÚPZ Žilina sú vytvorené technické podmienky pre laserový popis
plastových ušných značiek pre HD, ošípané, ovce a kozy a náhradné ušné značky pre
hovädzí dobytok, ovce a kozy.
Predaj unifikovaného označovacieho materiálu sa realizuje cestou regionálnych stredísk
ŠPÚ SR.
Užívatelia:

Chovatelia hospodárskych zvierat, inseminačné spoločnosti, uznané
chovateľské organizácie a iní žiadatelia.

3.7.1. Počet popísaných ušných značiek za rok 2007
RS

Ošípané

Ovce a kozy

HD

Počet terčíkov

Počet hranatých

Počet
terčíkov

Počet
hranatých

Dunajská
Streda

39 829

0

200

0

0

200

0

700

165

1 565

13 600

3 774

30 974

Nitra

14 405

0

8 000

100

0

8 200

500

1 500

139

3 639

15 000

4 679

34 679

Sólo

Dvojica

Náhradné

Celkom

Sólo

Dvojica

Náhradné

Celkom

Dvojice

Náhradné

Celkom

Topoľčany

1 125

0

4 400

200

0

4 800

1 950

1 300

347

4 897

20 500

6 143

47 143

Trnava

14 460

15

0

500

0

1 000

2 065

800

63

3 728

29 000

7 651

65 651

Banská
Bystrica
Liptovský
Mikuláš

2 424

0

38 500

300

81

39 181

3 600

20 000

3 845

47 445

27 200

10 779

65 179

500

0

54 400

100

184

54 784

8 100

10 200

5 528

34 028

31 300

8 604

71 204
30 631

Žilina

75

0

19 000

0

595

19 595

4 000

8 100

5 095

25 295

12 900

4 831

Košice

1 636

0

11 000

0

0

11 000

0

5 000

1 803

11 803

15 600

6 758

37 958

Prešov

1 340

0

18 500

0

60

18 560

0

9 500

4 358

23 358

21 600

6 593

49 793

Sklad

-

-

60 500

14 600

1 000

Spolu

75 794

15

214 500

170 358

375 400

60 500
2 400

920

7 300

217 820 20 215 128 800

21 343

2 000
59 812

3.7.2. Označovací materiál pre HD – Hauptner
Plastové ušné značky
Kovové ušné značky
Aplikačné kliešte
Náhradné ihly
3.7.3.

394 224 ks
40 000 ks
85 ks
50 ks

Označovací materiál pre ovce, kozy a ošípané – ETOS NK

Plastové ušné značky - farebné
Plastové ušné značky - terčíky
Plastové ušné značky väčšie
Plastové ušné značky malé
Náhradné ihly
Popisovače

11 000 ks
238 000 ks
10 000 ks
244 000 ks
100 ks
240 ks

3.8. Označovanie, registrácia a vedenie centrálnej evidencie presunov
hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz
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Dôležitou činnosťou, ktorou bol dňa 20.6.2000 ŠPÚ SR oficiálne poverený a bol mu v
tejto súvislosti rozšírený predmet činnosti, je problematika označovania, registrácie zvierat a
vedenia centrálnej evidencie presunov hospodárskych zvierat. Tieto činnosti súvisia
s aplikáciou vyhlášky MP SR č. 372/2007 z 29. júla 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z.z. o klasifikácii jatočne opracovaných
tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec , o odbornej príprave a o osvedčení
o odbornej spôsobilosti, ďalej s aplikáciou smerníc a nariadení EÚ, predovšetkým nariadenia
EÚ č. 102/92 a nariadenia EÚ 1760/2000.
V roku 2004 sa začalo s označovaním, registráciou fariem, zvierat a vedením centrálnej
evidencie, presunov u ošípaných, oviec a kôz na základe výnosov MP SR č. 3561/2003/100
o označovaní a vedení centrálneho registra ošípaných, ktorý bol nahradený vyhláškou MP
SR č. 407/2007 z 26. júla 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii
ošípaných a výnosu č. 3562/2003-100 o označovaní, evidencii a vedení centrálneho registra
oviec a kôz, ktorý bol nahradený vyhláškou MP SR č. 371/2007 26. júla 2007, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
Základným cieľom aplikácie tejto úlohy je sledovanie a registrácia fariem a zvierat,
registrácia pohybu zvierat a v konečnom dôsledku zdravie spotrebiteľa živočíšnych
produktov na Slovensku
Užívatelia:

MP SR, ŠVPS, PI SR, PPA, ŠÚ SR, VÚEPP SR, PZ SR, DÚ SR a iný žiadatelia
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
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Počty fariem a zvierat zaregistrovaných v období od 1.1.2007 do 31.12.2007
hlásené predchádzajúce
absolútny prírastok v
obdobie
obdobie
prírastok
%
31.12.2007
1.1.2007
Počet registrovaných fariem spolu

31 516

30 352

1 164

3,84%

Počet aktívnych registrovaných fariem

29 261

28 588

673

2,35%

28 683

28 065

618

2,20%

138

138

0

0,00%

colnice

0

0

0

-

exportné organizácie

88

78

10

12,82%

sanitné bitúnky

0

0

0

-

kafilérie

4

3

1

33,33%

výstavné priestory

5

5

0

0,00%

veterinárne nemocnice

1

1

0

0,00%

tržnice
prechodné alebo trvalé
karantény

53

51

2

3,92%

2

1

1

-

sprostredkovatelia/obchodníci

46

45

1

2,22%

pasienky

214

172

42

24,42%

štátne veterinárne ústavy

6

6

0

0,00%

zberné strediská zvierat

21

23

-2

-8,70%

21 096

20 659

437

2,12%

Ošípané

6 691

6 592

99

1,50%

Ovce

5 137

4 668

469

10,05%

1 030

758

272

35,88%

2 255

1 764

491

27,83%

517 370

528 463

- 11 093

- 2,10%

1 677 321

1 494 143

183 178

12,26%

893 000

749 000

144 000

19,23%

359 458

333 484

25 974

7,79%

6 767

5 270

1 497

28,41%

832 655

949 532

- 116 868

- 12,31%

59 703

73 996

- 14 293

- 19,32%

farmy hospodárskych zvierat
mäsospracujúce bitúnky

Z toho:

