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ÚVOD 

 
Kontrola úžitkovosti v chove ošípaných je kontinuálny proces zberu významných 

informácií o jednotlivých kategóriách ošípaných z chovov, ich využitie – spracovanie za 

účelom stanovenia najkvalitnejších plemenníkov v následnom procese šľachtenia a tieto 

informácie včas dopraviť na potrebné stupne riadenia chovov. 

Je to proces, ktorý napomáha v konečnom dôsledku dosiahnuť lepšie ekonomické výsledky 

chovov tým, že sa zefektívňuje reprodukcia v chovoch. 

 

Súčasný prudký rozvoj technických prostriedkov a relevantných vedeckých poznatkov 

kladie zvýšené nároky na zabezpečenie výkonu kontroly úžitkovosti. 

Aby bol výkon kontroly úžitkovosti konkurencieschopný, musia byť zabezpečené nasledovné 

predpoklady: 

 Existencia efektívneho zberu a toku údajov z testovacích prostredí do výpočtového 

centra 

 Existencia a aktualizácia databázy ošípaných spolu s progresívnou metodikou 

hodnotenia plemenníkov využívajúcou aktuálne poznatky z oblasti genetiky 

a šľachtenia ošípaných 

 Dostatočne rýchla spätná distribúcia vhodných podkladov pre selekciu plemenníkov 

a riadenie fariem na patričné stupne riadenia a rozhodovania 

 

Dodávateľom výkonu kontroly úžitkovosti ošípaných v našich podmienkach sú Plemenárske 

služby Slovenskej republiky, š.p., ktoré sa vyformovali do dnešnej podoby a názvu (1.1.2008) 

postupne od 60-tych rokov zo Štátnych plemenárskych podnikov, GR Bratislava cez Štátny 

plemenársky ústav Slovenskej republiky (1.7.1992). 

 

V priebehu štvrť storočnice nasadenia výpočtovej techniky v plemenárstve sa možnosti 

výpočtovej techniky neustále menili (od sálových počítačov až po súčasné výkonné počítače a 

Internet). Tento aktuálny stav techniky určuje úroveň výkonu KÚ, možností úrovne 

genetického hodnotenia, aktuálnosť a dostupnosť informácií. 

V súčasnosti pristupujeme k rozsiahlemu projektu tvorby centrálnej databázy 

a softvérového vybavenia najnovšími NET – technológiami, ktoré umožňujú prostredníctvom 

Internetu operatívny prístup k informáciám, ich analýzam s prehľadným zobrazením 

výsledkov. Takisto ďalšie aktivity viedli k rýchlejšiemu elektronickému zberu dát v teréne 

a operatívna aktualizácia databázy ošípaných. 
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Použité skratky 
 

DI - Druh informácie (pokyn) pre spracovanie dát počítačom (dokladový styk) 

HMČ - Hmotnosť mäsitých častí 

ISK - Inseminačná stanica kancov 

KDZ - Kontrola dedičnosti zdravia 

KÚ - Kontrola úžitkovosti 

KURo - Podsystém kontrola úžitkovosti ošípaných 

ME - Metabolizovateľná energia 

MS - Matričný súbor 

MSK - Matričný súbor kancov 

MSM - Matričný súbor matiek 

MSP - Matričný súbor prasníc 

MSPo - Matričný súbor potomstva 

NT - Nákupné trhy  

Oš - Ošípané 

POT - Podsystém evidencia potomstva 

PSSR, š.p. - Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 

TUH - Test úžitkového hybrida 

ÚPZ ZA - Účelové plemenárske zariadenie Žilina 

VJH - Výkrmnosť a jatočná hodnota 

VS - Výpočtové stredisko 

VSŽ - Všetky stráviteľné živiny 

VÚ - Vlastná úžitkovosť 

ZCHOŠ - Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo 
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1. Predmet kontroly úžitkovosti ošípaných, legislatíva 

 
KÚ I. stupňa sa vykonáva v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch a jej základom je: 

 Kontrola reprodukčných vlastností prasníc a kancov – počet všetkých 

narodených, živonarodených a dochovaných prasiat vo veku 21 dní, percento 

zabrezávania podľa hodnotených kancov 

 Kontrola materských vlastností prasníc – hmotnosť vrhu v 21.dni 

 Výkon skúšok vlastnej úžitkovosti a stanovenie ukazovateľov vlastnej 

úžitkovosti: 

- skutočné a prepočítané hodnoty priemerného denného prírastku 

- skutočné a prepočítané hodnoty výšky chrbtovej slaniny 

- skutočné a prepočítané hodnoty % hlavných mäsitých častí živej ošípanej 

Všetky prepočty sa vykonávajú na jednotnú hmotnosť 100 kg. 

