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Štátny plemenársky ústav SR prešiel 1. ja-
nuára 2008 dôležitou zmenou. Pán riaditeľ, 
mohli by ste ju priblížiť našim čitateľom? 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky na základe rozhodnutia č. 5134/2007-
250 zo 7. decembra 2007 zrušilo s účinnosťou 
31. decembra 2007 Štátny plemenársky ústav 
Slovenskej republiky so sídlom Starohájska 29, 
852 27 Bratislava a v súlade s ustanovením § 
12 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku 
v znení neskorších predpisov rozhodlo o zalo-
žení štátneho podniku Plemenárske služby Slo-
venskej republiky, štátny podnik, k 1. januáru 
2008 rozhodnutím Č. 5136/2007-420 zo dňa 7. 
decembra 2007.

V čom sa najvýraznejšie prejavila táto 
zmena? 

Zásadný ekonomický rozdiel je v tom, že 

Štátny plemenársky ústav SR fungoval ako prís-
pevková organizácia, z čoho vyplýval príspevok 
pre kontrolu úžitkovosti a vedenie centrálnej 
evidencie. Nové Plemenárske služby SR, š.p., 
ekonomicky vystupujú ako podnikateľský sub-
jekt s tým, že sa uchádzajú v zmysle Nariadenia 
vlády SR 369/2007 (o niektorých podporných 
opatreniach v pôdohospodárstve) o štátnu 
dotáciu pre subvencovanú službu na kontrolu 
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hod-
noty zvierat. Centrálna evidencia HZ je riešená 
samostatne. 

Smerom k odberateľom služieb – chovate-
ľom nedochádza k zásadnej zmene. Naďalej 
zabezpečujeme verejno-prospešné služby cho-
vateľom (výkon kontroly úžitkovosti, dedičnosti 
úžitkových vlastností, overovanie pôvodu jed-
notlivých druhov HZ) s celoslovenskou pôsob-

nosťou, ktoré sú smerované pre ten istý rozsah 
odberateľov ako v minulosti.

Aké priame zmeny v štruktúre vašich pra-
covísk prebehli v súvislosti so vznikom novej 
organizácie?

Tým, že sme vedeli o vzniku nového štátneho 
podniku a  k odvolaniu predchádzajúceho riadi-
teľa došlo už v septembri minulého roka, v jeho 
posledných mesiacoch sme vykonali personál-
ne a organizačné zmeny, ktoré sa týkali hlavne 
nášho riaditeľstva v Bratislave. Cieľom bolo 
sprofesionalizovať a zefektívniť niektoré riadia-
ce činnosti. Vznikol jeden veľký Útvar kontroly 
úžitkovosti HD, oviec a kôz, v ktorom sa združili 
veľké a malé prežúvavce, pričom nová vedúca 
tohto útvaru bola súčasne aj zástupkyňou riadi-
teľa ŠPÚ SR a neskôr aj PS SR, š.p. 

Počet regionálnych stredísk neplánujeme 
znížiť, zostane ich deväť. K štruktúre podniku 
patria aj naďalej účelové plemenárske zariade-
nia (ÚPZ) v Žiline a Nitre - Lužiankach. Pláno-
vané zmeny v počtoch zamestnancov v týchto 
v regiónoch, resp. v účelových plemenárskych 
zariadeniach súvisia opäť so zvyšovaním profe-
sionality a efektívnosti našej práce.

Aké konkrétne zmeny by mali nastať 
v technickom vybavení pracovníkov vykonáva-
júcich kontrolu úžitkovosti priamo v teréne?