Aktívne farmy podľa druhu zvierat:
Hovädzí dobytok

Kozy
Počet neaktívnych registrovaných fariem
Počet registrovaného HD
Počet vystavených pasov pre HD
Počet vrátených pasov - HD
Počet registrovaných oviec
Počet registrovaných kôz
Počet registrovaných ošípaných
Počet registrovaných prasníc

4. Činnosti - produkty ŠPÚ SR a ich náklady
V roku 2007 ŠPÚ SR v súlade s predmetom svojej činnosti a uzatvoreným kontraktom
s MP SR a na základe požiadaviek poľnohospodárskych subjektov vykonával plemenárske
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práce a služby k zabezpečeniu kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat na území SR
v plnom rozsahu.
Účtovný rozvrh ŠPÚ SR umožňuje sledovanie nákladov a výnosov podľa jednotlivých
vnútroorganizačných jednotiek a súčasne podľa jednotlivých činností.
Činnosti sú dané druhom hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy,
hydina a bežce), centrálnym laboratóriom rozboru mlieka, útvarom ASD, centrálnou
evidenciou hospodárskych zvierat, výrobnou a správnou réžiou. V rámci druhu
hospodárskych zvierat vzhľadom na množstvo, charakter, prelínanie a rôznorodosť
poskytovania služieb sa priame náklady ďalej nešpecifikujú. Tržby sa vykazujú osobitne za
každú fakturovanú činnosť.
Treba poznamenať, že v roku 2007 sme neboli napojení na ŠR z dôvodu, že sme mali
obchodný vzťah s MP SR za poskytnuté služby CEHZ a kontrolu úžitkovosti (podrobnejšie
viď bod 5). Z tohto dôvodu sú z výročnej správy vypustené tabuľkové prehľady:
- použitie bežného transferu na krytie straty za vykonávanie plemenárskych prác a služieb
v roku 2007
- rozpis použitia bežného transferu podľa nákladových položiek

4.1. Náklady na zabezpečenie plemenárskych prác a služieb podľa chovov
hospodárskych zvierat v roku 2007
Číslo
účtu

v tis. Sk
Hydina a
bežce

Hovädzí
dobytok

Ošípané

Ovce a
kozy

2 130
5 398
4 778
30 876

590
1 260
915
7 210

390
496
311
2 987

4
1
3
-

9 580

2 498

1 101

-

527 Sociálne náklady

1 240

675

312

-

54 Ostatné náklady

6

2

-

-

350
49 580
8 530
18 630
8 840
17 990
4 345
107 915
84 923
- 22 992

12 235
3 240
3 860
4 514
386
24 235
9 079
- 15 156

5 286
210
823
764
2 190
976
10 249
8 492
- 1 757

5
220
225
82
-143

Položka

50 Materiál
51 Služby
z toho : cestovné
521 Mzdové náklady
524 - 525 Zákonné sociálne poistenie

551 Odpisy N a HIM
Priame náklady spolu
CLRM - rozbor mlieka
Stredisko ASD
Výrobná réžia
Správna réžia
ÚPZ Nitra
Náklady celkom
Tržby za plemenárske činnosti
Strata

5. Rozpočet ŠPÚ SR a jeho plnenie
MP SR listom č. 733/2007-330 z 12. januára 2007 nám oznámilo Rozpis záväzných
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2007 pre našu organizáciu, ktorý v súlade so
zákonom NR SR č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007 a uznesením vlády SR č.
856/2006 k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007stanovil nasledovné ukazovatele:
záväzné ukazovatele ŠR na rok 2007:
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•
•

Bežné výdavky (600)
Rozpočtové opatrenie zo dňa 4.4.2007
spolu:

z toho :
Bežné transfery (641)
pre vymedzený okruh úloh a činností na základe kontraktu
limit na reprezentačné výdavky
Kapitálové transfery (700 )

26 800 tis. Sk
20 000 tis. Sk
46 800 tis. Sk

46 800 tis. Sk
80 tis. Sk
0 tis. Sk

ŠPÚ SR boli MP SR týmto listom stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele na
rok 2007:

5.1. Programový rozpočet s číslom 0910601
Zámer programu 091: Podpora konkurencie schopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva,
Zámer podprogramu 06: Plemenárska a kontrolná činnosť,
Cieľ prvku 01: Rozvoj a starostlivosť o plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat.

5.2. Merateľné ukazovatele napĺňania cieľov v roku 2007
Cieľ 1:
Cieľ 2:
Cieľ 3:

V roku 2007 vykonať 258 000 kontrol úžitkovosti jednotlivých druhov
hospodárskych zvierat
V roku 2007 dosiahnuť skrátenie doby zaregistrovania farmy do CEHZ
a odoslania certifikátu farmárovi do doručenia žiadosti na 2 dni v porovnaní
s rokom 2004
V roku 2007 dosiahnuť skrátenie doby odovzdania informácie o výsledkoch
kvalitatívnych analýz vzoriek mlieka na 3 dni v porovnaní s rokom 2004