KÚ II. stupňa sa vykonáva v úžitkových chovoch na žiadosť chovateľa a vykonáva sa 

kontrola reprodukčných vlastností prasníc. 

 
Legislatívne a odborné zabezpečenie: 
 

Výkon kontroly úžitkovosti ošípaných je uskutočňovaný v zmysle Zákona č. 194/98 Z.z. 

o plemenitbe a šľachtení hospodárskych zvierat. 

Plemenárski pracovníci sa riadia Zásadami pre výkon kontroly úžitkovosti ošípaných 

vydanými PSSR, š.p. 
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2. Testovacie prostredia, zber dát 

 
Dáta o reprodukčných vlastnostiach prasníc sa zberajú na chovoch. Sú spracovávané na 

regionálnych strediskách aplikačným programom wPlemservis OŠ (firemný softvér PSSR, 

š.p.) a odosielané e-mailom na spracovanie na ÚPZ Žilina do výpočtového strediska. 

Dáta zo skúšok vlastnej úžitkovosti sú zisťované prístrojom Piglog, z neho sú prenesené 

na regionálnych strediskách na počítač, spracované softvérom wPlemservis OŠ a odosielané 

e-mailom na spracovanie na ÚPZ Žilina. 

Dáta zo staníc výkrmnosti ošípaných (skúšky výkrmnosti a jatočnej hodnoty) sú 

softvérovo na stanici spracovávané a formou diskety zasielané na spracovanie. 

Dáta z laboratória genetiky (ÚPZ Nitra) – výsledky overovania pôvodov kancov sú 

zasielané e-mailom na spracovanie. 

 
Frekvencia spracovania dát je nasledovná: 

 

vlastná úžitkovosť  – týždenný cyklus 

skúšky výkrmnosti a jatočnej hodnoty  – týždenný cyklus 

reprodukčné vlastnosti prasníc  – 14 dňový cyklus 

 

Uzávierky zaslania dát k uvedeným spracovaniam upresňuje Účelové plemenárske zariadenie 

Žilina. 
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3. Spracovanie údajov kontroly úžitkovosti, databáza ošípaných 

 
Spracovanie údajov kontroly úžitkovosti spočíva v nahraní údajov z aplikačného 

programu wPlemservis OŠ (prípadne vstupných dokladov – dokladový styk) do databázy 

ošípaných (aktualizácia databázy). 

Databázu tvoria všetky ošípané zaznamenané na počítačových médiách s ich výsledkami 

v rôznych štádiách ich pôsobenia v kontrole úžitkovosti /narodenie, tetovanie, skúšky 

vlastnej úžitkovosti – skúšky VJH, nákupné trhy, zaradenie do plemenitby, anamnézy počas 

pôsobenia v kontrole úžitkovosti, výsledky preverenosti na staniciach VJH, vyradenie 

z plemenitby/ s ich vzájomným prepojením. Spracovanie agendy ošípaných a tým vlastne 

tvorba databázy prebieha v týždenných, 

2-týždenných, resp. mesačných cykloch. 

Prítomnosť každého jedinca v databáze od jeho narodenia až po vyradenie z plemenitby, 

kedy v databáze tiež fyzicky zostáva, prebieha v uzavretom cykle.  

Uzavretý cyklus znamená to, že výber jedincov do plemenitby od ich narodenia, cez skúšky 

vlastnej úžitkovosti až po zaradenie do plemenitby robí softvér riadenia agendy ošípaných 

sám, tým, že po prvotnom zaradení jedinca do databázy /pridelením ušného čísla/ počítač 

začína jedinca sledovať a v každej etape vývoja a sledovania jedinca ponúkne 

plemenárskemu pracovníkovi na signálnom reporte týchto jedincov pre nahlásenie výsledkov 

tej, ktorej hodnotiacej a vyžadovanej etapy ich vývoja. 