Našou snahou bude technicky a organizačne 
vylepšiť túto službu, čo bude finančne určite 
náročné (laboratórne analyzátory mlieka, mlie-
komery, elektronické váhy, prístroje PIGLOG 
pre skúšky vlastnej úžitkovosti). V tomto roku 
v rámci skvalitnenia služby sa rozbieha systém 
kontroly úžitkovosti oviec, kôz a ošípaných 
s elektronickým zberom údajov z terénu. Mo-
mentálne sa na to využívajú notebooky. Našou 
snahou je postupne vybaviť aj pracovníkov 
v kontrole úžitkovosti HD vreckovými počítačmi 
(tzv. PDA). Cieľom je odbúranie náročnej ručnej 
práce pri zasielaní hlásení v papierovej podobe. 
Výsledkom by mala byť vyššia efektivita a hlav-
ne rýchlosť zberu, spracovania a distribúcie 
výsledkov kontroly úžitkovosti smerom k odbe-
rateľom služieb. 

Tento rok plánujeme otvoriť absolútne no-
vú možnosť: bezprostredne po výkone kontroly 
úžitkovosti vidieť konkrétne výsledky za daný 
chov pomocou on-line prístupu cez internet 
v centrálnej databáze registra plemenárskych 
údajov v našom ÚPZ v Žiline.

Ako rýchlo sa chovatelia dostanú k údajom 
o úžitkovosti vo svojich chovoch?

Závisí to od typu kontroly. Pokiaľ ide o štan-
dardný typ kontroly úžitkovosti, napr. pri ošípa-
ných, kde sa spracúvajú samotné údaje, chova-
teľ by sa mal dostať k výsledkom do 2-3 dní od 
ukončenia výkonu kontroly úžitkovosti v chove. 
Pri HD, ovciach a kozách, kde sa spracúvajú aj 
výsledky analýz vzoriek mlieka (nastáva tiež 
párovanie údajov o úžitkovosti a obsahu zlo-
žiek mlieka, resp. PSB), je predpoklad dostať sa 
k výsledkom do 3 dní od ukončenia výkonu KÚ 
v chove. Týmto by sme sa chceli priblížiť k systé-
mu, ktorý sme naštartovali už koncom minulého 
roka v oblasti databázy vedenej centrálnej evi-
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riaditeľ, Plemenárske služby SR, š.p.

Predstavujeme Plemenárske služby
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Podľa slov predsedu SPD Veselé Antona Bolje-
šika vyriešila stavba skladovacej nádrže na tekuté 
exkrementy problémy s týmto druhom „odpadu“ 
v stredisku Veselé. Nádrž s kapacitou 1 500 m3 

spĺňa požiadavky prísnych predpisov na ochranu 
životného prostredia a ovzdušia a, samozrejme, aj 
minimálne 5-mesačnú skladovaciu kapacitu. Inves-
tícia realizovaná firmou Du räu mat mala hodnotu 
cca 2 milióny korún a bola čiastočne refundovaná 
z prostriedkov Programu rozvoja vidieka (kapitola 
4.1.). 

Základom PVC fólia a filc
Lôžko pre nádrž (lagúnu) bolo vyhĺbené 1,5 m 

pod úroveň okolitého terénu. Hlina, ktorá sa na-
hromadila pri jeho kopaní, bola využitá na vy-
tvorenie cca 1,5-metrového valu, ktorý slúži ako 
oporná bočná stena lagúny. Dno nádrže je vyplne-
né jemným pieskom (0,4) a naň priamo na sadajú 

postupne vrstva jemného filcu (0,5 cm) a jemnej 
fólie (1 mm) a hrubého filcu (1,5 cm) a hrubej fó-
lie (3 mm). Do vrstvy hrubého filcu je zapustené 
jednoduché monitorovacie zariadenie, ktoré tvorí 
plastová rúra s priemerom 63 mm. Nádrž je možné 
v prípade potreby prekryť, čím vznikne uzavretý 
skladovací priestor . 