5.3. Kontrakt na poskytnutie bežného transferu na účelovú činnosť v roku
2007
Kontrakt zo dňa 13.2.2007 bol uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva
SR a ŠPÚ SR Bratislava na poskytnutie bežného transferu na účelovú činnosť v roku 2007.
V časti VII. kontraktu je rozpísané použitie bežného transferu podľa jednotlivých
účelových činností.
Zo štátneho rozpočtu pridelená čiastka 46 800 tis. Sk je rozpísaná na plemenárske
práce a služby podľa hospodárskych zvierat v celkovej čiastke 38 800 tis. Sk a na prevádzku
Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bolo vyčlenených 8 mil. Sk.
Dodatkom č. 1 ku kontraktu zo dňa 6.7.2007 sa zrušili doteraz poskytnuté platby zo ŠR vo
výške 15,6 mil. Sk, ktoré boli vrátené do ŠR a zároveň bola uzavretá Zmluva s MP SR
č.3145/2007-520 za poskytnuté služby CEHZ a KÚ na rok 2007 vo výške 46 800 tis. Sk.
V rámci ŠPÚ SR bol rozpočet na rok 2007 rozpracovaný na jednotlivé VOJ podľa
nákladových a výnosových položiek v rozsahu syntetických účtov účtovnej osnovy.
Plnenie rozpočtu bolo mesačne vyhodnocované a priebežne hodnotenie zasielané na
VOJ ŠPÚ SR.
Polročné a ročné výsledky hospodárenia boli podrobne vyhodnotené v Rozbore
hospodárenia a prejednané na poradách všetkých vedúcich VOJ a vedúcich útvarov
riaditeľstva ŠPÚ SR.
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5.4. Rozpočet na rok 2007, skutočnosť 2006 a plnenie rozpočtu 2007

P.č.

Ukazovateľ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Výnosy z hlavnej činnosti
z toho: - bežný transfer
- tržby z vl. výr. a služieb
- iné ostatné výnosy
- zo štátnych fondov
- z predaja DH a NM
Náklady z hlavnej činnosti
v tom: - spotreb. nákupy (50)
z toho: - materiál
- energie
- služby (51)
z toho: - opravy a údržba
- cestovné
- reprezentačné
- ostatné služby
z toho:- výkony spojov
- osobné náklady (52)
z toho: - mzdové (521)
- sociálne poist.(524-525)
- soc. nákl. (527-528)
- dane a poplatky (53)
- ostatné náklady (54)
- odpisy, predaný majetok (55)
z toho: - odpisy (551)
Hospodársky výsledok

Skutočnosť 2006
z toho:
finančný
Celkom
transfer zo
ŠR
174 693
51 041
51 041
51 041
119 263
4 389
174 690
51 041
30 582
1 003
25 983
923
4 599
80
24 029
1 977
6 045
291
7 824
820
100
10 060
866
4 323
97 508
48 061
69 106
31 123
25 442
16 938
2 960
536
3 141
18 894
18 880
3

0

Rozpočet 2007

Skutočnosť 2007

Celkom

Celkom

164 800
46 800
113 738
4 262
164 800
23 058
18 464
4 594
22 815
5 362
7 550
80
9 823
3 916
96 205
68 111
24 782
3 312
494
1 942
20 286
20 286

171 611
46 800
120 221
4 590
171 610
26 172
21 823
4 349
22 028
5 238
6 507
79
10 204
4 939
100 538
69 573
25 429
5 536
604
2 239
20 029
20 029

0

1

5.5. Podiel jednotlivých nákladov k nákladom celkom v %
Položky
Materiál a energia
Opravy a údržba
Cestovné náklady
Ostatné služby
Osobné náklady
Odpisy
Ostatné náklady

2007

2006

2005

2004

15,25
3,05
3,79
5,99
58,59
11,67
1,66

17,51
3,46
4,48
5,82
55,82
10,81
2,10

15,02
3,39
4,30
5,69
58,35
10,99
2,27

18,72
2,76
4,66
5,52
57,57
9,29
1,42
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5.6. Vývoj tržieb podľa jednotlivých činností v porovnaní za roky 2002 - 2007
Skutočnosť

Ukazovateľ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1
2
3
4
5
6

Tržby v chove hovädzieho dobytka
z toho:- kontrola úžitkovosti mliekové plemená
- kontrola úžitkovosti mäsové plemená
- kontrola úžitkovosti mladého HD
- rozbory na somatické bunky
- rozbory na močovinu

75 247
47 361
9 582
1 803
12 302
1 800

74 439
45 522
10 175
1 989
12 407
1 837

77 821
47 080
9 816
1 779
14 977
1 451

79 295
47 341
8 913
1 571
16 715
1 642

82 561
49 097
8 805
1 497
18 068
1 831

84 923
54 662
9 469
1 428
13 639
2 162

7

Tržby v chove ošípaných

14 967

14 230

11 212

10 894

10 727

9 079

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

z toho:- kontrola úžitkovosti
- meranie piglogom
Tržby v chove oviec
z toho:- kontrola úžitkovosti
- kontrola úžitkovosti mlieka
Tržby za kontrolu úžitkovosti kôz

12 021
2 824
6 984
3 709
2 982
194
95
398
3 465
1 500
1 705
3 959
722
808
7 250
5 613
0

11 245
2 897
7 189
3 791
3 083
134
106
725
1 917
0
1 707
3 996
306
51
9 746
8 000
3

8 914
1 918
6 703
4 003
2 261
111
127
808
1 330
0
1 215
4 415
185
1
8 600
8 000
111

8 152
2 130
6 857
4 283
2 159
126
119
599
1 457
0
1 365
4 544
537
56
329
0
17

8 385
2 026
7 700
5 160
1 747
101
112
889
1 327
0
1 224
4 389
245
78
849
0
275

7 390
1 384
8 338
3 736
3 709
154
82
714
1 258
0
1 258
4 590
431
26
1 763
568
0

11 919

10 874

19 210

15 612

14 399

13 453

126 008

123 716

130 634

120 442

123 652

124 811

25

Tržby za kontrolu úžitkovosti hydiny a bežcov

Paternita koní a iných zvierat
Tržby za práce útvaru ASD
z toho:- kontrola dedičnosti
- údaje do plemenných kníh
Tržby za nájom a služby prenájmu
Doškoľovacie kurzy pre cudzích
Iné plemenárske služby
Ostatné a iné výnosy
z toho:- na centrálnu evidenciu
Tržby z predaja H a NIM
Tržby z predaja označovacieho materiálu a
iné
Tržby spolu