Existuje aj tzv. „násilné“ nahlásenie jedinca do databázy v ktoromkoľvek štádiu jeho života. 

 

V plemenitbe ošípaných v reči počítača máme dva hlavné súbory a to kance a prasnice. 

Predpokladom je označenie zvierat pôvodovými číslami (pravé ucho) a evidenčnými číslami 

prasníc (ľavé ucho). Kance sú fyzicky označované len pôvodovým číslom a k nemu je v 

databaze pridelená identifikácia (línia, register). 

 

Od aktuálnosti a korektnosti údajov v týchto základných súborov sa odvíja aktuálnosť 

a opodstatnenosť ďalších údajov v databáze a stav jedincov v uvedených súboroch 

ovplyvňuje plemenársky pracovník pomocou zmienených signálnych reportov, ktoré 

pravidelne dostáva z výpočtového strediska a ktoré sú vytvárané nasledovne: 

 

Program prezerá v určitý časový okamih súbor prasníc a vyberie tie prasnice, ktoré majú 

v danom časovom okamihu vrhy 2 mesiace staré a z týchto 2-mesačných prasiatok treba 

vybrať jedincov do plemenitby. 

Plemenársky pracovník dostane signálny report so zoznamom týchto 2-mesačných prasiatok. 

Z nich vyberie vhodné jedince a tieto nahlási na spracovanie, kedy identifikácia jedinca je 

tvorená jeho matkou a ušným číslom. Toto je prvý vstup nových jedincov do databázy. 

Počítač si ich začína evidovať v tzv. oddiely mladých zvierat pod ich ušnými číslami, ktorých 

súčasťou je aj číslo chovu odkiaľ pochádzajú a samozrejme krajské číslo ich matky a dátum 

ich narodenia. 

Keď tieto novozaevidované jedince dovŕšia vek 4 mesiace, plemenársky pracovník opäť 

dostane signálny report, v ktorom je uvedený zoznam jedincov (kančeky a prasničky) na 

skúšky vlastnej úžitkovosti.  

Plemenársky pracovník vykoná skúšky vlastnej úžitkovosti a údaje s výsledkami VÚ a 

dátumom nákupného trhu, na ktorý sú jednotlivé jedince určené zašle na spracovanie. Softvér 

sleduje dátumy nákupných trhov a ku každému trhu sa vytvárajú reporty tzv. katalógy na 

nákupné trhy kančekov a prasničiek. 
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Katalógy na nákupné trhy obsahujú hodnotiace údaje jedinca, ktoré obsahujú údaje 

o reprodukcii rodičov, výsledky skúšok VJH rodičov, výsledky genetického hodnotenia 

rodičov a jedinca. 

Po doplnení katalógu o výsledky nákupného trhu sa tento opäť spracuje a jedince, ktoré boli 

na nákupnom trhu predané, tieto počítač automaticky zaradí do plemenitby (do súborov 

prasníc alebo kancov) s tým, že im pridelí identifikáciu, pod ktorou sú evidované u 

chovateľa. 

Týmto aktom začnú tieto novo zaradené kance a prasnice pôsobiť v plemenitbe 

a plemenársky pracovník im z terénu hlási výsledky anamnéz (pripúšťanie, oprasenie, odstav, 

výsledky zo staníc VJH) a to opäť prasniciam, ktoré vyberie počítač na signálnych reportoch 

(nahlásenie oprasenia, odstavu, signalizuje prasnice bez pohybu – nahlásiť pripustenie). 

Nahlásením oprasenia (vrhu) do databázy sa začína sledovanie jeho veku a dovŕšením veku 

vrhu 2 mesiace sa opäť začína známy cyklus na potomkoch týchto novo zaradených kancov a 

prasníc do plemenitby. 

 

Inú skupinu tvoria mladé jedince, ktoré boli vybrané na testovanie do staníc VJH. Týmto 

zase prichádzajú na výpočtové stredisko hlásenia o výsledkoch testovania. 

