
 

Úspech na svetovej úrovni. 
Opätovné získanie certifikátu kvality pre mliekovú kontrolu úžitkovosti. 

 
PS SR, štátny podnik je od roku 1994 členom medzinárodnej organizácie pre kontrolu úžitkovosti zvierat  

ICAR (International Committee for Animal Recording).  
Cieľom ICAR-u je po celý čas jeho pôsobenia podpora a zlepšovanie štandardov pre meranie úžitkových 

vlastností s ekonomickým významom a zlepšovanie označovania zvierat na farmách a ich hodnotenia 
prostredníctvom zostavenia pravidiel a smerníc. Medzinárodná organizácia I.C.A.R. je registrovaná v Paríži ako 
medzinárodná nezisková a nevládna organizácia. V súčasnosti má 87 členov v 47 krajinách.  

Začiatkom deväťdesiatych rokov bol  schválený dôležitý dokument  - Special  Stamps  Rules, ktorý 
upravoval pravidlá a požiadavky, podľa ktorých ICAR umožňoval  používať tzv. Špeciálnu pečať kvality, ktorá 
bola symbolom kvality a garanciou presnosti a objektívnosti výkonu kontroly úžitkovosti v danej krajine. Tento 
dokument  bol v júni 2006 nahradený novým programom hodnotenia členských krajín na ocenenie služieb 
poskytovaných chovateľom v danej krajine. Špeciálna pečať kvality bola nahradená Certifikátom kvality.  

Plemenárske služby SR, š.p.  po ukončení platnosti „pečate kvality“ v roku 2009 vypracovali žiadosť 
(príručka kvality) na udelenie Certifikátu kvality v rozsahu poskytovaných činností: identifikácia HD, kontrola 
mliekovej úžitkovosti HD, analýzy v laboratóriách a genetické hodnotenie. Na workshope ICAR-u v dňoch 11.5.-
14.5 2009 v chorvátskom Poreči  Slovenská republika, v zastúpení PS SR, š.p. získala spolu s Českou republikou 
a Fínskom  právo používať „Certifikát kvality“. Slovensko sa v tomto období zaradilo medzi 7 členských krajín, 
ktoré získali toto najvyššie oprávnenie. 

 
V dňoch 4. - 8. septembra 2013 sa uskutočnil na pracoviskách štátneho podniku Plemenárske služby SR 

očakávaný audit  (reakreditácia Certifikátu kvality) z medzinárodnej organizácie ICAR.  V súvislosti s týmto 
auditom prišiel na Slovensko pán Charl Hunlun z Juhoafrickej republiky, hlavný audítor medzinárodnej 
organizácie ICAR, ktorý metodicky usmerňuje a riadi 27 audítorov tejto organizácie, ktorí pôsobia po celom 
svete. Cieľom auditu bolo overenie postupov, technického zabezpečenia a organizácie výkonu kontroly 
úžitkovosti na Slovensku.   

Audit bol zameraný na výkon kontroly mliekovej úžitkovosti HD, genetické hodnotenie, identifikáciu HD 
a analýzy v laboratóriách. V priebehu auditu navštívil audítor Charl Hunlun jednotlivé pracoviská PS SR, š.p.: 
Účelové plemenárske zariadenie v Nitre - prezentácia školiaceho zariadenia, laboratória genetiky, pracoviska 
testovania mliekomerov; Účelové plemenárske zariadenie v Žiline – prezentácia automatizovaného systému 
spracovania dát, nový prístup pre chovateľa – Plemenársky informačný systém (PLIS), systém popisu 
a distribúcie ušných značiek pre identifikáciu HZ, činnosť laboratória pre analýzy vzoriek mlieka; 
Poľnohospodárky podnik – s prezentáciou zabezpečenia priameho výkonu kontroly úžitkovosti. 

Pán Charl Hunlun sa veľmi podrobne zaujímal o všetky činnosti ktoré PS SR, š.p. zabezpečuje. Posudzoval 
všetky pracoviská, hodnotil dosiahnuté výsledky a prísne kontroloval jednotlivé postupy. Rovnako aj pri 
návšteve poľnohospodárskeho podniku kontroloval priamo v teréne kvalitu identifikácie zvierat, presnosť 
odberu vzoriek mlieka a využívanie poskytovaných dát z kontroly úžitkovosti chovateľom. 

Pri záverečnom zhodnotení ocenil prácu všetkých zamestnancov PS SR, š.p. Vyzdvihol dosiahnuté 
výsledky v daných podmienkach, nezabudol zdôrazniť dôležitosť obojstrannej spolupráce so všetkými 
partnerskými organizáciami, nevynímajúc veterinárny sektor a samozrejme podporu nášho ministerstva.   

Obnovený Certifikát kvality je zárukou pre všetkých našich odborných partnerov a chovateľov, že nami 
poskytované služby sú objektívne, nezávislé a plne v súlade s medzinárodne uznávanými postupmi a 
metodikami.  Pre našu organizáciu je to záväzok a výzva, aby sme nepoľavili v poskytovaných službách a hľadali 
nové činnosti, ktoré by sme mohli ponúknuť našim odberateľom za účelom ďalšieho rozvoja šľachtenia, 
plemenárstva a ekonomiky chovu hospodárskych zvierat na Slovensku. 

Jedinečné logo Certifikátu kvality, ktoré označuje produkty a služby PS SR, š.p. informuje chovateľov 
a celú odbornú a laickú verejnosť nielen na Slovensku, že informácie a výsledky kontroly úžitkovosti ktoré sú 
publikované spĺňajú, alebo prevyšujú náročné kritériá ICAR-u. Daný certifikát tak významne potvrdzuje naše 
postavenie v rámci medzinárodne uznávaných štandardov a tým zvyšuje dôveru chovateľov v kvalitu 
poskytovaných produktov a služieb.  

 



 

 
 

Charl Hunlun - hlavný audítor ICARu 
 

 
 
Diskusia  s Ing. J. Tabačkovou - vedúcou  Centrálneho laboratória rozboru mlieka, Ing. Š. Kišovou – 
manažérkou kvality  pri prezentovaní výsledkov na ÚPZ Žilina 

Ing. Štefan Ryba, Ph.D. - riaditeľ PS SR, š.p. s hlavným 

audítorom  p. Charlom  Hunlunom  