5.7. Prehľad hlavných ekonomických ukazovateľov za roky 2004 – 2007

Náklady na hlavnú činnosť tis. Sk
Tržby za poskytované služby tis. Sk
Bežný transfer tis. Sk
Podiel tržieb na náklady %
Podiel osobných nákladov k tržbám %
Priemerná mzda

rok
2004

rok
2005

Index
05/04

rok
2006

Index
06/05

rok
2007

Index
07/06

182 134
130 634
51 500
71,72 %
80,26 %
17 111

173 900
120 442
53 464
73,86 %
78,99 %
18 425

95,48
92,20
107,68

174 690
123 652
51 041
70,78%
78,86%
19 700

100,45
102,67
–
–
–
106,92

171 610
124 811
46 800*
72,73
75,09
21 163

98,24
100,94
107,43

* 46 800 tis. Sk – zmluvná cena služieb pre MP SR

5.8. Čerpanie fondu reprodukcie ŠPÚ SR
V roku 2007 použil ŠPÚ SR fond reprodukcie vo výške 11 683 309 Sk na obstarávanie:
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- osobných vozidiel pre výkon KÚ
- monitorov
- parkoviska
- poštového servera
- spektrofotometra
- programu Helios
- servera
- brány
- PC
- váhy
- VW CADDY+ úprava
- TZ chaty Plemenár
- technického zhodnotenia strechy
- poplachového systému
- garážovej brány
- PC
- TZ Ústia
- lasersscriptu
- ureakvantu
Spolu

1 088 527,- Sk
8 444,- Sk
80 887,- Sk
284 893,- Sk
139 330,- Sk
900 875,- Sk
820 318,- Sk
59 528,- Sk
420 786,- Sk
647 029,-Sk
2 848 488,-Sk
116 240,- Sk
1 879 513,- Sk
417 228,- Sk
79 342,- Sk
759 302,- Sk
69 630,- Sk
215 752,- Sk
847 197,- Sk
11 683 309,- Sk

5.9. Vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov programovej štruktúry
v zmysle metodického pokynu MF SR pre programové rozpočtovanie
Cieľ 1:
Dosiahnuť stanovený počet kontrol úžitkovosti jednotlivých druhov hospodárskych
zvierat.
Hodnota v počtoch
kontrol
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

260 000
280 140

260 000
276 476

260 000
271 446

a) V sumárnom hodnotení roku 2007 môžeme konštatovať, že plánované úlohy
stanovené pre výkon kontroly úžitkovosti jednotlivých druhov hospodárskych zvierat i napriek
poklesu stavov zvierat v zapojení v KÚ boli v plnom rozsahu a požadovanej kvalite splnené.
b) Výrazne poklesla koncentrácia plemenníc v chovoch s kontrolu úžitkovosti
ošípaných hlavne v dôsledku plošnej likvidácie veľkokapacitných chovov.
c) Na úseku kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka sme v sledovanom období
zaznamenali určitú stabilitu plemenárskych činností, ktoré prispeli jednak k zveľaďovaniu
plemenárskej práce v chovoch hovädzieho dobytka. V roku 2007 nastal nárast výkonu KMÚ
u bahníc, ako aj nárast počtu chovov v KMÚ, čo súvisí so zavedením novej služby pre
chovateľa v roku 2006 a v tomto trende by sme chceli pokračovať aj v ďalšom období.
Prínosom vykonávania kontroly úžitkovosti ošípaných v úžitkových chovoch je
zvýšenie počtu odstavených prasiat vo vrhu a vyššia intenzita vrhov, čo má vplyv na
ekonomiku chovu ošípaných. Tento druh výkonu kontroly úžitkovosti je kladne
hodnotený zmluvnými chovateľmi. Pre rozvoj kontroly úžitkovosti ošípaných je
nevyhnutná priaznivá cenová politika. Dlhodobo nízka cena jatočných produktov
a zvýšené náklady na kŕmne komponenty majú za následok ukončenie chovu prasníc,
čo vplýva na celkový počet stavov prasníc a tým pádom aj na situáciu v kontrole
úžitkovosti I. a II. stupňa.
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Cieľ 2:
Skrátiť dobu zaregistrovania farmy do CEHZ a odoslania certifikátu farmárovi od
doručenia žiadosti.
Hodnota v dňoch
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Rok 2005
2
2

Rok 2006
2
2

Rok 2007
2
2

a) Centrálna evidencia hovädzieho dobytka prebieha kontinuálne – registrácia fariem,
aj zvierat. Taktiež je zabezpečená registrácia fariem aj zvierat u ostatných druhov zvierat –
ovce, kozy a ošípané.
b) Bola odladená tretia etapa analýzy rizík, ktorá bola dodaná firmou AXON PRO,
s.r.o. na základe zákazky ŠPÚ SR spolu s ostatnými modulmi. V spolupráci so ŠVPS SR
je spúšťané spracovanie analýzy rizík 1x mesačne. Po odladení bol daný v máji 2007
modul „prístup farmára“, ktorý bol v skúšobnej prevádzke u 25 farmárov. Po schválení
novej legislatívy bol daný prístup na základe žiadostí 479 farmárom do konca roka 2007.
c) V spolupráci s MP SR boli riešené nové vyhlášky 371, 372 a 406, ktoré riešia
centrálnu evidenciu. Tieto vstúpili do platnosti od 1.9.2007.
d) V náväznosti na novú legislatívu boli od 1.9.2007 dané do rutinnej prevádzky nové
moduly všetkých registrovaných druhov zvierat (HD, OV, KY, OŠ). Tieto boli v priebehu
roka 2007 ladené a do konca roka bola spustená podvojná prevádzka modulov aj so
starým spôsobom spracovania. V tej súvislosti boli vydané aj nové tlačivá pre všetky druhy
zvierat. Je možné používať ešte aj staré tlačivá, ktoré sa musia vyplniť podľa nových
pokynov, ktoré boli tiež vydané v tlačovej forme. Okrem toho na internete sú zverejnené aj
v elektronickej forme nové tlačivá spolu s novými pokynmi pre jednotlivé druhy zvierat.
Nové tlačivá by mali najmä u HD a ošípaných eliminovať nespárované presuny.
e) Zavedenie prechodu na prácu cez elektronický formulár, pomocou ktorého sa
zadávajú hlásenia pracovníkmi CEHZ nové hlásenia do databázy. CEHZ raz mesačne
zasiela farmárom nespárované presuny (obidvom subjektom – odsúvajúcemu aj
prisúvajúcemu). Novými tlačivami bude tento nedostatok odstránený.
Cieľ 3:
Skrátiť dobu pre odovzdanie informácie o výsledkoch kvalitatívnych analýz vzoriek
mlieka
Hodnota v dňoch
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Rok 2005
6
6