Do nádrže i z nej cez žumpu
Nádrž nie je plnená priamo, ale cez otvorenú 

žumpu s objemom 20 m3. Do nej sú tekuté exkre-
menty vtláčané z fekálnych cisterien, resp. priamo 
samospádom zo susedného objektu pre prasnice. 
V žumpe je viacúčelové miešacie a čerpacie zaria-
denie, ktoré pretláča tekuté exkrementy buď do 
otvorenej nádrže alebo napĺňa cisternu fekálne-
ho voza pre ich priamu aplikáciu na pôdu, resp. 
do pôdy (spätný tok medzi nádržou a žumpou je 
zabezpečený samospádom). Pre tieto pracovné 

operácie kúpili vo Veselom nové hadicové, resp. 
radličkové aplikátory, ktoré sú namontované na 
existujúcich cisternách. Investícia v podobe no-
vej fekálnej cisterny s aplikátormi (s objemom 
12 500 l) je podľa slov predsedu SPD Veselé pláno-
vaná v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. 

Investujú aj napriek aktuálnej situácii,
ktorá nijako nepraje chovu ošípaných. Podľa 

slov pána Bolješika vo Veselom chcú chovať ošípa-
né a aby ich mohli chovať aj naďalej, musia urobiť 
všetko pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti. 
Jedným z nevyhnutných opatrení sú investície do 
modernizácie chovu ošípaných. Nakoniec, celková 
plánovaná výška investícií v dlhodobom časovom 
horizonte (100 mil. Sk) hovorí sama za seba. Z ďal-
ších investičných zámerov treba spomenúť výstav-
bu obdobnej nádrže v stredisku Dubovany v roku 
2008. V súčasnosti sa tiež realizuje výstavba maš-
tale pre pripúšťané prasnice. O rok neskôr by chceli 
realizovať aj výstavbu hnojiska na pevné exkremen-
ty spolu s prístupovými cestami v stredisku Veselé 
(rok 2009). Všetky spomínané projekty sú a budú 
realizované v spolupráci s firmou Du räu mat. 

  Snímky: Marián Dukes, Slovenský CHOV

Investícia SPD Veselé v spolupráci s firmou Du räu mat pomáha napĺňať štandardy 
ochrany životného prostredia

Nadzemná nádrž s dostatočnou kapacitou
Otvorená nádrž na tekuté exkrementy čiastočne zapustená pod úroveň terénu. Jej plášť tvoria štyri 

ochranné vrstvy. Porušenie ochranného plášťa je monitorované. Nádrž je prepojená so žumpou, cez ktorú 
sú do nádrže prečerpávané aj exkrementy z iných maštalí. Priamo z nádrže je možné čerpať tekuté exkre-
menty do cisterien pre ich aplikáciu na pôdu. To je v stručnosti charakteristika investície, ktorú s pomo-
cou technológie firmy Du räu mat realizovalo SPD Veselé z financií Programu rozvoja vidieka.

Prečerpávanie tekutých exkrementov zo žumpy do lagúny. 

Fólie, ktorými je vystlaná skladovacia nádrž, sú nepriepustné. Na spojenie 
jednotlivých pásov fólie bolo použité originálne zariadenie, ktoré obsluhovali 
autorizovaní nemeckí technici.

Monitorovacie zariadenie sa nachádza v jednom z rohov lagúny. Priesak je 
možné zistiť jednak pomocou sondy, ale aj vizuálne.

Žumpu je možné naplniť jednak pomocou cisterien, ale aj priamym gravi-
tačným spádom zo susednej maštale.

•  Vykonávame stavebné práce vo vlastnej réžii  •  Sme predajcom produktov firmy WestfaliaSurge na Slovensku
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dencie HZ, kde má chovateľ k dispozícii prístup 
k údajom CE HZ (tiež on-line). Farmár dostane 
vlastné heslo a prístupový kód a v najkratšom 
možnom čase sa bude vedieť dostať k požado-
vaným údajom. 

V akom stave sa nachádza kontrola úžitko-
vosti na prelome rokov?