 

Z databázy ošípaných sú pravidelne vytvárané okrem signálnych reportov aj hodnotiace 

a štatistické reporty pre rôzne stupne riadenia chovu ošípaných až po koncoročné sumárne 

prehľady dosiahnutých výsledkov a ročenky. 

 

Každý jedinec, ktorý je nahlásený do databázy, nepretržite v nej existuje (aj keď je už 

z plemenitby vyradený). 
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4. Číselníky 
 

 

Dovoz (platí pre KÚ Oš): 

 

31 Veľká Británia 

32 Belgicko 

33 Slovinsko 

34 Maďarsko 

35 Dánsko 

36 Nemecko 

37 Poľsko 

38 Fínsko 

39 Švédsko 

40 Kanada 

41 Rakúsko 

42 Holandsko 

43 Švajčiarsko 

44 USA 

45 Nórsko 

46 Česká republika 

47 Bulharsko 

48 Francúzsko 

49 Rumunsko 

50 ... 

51 ... 

52 ... 

 

 

Dôvody vyradenia plemenníkov z KÚ: 

 

11 nevhodné charakterové vlastnosti 

12 vek 

13 zlá úžitkovosť nízka plod. mlieč. odchov 

14 nevyhovujúca VJHo 

15 bez udania dôvodu 

16 netypovosť 

20 pre nevyhovujúce vlastnosti potomstva 

30 úrazy, iné príčiny 

31 infekčné ochorenie 

32 neinfekčné ochorenie 

33 nevyhovujúce výsledky KDZ 

34 poruchy pohlavného cyklu 

35 poruchy pohybového aparátu 

40 prevod do inej kategórie 

41 prevod inde 

 

 

Dôvody vyradenia v podsystéme evidencia potomstva: 

 

01 úhyn celého vrhu v dobe od narodenia do odstavu 

02 genetický defekt 

03 typ 

04 RTG 

05 úžitkovosť (slanina) 

06 vývin 

07 chybné cecky, malý počet 

08 defekty končatín 

09 chyby konštitúcie 

10 poruchy zažívacieho ústrojenstva 
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11 anomálie pohlavných orgánov 

12 choroby dýchacieho ústrojenstva 

13 infekčné ochorenia 

14 mŕtvica, stres 

15 habitus 

16 úhyn 

17 nutná porážka 

18 iné 

19 presun do výkrmu 

20 presun do UCH 

 

 

Druh informácie (pre dokladový styk): 

 

DI vyjadruje druh požadovanej pracovnej operácie. Je dvojmiestny znak. 

Znak na prvom mieste označuje číslo dokladu (OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, OŠ-5). 

Znak na druhom mieste znamená prevažne tieto druhy informácie: 

 DI – 1 oprava 

 DI – 2 zrušenie 

 DI – 3 zaradenie, hlásenie 

 DI – 4 vyradenie 

 

Výnimku tvorí DI na zost. R 5011, kde je pomenovaný ako TYP – 22 hlásenie oprasenia 

 TYP – 23 hlásenie odstavu 

 na doklade OŠ-9 ex je použitý len TYP – 92 presun prasníc 

 

 na doklade MENOVKA je vyjadrený slovom DI – 1 zaradenie 

 DI – 2 oprava 

 DI – 3 zrušenie 

 

 

Charakter chovu: 

 

01 – 09 šľachtiteľské chovy 

10 – 19 rozmnožovacie chovy 

20 – 29 úžitkové chovy 

33 prechodný fiktívny chov pre zaradenie kancov z nákupných trhov 

50 – 59 inseminačné stanice kancov (kraj podľa sídla ISK, okres 99, poľnohospodársky 

 podnik 999) 

 

 

Charakter vrhu: 

 

1 normálny vrh 

2 zmetanie – môže sa hlásiť za obdobie 45 – 115 dní (nehlási sa počet prasiatok) 

3 všetky mŕtvo narodené 

4 uhynuté do odstavu 
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Kategória ošípaných: 

 

1 prasnica 

2 kanec 

3 prasnička - prvôstka 

4 prasnička vo VJH 

5 prasnička jatočná - hybridná 

6 kanček 

7 bravček vo VJH 

8 bravček jatočný - hybridný 

9 kanček v kombinovanej skúške  

 

 

Meracia skupina pre meranie vlastnej úžitkovosti – PIGLOG: 

 

Číselné označenie pracovníkov v jednotlivých regiónoch určuje PSSR š.p. 