Rok 2006
3
6

Rok 2007
3
3

a) V roku 2007 sa nám podarilo zrealizovať dodržiavanie doby odovzdávania
informácie o výsledkoch kvalitatívnych analýz vzoriek mlieka na 3 dni zavedením zvozných
liniek.
b) V súčasnosti máme v prevádzke tri automobily, ktoré zabezpečujú zvoz vzoriek
mlieka zo zberných miest takmer zo všetkých regionálnych stredísk, ktoré zabezpečujú
kontrolu úžitkovosti, s výnimkou RS Prešov a Košice, odkiaľ sa posielajú vzorky mlieka na
spracovanie poštou. Napriek tomu vieme aj v týchto regiónoch zabezpečiť včasné
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odovzdávanie informácií odberateľovi. Chovateľ získava informácie mailom, faxom, alebo
zasielaním poštou.
c) Zavedením zvozných liniek stúpli síce náklady na analyzovanú vzorku, ale táto
investícia bola nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia úlohy, kvality a perspektívnych služieb
poskytovaných odberateľom v budúcnosti.

6. Personálne otázky
6.1. Vnútroorganizačné usporiadanie ŠPÚ SR
•

Riaditeľstvo

•

9 regionálnych stredísk a 21 vysunutých pracovísk

• Účelové plemenárske zariadenie Žilina (ÚPZ ZA)
- útvar vedúceho ÚPZ ZA
- útvar automatizovaného spracovania dát (ASD)
- centrálne laboratórium rozboru mlieka (CLRM) – osvedčenie o akreditácii č. S 003
(SNAS)
- centrálna evidencia presunov hospodárskych zvierat (CEHZ)
• Účelové plemenárske zariadenie Nitra – Lužianky
- Laboratórium genetiky – osvedčenie o akreditácii č. S -174 (SNAS)
- Školiace a doškoľovacie zariadenie – osvedčenia o akreditácii (MŠ SR) školiacich
činností č.1213/2213/98/23/1 až 9.

6.2. Organizačná štruktúra ŠPÚ SR
1) Riaditeľstvo ŠPÚ SR
b) Úsek plemenárskej
biológie

a) Úsek riaditeľa

4) Regionálne strediská ŠPÚ SR
Dunajská Streda
Nitra
Topoľčany
Trnava
Banská Bystrica
Liptovský Mikuláš
Žilina
Košice
Prešov

c) Úsek ekonomický

so sídlom v Bratislave

2) Účelové plemenárske
zariadenie v Žiline
•
•
•
•

Útvar vedúceho ÚPZ ZA
Útvar ASD
Centrálna evidencia
presunov HZ (CEHZ)
Centrálne laboratórium
pre rozbory mlieka

3) Účelové plemenárske
zariadenie Nitra – Lužianky
•
•
•

Laboratórium genetiky
Pracovisko pre opravy a
testovanie mliekomerov
Školiace a doškoľovacie
stredisko

+ 21 vysunutých pracovísk
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6.2.1. Riaditeľstvo ŠPÚ SR Bratislava
a) Úsek riaditeľa
- zabezpečuje riadenie a koordináciu práce vnútorných organizačných jednotiek,
ako aj úseku plemenárskej biológie a ekonomického úseku. Jeho súčasťou je
personálne riadenie a riešenie pracovno-právnych otázok, riešenie právnych
otázok a riešenie pracovno-právnych otázok, riešenie právnych otázok a riešenie
pracovno-právnych otázok, riešenie právnych otázok BOZP, PO a CO.
Organizuje a zabezpečuje kontrolnú činnosť vo vnútri ŠPÚ SR.
b) Úsek plemenárskej biológie
•
•

útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
útvar kontroly úžitkovosti ošípaných, hydiny a bežcov

Zamestnanci uvedených útvarov metodicky riadia príslušnú oblasť kontroly
úžitkovosti hospodárskych zvierat. Vykonávajú kontrolu činnosti terénnych
pracovníkov regionálnych stredísk a spolupracujú s organizáciami zabezpečujúcimi
plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat
a s organizáciami vedeckovýskumnej základne.
c) Úsek ekonomický
- spracováva komplexnú ekonomickú agendu organizácie
Členenie úseku je nasledovné:
•
•

•

Útvar ekonomiky práce a miezd - rozpočet a výplata miezd a odmien,
cestovné náhrady, vnútorné pokyny ohľadom odmeňovania
Útvar informačnej sústavy a financovania - účtovanie nákladov, výnosov,
inventarizácia HIM a DHIM a evidencia HIM, tvorba rozpočtu, uhrádzanie
faktúr, sledovanie platieb, sledovanie čerpania finančných prostriedkov a
pokladňa
Útvar hospodárskej správy a autodopravy - materiálno-technické
zabezpečenie, správcovstvo budovy, zabezpečovanie autodopravy, verejné
obstarávania tovarov a služieb.