Môžeme hovoriť o relatívne stabilnej situá-
cii v chove prežúvavcov, čo súvisí s realizáciou 
produktov ich chovu. Až tak spokojní nemôže-
me byť s kontrolou úžitkovosti ošípaných, kto-
rá kopíruje všeobecne zlý stav tohto odvetvia 
živočíšnej výroby. Dlhodobo nepriaznivý vývoj 
ovplyvňuje podiel zvierat v kontrole úžitko-
vosti. Hlavne koncom minulého roka sme za-
znamenali výrazný pokles počtu chovateľov 
v kontrole úžitkovosti. Nie je to spôsobené tým, 
že by chovatelia nemali záujem o túto službu 
a informácie, ktoré poskytuje, je to najmä pre-
to, že chovy, ktoré nám „vypadli“ z kontroly, 
spravidla skončili aj s chovom ošípaných. Tento 
vývoj nám kreslí vrásky na čelo. Nás to mrzí aj 
preto, že sa už dopracoval systém elektronické-
ho zberu údajov z kontroly úžitkovosti. Jednot-
liví konzulenti ich posielajú e-mailom priamo 
na spracovanie do ÚPZ v Žiline, ktoré sa takto 
veľmi zrýchlilo. 

Aká je aktuálna situácia, resp. plány v kon-
trole mäsovej úžitkovosti HD? 

Pokiaľ ide o kontrolu úžitkovosti dojčiacich 
kráv a mäsových plemien, snahou bude podob-
ne ako pri mlieku modernizovať a rozšíriť vyba-
venie pre potreby výkonu činnosti po dohode 

s chovateľom. Tu by som chcel zdôrazniť, že za 
poskytovanie údajov o vážení zodpovedá cho-
vateľ, ktorý by mal aj vytvárať podmienky pre 
váženie zvierat. Tu skôr vidím problém v tom, 
že je ešte mnoho chovateľov, u ktorých nie sú 
optimálne podmienky pre výkon kontroly úžit-
kovosti. Dosť ťažko môžeme získať kvalitné 
údaje, ktoré chovateľ žiada, ak váženie nepre-
bieha úplne korektne alebo neprebieha vôbec. 
Kontrola úžitkovosti aj v najvyspelejších kraji-
nách na svete je vždy spájaná so spoluprácou 
s chovateľom, ktorý vedie základnú zootechnic-
kú evidenciu. Bez nej nie je možné získať hod-
noverné a kvalitné údaje. 

Aké sú vaše plány vo vzťahu k medzinárod-
ným organizáciám?

Chceli by sme prvýkrát v histórii priniesť 
chovateľom HD na Slovensku medzinárodné ge-
netické hodnotenie. Začali sme intenzívne pri-
pravovať údaje pre ich zaslanie do INTERBULLu 
(subkomisia ICARu pre výpočet plemenných 
hodnôt). Tým sa zavŕši ďalšia kapitola našej 
činnosti, keďže sa takto staneme plnohodnot-
ným členom tejto organizácie. 

Pred nami stojí ďalšia veľká výzva – získať 
tzv. certifikát kvality výkonu kontroly úžitko-
vosti HD. Jeho priznanie závisí od toho, ako 
obstojíme pred posudzovacou komisiou ICARu 
(Medzinárodná organizácia pre kontrolu úžit-
kovosti zvierat). Predpokladám, že získanie 
certif ikátu by mohla byť úloha pre najbližšie 
dva roky (prihlášku chceme podať na tohoroč-
nom júnovom zadaní ICAR-u v USA). V tejto sú-

vislosti si dovolím pripomenúť, že získanie tzv. 
Špeciálnej pečate (v roku 2002), ktoré predchá-
dzalo získaniu certifikátu, trvalo 6 rokov. 

Spomínali ste medzinárodné organizácie, 
ktorých ste členom. Mohli by ste povedať na 
záver pár slov o vašej spolupráci so sloven-
skými inštitúciami participujúcimi na rozvoji 
chovu HZ u nás? 