 

 

Označenie kancov v KÚ: 

 

Línie kancov: 

 

Kanec pôsobiaci v KÚ musí byť najprv zaradený do KÚ cez katalóg z NT kancov, alebo 

dokladom OŠ-1. Číselný znak genealogickej línie prideľuje PSSR, š.p. ÚPZ Žilina. Zoznam 

názvov a číselných línií je obsiahnutý v „Zozname línií kancov“. Kance dovezené zo 

zahraničia musia byť vždy hlásené na PSSR, š.p. ÚPZ Žilina. 

 

 

Registračné číslo kancov: 

 

Po zaradení kanca do MSK je prideľované programom automaticky (samostatne pre každú 

líniu). 

Pri zaraďovaní kanca dokladom OŠ-1 do stĺpca línia sa píše číselný znak línie a do 

registračného čísla ľubovoľné číslo – najlepšie číslo špičky zaraďovaného kanca. Počítač 

registračné číslo kanca pri aktualizácii zmení, opraví a pridelené číslo registra oznámi cestou 

protokolu (zostavy) M 2011. 

KANCE zaraďované cez KATALÓG NT KANCOV sú zaradené automaticky na 

prechodný chov: 29 – 33 – 333 – 33 
Na tomto prechodnom chove budú evidované v MSK 6 mesiacov. Po šiestich mesiacoch ich 

počítač vyradí!!!  

Povinnosťou plemenárskeho zootechnika je, aby nakúpeného kanca presunul na chov, 

ktorý kanca zakúpil. 

 

 

Prechodné označovanie kancov: 

 

8888 88888 kanec z importu (prechodné obdobie, keď importovaný kanec ešte nemá 

pridelené registračné číslo v intenciách KÚ Oš) 

7777 77777 fiktívny kanec (prechodné obdobie, keď skutočný kanec ešte nemá pridelené 

registračné číslo) 
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Prasnosť: 

 

Nezaznamenáva sa do dokladov. Znak 1 a 9 je dosadený programom do MSP. 

1 – jalová 

9 – oprasená 

 

 

Stupeň hybridizácie: 

 

Stupeň hybridizácie vyjadruje plemennú skladbu krvi jedinca . 

 

Čís. kód Názov Skratka 

 

10000000 Biele ušľachtilé BU 

11000000 Seghers Hybrid SH 

12000000 DU-KÚ/ PIC-ÚCH DU/PC 

13000000 Yorkshire YO 

14000000 Topigs-F1 TF 

15000000 KA-HYB KH 

17000000 France Hybrid FH 

17100000 Materská SYNT-Línia MS 

18000000 Topigs-C TC 

19000000 France Hybrid-C FC 

22000000 Mangalica plavá MG 

33330000 Línia Topigs TP 

40000000 Landras LA 

60000000 Hampshire HA 

62000000 Slovenské mäsové SM 

63000000 Pietrain PN 

64840000 HA x DU HA x DU 

80000000 Duroc DU 

84640000 DU x HA DU x HA 

  

 

Poznámka: 

Všetky povolené kombinácie plemien (hybridizácie) sú v zozname, ktorý vydáva ZCHOŠ – 

družstvo na Slovensku po dohode s PSSR š.p. v Bratislave. Kódy a názvy nepoužívaných 

plemien sa zachovávajú v archívnej databáze. 
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Systém kódovania chovov - plemenársky register chovu: 

 

X 1. znak je druh zvierat (2 – ošípané) 

X 2. znak je číslo kraja z územného členenia Slovenska 

XX 3. - 4. znak je číslo okresu z územného členenia Slovenska 

XXX 5. - 7. znak je číslo poľnohospodárskeho podniku v rámci menovky chovateľov 

XX 8. – 9. číslo chovu v rámci poľnohospodárskeho podniku 

 

Zoznam regionálnych stredísk (s výkonom KÚ Oš): 

 

región: 02 – Dunajská Streda 

región: 06 – Nitra 

región: 09 – Topoľčany 

región: 11 – Trnava 

región: 12 – Banská Bystrica 

región: 13 – Liptovský Mikuláš 

región: 14 – Žilina 

región: 18 – Košice 

región: 21 – Prešov 
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5. Vstupné doklady (pre dokladový styk) 
 

 

O Š -1  Z ar ad en i e  –  v y r ad en ie  –  o pr a va  k an ca / pr asn ice  

 

Doklad slúži pre evidenciu dospelých jedincov v matričných súboroch. Možno ním 

vykonávať úkony, ktoré sú obsiahnuté v nadpise formulára. Na VS sa zasiela k spracovaniu 

v dvojtýždňových intervaloch. 