6.2.2. Účelové plemenárske zariadenie v Žiline
a) Útvar vedúceho ÚPZ ZA – zabezpečuje prevádzku a údržbu budov v
správe ÚPZ ZA, zabezpečuje prevádzku motorových vozidiel. Zodpovedá za
materiálno – technické zabezpečenie všetkých útvarov, vedie všetky účtovné
doklady tykajúce sa KÚ všetkých druhov hospodárskych zvierat, vykonáva
predkontáciu týchto účtovných dokladov týkajúcich sa pohľadávok za KÚ,
potvrdení o pôvode, rozbory na somatické bunky a močovinu. Útvar vedúceho
ÚPZ ZA zodpovedá za správu registratúry v rámci príslušného
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automatizovaného systému registratúry na ÚPZ ZA, za vedenie vysunutého
pracoviska registratúrneho strediska na VOJ a za personálne zabezpečenie
plnenia
všetkých úloh s tým spojených.
b) Útvar ASD – zabezpečuje úlohy v rutinnej prevádzke spracovania dát z úsekov
kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia hovädzieho dobytka, ošípaných,
oviec a kôz. Vedie databázu plemenárskych údajov.
c) Centrálna evidencia hospodárskych zvierat – plní úlohy štátu v oblasti
registrácie fariem a zvierat hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz. Vydáva
pasy zvierat (v súčasnosti pre hovädzí dobytok) v súlade s nariadením vlády č.
305/2003 Z.z. a príslušnou legislatívou zameranou na označovanie, registráciu
a vedenie centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz
v náväznosti na príslušné nariadenia EÚ. Vytvára elektronickú databanku
presunov zvierat s prepojením na administratívny a kontrolný systém IACS.
d) Centrálne laboratórium pre rozbory mlieka – vykonáva analýzy vzoriek
mlieka kráv, bahníc a kôz na obsah mliečnych zložiek - tuk, bielkovinu, laktózu.
Ďalej vykonáva analýzy individuálnych vzoriek mlieka na somatické bunky
u kráv, bahníc a analýzy individuálnych vzoriek mlieka na obsah močoviny u
kráv.

6.2.3. Účelové plemenárske zariadenie v Nitre – Lužianky
a) Laboratórium genetiky – pracuje v oblasti určovania pôvodov zvierat
predovšetkým plemenníkov. Činnosť vykonáva stanovenými biotechnologickými
metódami.
b) Stredisko pre opravy a testáciu mliekomerov – vykonáva opravy
mliekomerov TRU-TEST, BERANGO, MILKOVIS a ich testáciu na testovacej
stolici.
c) Školiace a doškoľovacie stredisko – vykonáva školenia a doškoľovania
zamestnancov ŠPÚ SR a zamestnancov iných organizácií v rámci
akreditovaných (MŠ SR) školiacich činností.

6.2.4. Regionálne strediská a ich vysunuté pracoviská
Prostredníctvom zamestnancov ŠPÚ SR, predovšetkým vedúcich regionálnych
stredísk, vedúcich konzulentov, konzulentov a plemenárskych zootechnikov vykonávajú
úlohy spojené s výkonom kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz,
hydiny a bežcov. Súčasťou činnosti regionálnych stredísk je poradenstvo v oblasti
plemenárstva, na základe výsledkov kontroly úžitkovosti, vydávanie potvrdení o výkone KÚ
k dotačným titulom, osvedčení o identite, predaj označovacieho materiálu a poradenstvo
v oblasti vedenia dokumentov centrálnej evidencie presunov hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec a kôz.

6.2.5. Personálne zmeny v roku 2007
V priebehu roka 2007 nastúpilo do pracovného pomeru 17 zamestnancov, z toho 12
mužov a 5 žien, 3 zamestnankyne sa vrátili z rodičovskej dovolenky.
Pracovný pomer skončilo 40 zamestnancov, z toho 10 žien a 1 zamestnankyňa
nastúpila na riadnu materskú dovolenku.
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Právne dôvody skončenia pracovného pomeru v evidenčnom počte zamestnancov:
§ 60 ZP – dohodou
§ 60,63 ods.1/b ZP – dohodou pre nadbytočnosť
§ 60,63 ods.1/c ZP – dohodou zo zdravotných dôvodov
§ 71 ZP – uplynutím dojednanej doby
§ 49 ZP – výpoveďou zamestnávateľom

-8
- 20
-4
-7
-4

Skutočný evidenčný počet zamestnancov ŠPÚ SR k 31.12.2007 bol 266 (z toho 163
mužov a 103 žien), čo predstavuje v evidenčnom počte v pohybe zamestnancov zníženie o
21 zamestnancov v priebehu roka 2007. Za obdobie roku 2007 bolo v pracovnom pomere 13
starobných dôchodcov.
Mimoevidenčný počet zamestnancov:
1 zamestnankyňa na riadnej materskej dovolenke
3 zamestnankyne na rodičovskej dovolenke

6.2.6. Počet zamestnancov – stav k 31.12.2007 podľa VOJ ŚPÚ SR
Evidenčný počet
zamestnancov
2007
VOJ

02
06
09
11
12
13
14
18
21
70
71
72
73

Evidenčný počet
zamestnancov
2006

Spolu

z toho
ženy

Spolu

z toho
ženy

D. Streda
Nitra
Topoľčany
Trnava
B. Bystrica
L. Mikuláš
Žilina
Košice
Prešov
CEHZ - ZA
Riad. ŠPÚ
ÚPZ - Nitra
ÚPZ - Žilina

18
19
18
18
19
23
11
13
20
24
26
9
48

1
6
3
4
8
3
1
3
1
20
15
5
33

20
22
21
21
21
25
12
13
22
23
29
9
49

1
7
4
6
9
3
1
3
3
19
16
4
36

Celkom

266

103

287

112

%
Index
07/06
(spolu)