Veľmi intenzívna komunikácia bude pre-
biehať s naším zriaďovateľom, ktorým je Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva SR. Ide hlavne 
o poskytovanie výstupov z Centrálnej evidencie 
HZ, ale aj z centrálneho registra plemenárskych 
údajov. Veľmi potrebná je spolupráca s rezort-
nou nadstavbou – Slovenskou poľnohospodár-
skou univerzitou v Nitre a Slovenským centrom 
poľnohospodárskeho výskumu - VÚŽV, Nitra. 
Nesmieme zabudnúť ani na spoluprácu s jed-
notlivými chovateľskými zväzmi, resp. insemi-
načnými spoločnosťami. Najintenzívnejšia je už 
dlhodobo spolupráca s jednotlivými chovateľ-
skými zväzmi, pretože zmluvne im poskytujeme 
údaje z KÚ pre potreby vedenia plemenných 
kníh. Máme veľmi korektné a štandardné vzťa-
hy so zväzmi chovateľov hovädzieho dobytka, 
oviec a kôz a ošípaných. Pri hovädzom dobytku 
prebiehala intenzívna diskusia jedine so Zvä-
zom chovateľov mäsových plemien na Sloven-
sku – družstvo, ktorý koncom minulého roka 
prejavil záujem o výkon kontroly mäsovej úžit-
kovosti. 

 Za rozhovor poďakoval Marián Dukes
 Snímka: Marián Dukes

         profesionálnejšie
  efektívnejšie
a rýchlejšie
         prinášame profit
         do vášho chovu

Plemenárske služby
Slovenskej republiky, š.p.

profesionálnejšie
efektívnejšie
a rýchlejšie
prinášame profit
do vášho chovu

PS SR, š.p. - spoľahlivý partner chovateľov
pri výkone kontroly úžitkovosti a dedičnosti 
hospodárskych zvierat na Slovensku
už od roku 1924

tradícia, ktorá zaväzujetradícia, ktorá zaväzuje

Zvoľte si pufer pre optimálnu úžitkovosť!
Acid Buf prináša nový rozmer pufrácie bachora.

Udržanie správnej bachorovej 
pH rovnováhy je jednoduché, ak 
farmár a výživár skrmujú Acid Buf, 
s ktorým sa vyhnú metabolickým 
poruchám.

Acid Buf dopĺňa dojnici prirodzený 
endogénny systém pufrácie prebytoč-

ných kyselín a stabilizuje produktívne prostredie v bachore. V pokusoch Acid 
Buf dosiahol viac ako dvakrát lepšiu pufráciu kyselín ako sóda bikarbóna.

Využitím kŕmnych stratégií, zameraných na optimálne pH bachora, sa mô-
že dosiahnuť značné zlepšenie v produkcii. Vďaka svojej vysokej pufračnej 
schopnosti a značnej absorpcii kyselín počas dlhého časového obdobia, Acid 
Buf podporuje tento zámer a zlepšuje výkonnosť bachora už pri nízkych dáv-
kach.

Čo je bezpečnejšie a prirodzenejšie ako príroda sama? 
Acid Buf, premytý Atlantickými prúdmi.

Acid Buf
Perfektný prírodný 

bachorový pufer

Noack Slovakia s.r.o.
tel.: 02/43 41 1630-1

www.noack.sk, 
noacksk@noack.sk

Novoročná oslava spojená s jubileom
Redakcie našich odborných periodík za-

čínajú každý nový rok, podobne ako väčšina 
iných kolektívov, firemnou akciou. Tentokrát 
sme v podniku so symbolickým názvom „kra-
vín“ okrem bilancovania roku 2007 oslávili 
i jedno jubileum. Bolo ním 10 rokov od ná-
stupu Ing. Mariána Dukesa do redakcie časo-
pisu Slovenský CHOV. Koľko článkov za toto 
obdobie napísal a koľko krát cvakol spúšťou 
redakčných fotoaparátov presne neviem. 
Málo, vzhľadom na jeho pracovné nasadenie, 
ich určite nebolo a verím, že ich ešte veľa pri-
budne. Dúfam, že „Dukyho“ budú nasledovať 
i ostatní pracovníci našich vydavateľstiev 
a takého pekné dôvody na oslavy v budúcnos-
ti pribudnú.

 Ján Huba
 Snímky: Veronika Toroková, Naše pole