 

Popis: 

Stĺpec Údaj Spôsob vyplnenia a poznámky 

 

 1 -   9 Kr-Ok-Po-Ch Základná identifikácia chovu podľa menovky 

Zaradený jedinec Číslo kanca, alebo prasnice, prasničky 

10 - 13 Línia u kanca číselný znak línie. Kance zásadne zaraďuje PSSR š.p. 

 u prasnice sa kolónka nevypĺňa 

14 - 18 Reg. č. - matr. č. u kanca uveďte registračné číslo. Pri zaraďovanom kancovi cez  

 OŠ-1 do registračného čísla sa môže uviesť číslo špičky. Počítač 

 pri zaradení kanca pridelí registračné číslo. Jeho pridelenie oznámi 

 na zostave M 2011 textom: „ZMENA REG. KANCA“, pôv. reg. 

 NNNNN“ (N = číslo) 

 u prasnice sa uvádza registračné číslo prasnice 

OTEC (zaradeného jedinca) Výnimku v zápise tvoria rodičia z dovozu! 

19 - 22 Línia Údaj sa preberá z POP. 

23 – 27 Register Údaj sa preberá z POP. 

MATKA (zaradeného jedinca) Výnimku v zápise tvoria rodičia z dovozu! 

28 - 41 Kr-Ok-Po-Ch-m.č. Údaje sa preberajú z POP. 

 

 

U dovezených jedincov zo zahraničia sa kolónky rodičov za otca a matku vypĺňajú 

nasledovne: 

 

u kancov OTEC LI = 0000 

 MATKA KR = 00 OK = 00 POD = 000    CH = 00 

 Ostatné údaje sa uvádzajú podľa POP. 

u prasničiek OTEC REG. = 00000 

 MATKA KR = 00 OK = 00 POD = 000    CH = 00 

 Ostatné údaje sa uvádzajú podľa POP. 

42 - 48 Pravé ucho Uvádza sa číslo pôvodu zaraďovaného 

 jedinca (u vrúbovaných vlastné číslo). 

49 – 54 Dátum narod. Dátum narodenia zaraďovaného jedinca. 

55 – 60 Dát. zar.-vyr. PRI ZARADENÍ: 

 Kanca - dátum zápisu do centrálneho registra sa 

 uvádza dátum nákupného trhu, respektíve dátum hodnotenia. 

 Prasnice -  dátum prvého zapustenia alebo inseminácie. 

 

 PRI VYRADENÍ: 

 U vyradených jedincov dátum vyradenia a dôvod vyradenia. 

 Oprasené prasnice sa vyraďujú dátumom odstavu. 
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 PRI ZRUŠENÍ VYRADENIA: 

 do stĺpca 55-60 (Dát.zar./vyr.) napíšte 999999. Program dátum 

 vyradenia na matričnom súbore zruší  

61 – 68 Hybridizácia Označenie plemennej skladby krvi zaradeného jedinca. 

69 – 70 Dovoz Dovezeným jedincom z importu sa udáva znak krajiny pôvodu. 

 (pozri heslo: DOVOZ, str. 9) 

71 – 72 Cecky (Struky) – Počet ceckov (ľavá str./pravá str.) 

73 – 74 Dôvod vyr. Uvádza sa len pri DI-14 - vyradenie 

 75 G Generácia 

89 – 90 DI – druh inf.: druh informácie 

 11 – OPRAVA zaradeného KANCA, PRASNICE 

 Tento druh informácie, príkazu je možné aplikovať pri oprave 

 zvierat už evidovaných v MS. 

 Opravou možno tiež hlásiť presun kanca (opravu zaradenia)  

 do iného chovu. Pri presune kanca sa hlási len identifikácia 

 nového chovu, ďalej LI, REG a DI-11. 