Priemerný vek
zamestnancov

%
Index
07/06

2007

2006

90,00
86,36
85,71
85,71
90,47
92,00
91,66
100,00
90,90
104,34
89,65
100,00
97,95

49,39
46,24
50,03
43,76
51,74
49,92
52,68
49,63
44,39
38,10
50,12
44,96
48,43

50,88
46,34
47,29
43,88
51,51
50,40
51,33
49,14
43,55
35,93
50,28
47,82
46,75

97,07
99,78
105,79
99,72
100,44
99,04
102,63
100,99
101,92
106,03
99,68
94,01
103,59

92,68

47,36

47,62

99,45

6.2.7. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov za porovnateľné
obdobie rokov 2007 a 2006
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie :
Ukončené základné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stred. odborné vzdelanie (s maturitou)

rok
2007
počet
%
6
2,25
13
4,88
157
59,02

rok
2006
počet
%
7
2,43
13
4,52
174
60,62

%
Index
07/06
85,71
100,00
90,22
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Úplné stred. všeobecné vzdelanie (s maturitou)
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske)
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

14
3
73
266

5,26
1,12
27,44

15
2
76
287

5,22
0,69
26,48

93,33
150,00
96,05

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov – rozvoj ľudských zdrojov
Prehľad uskutočnených odborných seminárov, školení a kurzov v počte zúčastnených
zamestnancov za rok 2007:
-

seminár - elektronické verejné obstarávanie tovarov od 1.1.2007
odborný kurz - typové programy pre prax kontrolórov

- 1
- 1

- seminár - novela zákonníka práce
- 2
- kurz - výpočtovej techniky – program ECDL na počítače Štart
- 10
- kurz - anglického jazyka
- 11
- seminár - o zdravotnom poistení
- 2
- seminár - uzávierka za rok 2006 v aplikácii SOFTIP - PACET
- 2
- seminár - personalistika a mzdy v novej aplikácii SOFTIP - PROFIT
- 3
- školenie - vodičov
- 37
- kurz - kuričov
- 3
- školenie - Microsoft Visual Studio 2005
- 4
- seminár - aktuálna novela zákonníka práce
- 2
- seminár – vybrané európske vykonávacie smernice pre kontrolné štandardy - 1
- školenie – Microsoft SQL server 2005
- 4
- školenie - WInASU administratívny systém úradu
- 12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
95

7. Hodnotenie a analýzy vývoja ŠPÚ SR v danom roku
7.1. Zdroje financovania činnosti ŠPÚ SR sú nasledovné
•
•

tržby za činnosť, ktorú vykonáva ŠPÚ SR na základe zmlúv s odberateľmi (72,7%)
z celkových výnosov
finančné prostriedky z obchodnej zmluvy s MP SR na zabezpečenie prevádzkových
nákladov na centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat a centrálny register
plemenárskych údajov (27,3 %) z celkových výnosov

7.2. Hodnotenie výsledkov a prínosu ŠPÚ SR pre občanov a štátnu správu
Hlavné ukazovatele stanovené MP SR v roku 2007 ŠPÚ SR splnil. Dosiahnuté
výsledky hodnotí organizácia ako veľmi dobré.
Výsledky, ktoré organizácia počas svojej existencie dosiahla sú pravidelne polročne
podrobne hodnotené v komplexných technicko – ekonomických správach a rozboroch
činnosti ŠPÚ SR. Na základe týchto pravidelných hodnotení činnosti ústavu možno uviesť
nasledujúce závery:
•
•

ŠPÚ SR plní svoje poslanie v rozsahu svojho predmetu činnosti.
ŠPÚ SR poskytuje formou publikovania výsledkov kontroly úžitkovosti, genetického
hodnotenia a reprodukcie hospodárskych zvierat značné množstvo informácii, ktoré sú
významné pre fyzické a právnické osoby predovšetkým v chove hospodárskych zvierat.
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•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Informácie sú použiteľné pre ďalšie zveľaďovanie chovov hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov. Informácie sú využívané aj zamestnancami
štátnej správy (MP SR, ŠVPS SR, PPA, PI SR, PZ SR, DÚ SR a pod.)
Rozpočtovaný hospodársky výsledok v roku 2007 bol splnený. Plánovaný hospodársky
výsledok bol splnený každoročne počas doterajšej už 16-ročnej existencie ústavu.
Kvalita a technická úroveň vykonávaných činností je daná odbornou úrovňou
zamestnancov, ktorých kvalifikovanosť sa sústavne zvyšuje.
Bol zrealizovaný projekt PHARE vrátane kofinancovania slovenskou stranou.
Zlepšuje sa materiálne a technické vybavenie zamestnancov a pracovísk ŠPÚ SR.
V ďalšom období je potrebné pokračovať v realizácii prestavby informačného systému
ŠPÚ SR a zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov ŠPÚ SR v oblasti využívania
výpočtovej techniky v praxi.
Pretrvávajúcim problémom je finančná situácia odberateľov služieb ŠPÚ SR. Prejavuje
sa oneskoreným uhrádzaním pohľadávok, čo negatívne ovplyvňuje disponibilné zdroje
na účte ŠPÚ SR a obmedzuje čerpanie prostriedkov z fondu reprodukcie na nákup HIM.
Ťažiskovou úlohou pre najbližšie obdobie je komplexné dobudovanie centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat (register fariem, register zvierat, evidencia presunov zvierat), ktorá
bude slúžiť v systéme IACS potrebám Pôdohospodárskej Platobnej agentúry, ako aj
orgánom zodpovedným za potravinovú bezpečnosť.
Novovzniknutý štátny podnik PS SR chce byť dôstojným pokračovateľom jednotlivých
činností svojho predchodcu (Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky), tak aby
naši partneri získavali aj naďalej poskytované informácie a služby v požadovanej kvalite.
Snahou pri špecifikovaní základného predmetu činnosti bude zachovať doteraz
poskytované služby a podľa možností ich rozšíriť.
V spolupráci s medzinárodnou organizáciou Interbull budú PS SR, š.p. v najbližšom
období riešiť zavedenie medzinárodného genetického hodnotenia HD v podmienkach
Slovenska.
V spolupráci s medzinárodnou organizáciou ICAR budú PS SR, š.p. zabezpečovať
získanie medzinárodného certifikátu kvality výkonu kontroly úžitkovosti, garantujúceho
dodržiavanie medzinárodných pokynov a smerníc pre danú činnosť.

8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov a vplyv ostatných inštitúcií
Získané údaje od chovateľov a z testovacích prostredí podľa jednotného systému sú
spracované a vyhodnotené útvarom ASD a poskytované v požadovanej forme odberateľom.
Pre jednotlivých odberateľov tieto spracované údaje tvoria základný predpoklad pre výkon
ich činnosti a poskytujú možnosti uskutočňovať jednotlivé rozhodnutia týkajúce sa chovu a
šľachtenia hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov s cieľom zvyšovania
ekonomického profitu v týchto chovoch.
Výstupy a údaje z databázy ŠPÚ SR (kontrola úžitkovosti, kontrola dedičnosti,
zabezpečovanie CEHZ a označovania zvierat, informácie v oblasti poradenstva pre kvalitu
mlieka a výživu a pod.) využíva zo všetkých väčších chovateľských subjektov na Slovensku
v priemere:
•
•
•
•

90% chovateľov hovädzieho dobytka,
17% chovateľov ošípaných,
27% chovateľov oviec a kôz,
tiež chovatelia hydiny a bežcov

Označovací materiál a poradenstvo v oblasti centrálnej evidencie presunov zvierat sú

Strana 34 z 37

Výročná správa za rok 2007, Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky

poskytované všetkým chovateľom zvierat na Slovensku.
Medzi najvýznamnejších odberateľov služieb ŚPÚ SR a spolupracujúce organizácie
patria nasledovné organizácie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poľnohospodárske subjekty – právnické a fyzické osoby v rozsahu cca 1 700 (chovatelia
HD, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov),
Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Pôdohospodárska platobná agentúra SR, Bratislava,
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava,
PI SR (Plemenárska inšpekcia SR) Nitra,
Zväzy chovateľov hovädzieho dobytka a Slovenská holsteinská asociácia,
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo so sídlom v Nitre,
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo so sídlom v Banskej Bystrici,
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra,
VÚEPP Bratislava,
Štatistický úrad SR
Policajný zbor SR, Prokuratúra a súdy SR,
Daňové úrady SR,
SZCH Bratislava a dôverníci (výstupy z kontroly mliekovej úžitkovosti - KMÚ oviec a kôz),
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra,
Inseminačná spoločnosť SBS, a.s., so sídlom v Kremničke,
Inseminačná spoločnosť INSEMAS s. r. o. so sídlom v Lučenci,
Inseminačné stanice kancov v SR,
V niektorých prípadoch spracovateľský priemysel,
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka,
Odborný mesačník - Slovenský chov,
Výskumný ústav mliekarenský so sídlom v Žiline,
Medzinárodné organizácie ICAR, INTERBULL, CECA-LAIT a ISAG,
Partnerské organizácie vykonávajúce kontrolu úžitkovosti v zahraničí

9. Záver
Predkladaná výročná správa bola vypracovaná na základe činnosti a skutočných
dosiahnutých technicko – hospodárskych výsledkov ŠPÚ SR za rok 2007.
Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky mal vo svojom predmete činnosti
určené úlohy spojené so starostlivosťou o rozvoj šľachtenia a plemenitby HZ. Tieto úlohy sú
zamerané predovšetkým na oblasť výkonu kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia
hospodárskych zvierat. Dôležitou a ťažiskovou úlohou, ktorou bol ŠPÚ SR poverený ešte v
roku 2000 je vybudovanie centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (register fariem,
register zvierat, evidencia presunov HZ), ktorá slúži v systéme IACS potrebám
Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry (PPA), ako aj orgánom zodpovedným za potravinovú
bezpečnosť v SR. Konečným cieľom v tejto oblasti je maximálne prispieť k ochrane
spotrebiteľa a bezpečnosti potravinového reťazca v rámci Slovenskej republiky a EÚ.
ŠPÚ SR pôsobil v oblasti šľachtenia a plemenitby HZ už šestnásty rok. Výsledkami,
ktoré dosiahol za uplynulé obdobie v oblasti šľachtenia a plemenitby HZ - plemenárskej
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biológie a v ekonomike,
potvrdil svoje výrazné postavenie v hierarchii organizácií
zabezpečujúcich starostlivosť o rozvoj šľachtenia a plemenitby HZ v SR v zmysle zákona
194/98 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, v zmysle neskorších predpisov
a príslušných vykonávacích vyhlášok.
Všetky horeuvedené, ale i ďalšie činnosti a aktivity ŠPÚ SR potvrdzujú, že táto
organizácia rezortu pôdohospodárstva plnila a naďalej prostredníctvom novo
zriadených Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. plní úlohu
stabilizujúceho a tvorčieho faktora v procese šľachtenia a plemenitby HZ, v
zootechnických činnostiach a chovateľstve na území Slovenskej republiky.
Táto správa je zverejnená na internetovej stránke PS SR, š.p. http://www.pssr.sk

Bratislava, marec 2008

Ing. Štefan Ryba
riaditeľ PS SR, š.p.
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1.1.2008
kontinuálne pokračovanie činností ŠPÚ SR,
vznik novej organizácie

Plemenárske služby
Slovenskej republiky,
štátny podnik
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