 Opraviť môžeme aj vyradených kancov a prasnice, ktoré sú 

 evidované v MS bez zrušenia dátumu vyradenia. 

 

 12 – ZRUŠENIE zaradeného jedinca – NESMIE SA POUŽÍVAŤ 

 z dôvodu úplnej straty informácii o zvierati. 

 

 13 – ZÁZNAM – ZARADENIE KANCA – PRASNICE 

 Týmto druhom informácie hlásime – zaraďujeme zviera do MS. 

 KANCE DO MSK ZARAĎUJE ZÁSADNE PSSR, š.p. 

 

 14 – VYRADENIE – KANCA – PRASNICE 

 Vyradený jedinec zostáva v evidencii počítača. V MS program 

 zaznamená dôvod vyradenia a dátum vyradenia. Zviera v evidencii 

 zostáva. 
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O Š -3  Výk az  in sem in á c i e  –  za pus t en ia  oš íp an ých  

 

Doklad slúži k hláseniu údajov o inseminácii alebo zapúšťaní prasníc zo všetkých typov 

chovov ošípaných (zo ŠCH, RCH, ÚCH). Týmto dokladom možno do MSP v ÚCH prasnicu 

aj zaradiť. Pri prvom zázname inseminácie z ÚCH však musí byť v doklade napísaný aj 

stupeň hybridizácie – plemeno prasnice. Prasnica bude zaradená dátumom pripustenia. 

Chýbajúce dáta takto zaevidovanej prasnici do ÚCH možno dohlásiť v ktoromkoľvek 

následnom dvojtýždennom intervale spracovania dokladom OŠ-1, DI-11=oprava. 

 

Popis: 

Stĺpec Údaj Spôsob vyplnenia a poznámky 

 

 1 -   9 Kr-Ok-Po-Ch Základná identifikácia chovu podľa menovky 

  13 Spôsob insem. 1 – dodávateľský  (semeno z ISK) 

 2 – podnikový  (semeno z vlastného podniku) 

 0 – pri prirodzenej plemenitbe sa nevypĺňa 

14 - 15 Technik 01 – 19 - pracovníci plem. služby 

 20 – 98 - pracovníci poľnohospod. podnikov 

 99 - pri prirodzenom zapustení kancom 

16 - 17 Mes. ins. zapust. 01 – 12 (nad 12 program odmieta) 

18 - 19 Deň ins. zapust. 01 – 31 (nad 31 program odmieta) 

20 - 24 Plemennica číslo Reg. ušné číslo prasnice (-čky) z ľavého ucha, podľa evidencie  

 v chove. U vrúbovaných vlastné číslo.  

 V chove nesmú byť dve prasnice s rovnakým ušným číslom. 

 Počítač by hlásené údaje evidoval v MSP na jednu prasnicu. 

  27 Prasn. prvôst. 1 = prasnica 

 3 = prasnička, prvôstka 

31 - 39 Kanec – LI REG Línia a registračné číslo kanca, ktorým bola prasnica zapustená.  

 Môže sa používať iba kanec, ktorý je evidovaný v MSK. Je to 

 nevyhnutné pre následné vykazovanie správnej evidencie 

 potomstva, tiež všetkých sledovaných výsledkov z KÚ. Vo 

 výnimočných prípadoch sa môže použiť kód 7777 77777. 

  40 Por. insem. 1 – 8 Skutočné poradie inseminácie, alebo zapustenia. 

 Vyššie poradie ako 8 sa eviduje znakom 8. 

 

 Reinseminácia (zapustenie – inseminácia) uskutočnená tým istým 

 kancom do päť dní sa píše do jedného riadku. 

 Skutočný počet reinseminácií sa uvádza v stĺpci 69. 

 

 Ak je po 5 dňoch prasnica zapustená i n ým  kan com , musí sa 

 uviesť na samostatný riadok so znakom poradia 9. 

 

 Poradie inseminácie počítač kontroluje. Ak nie je hlásené, tak 

 počítač poradie dosadí. Keď je hlásené chybné poradie, program ho 

 opraví. Vychádza pritom zo svojej evidencie o prasnici na MSP. 

 Prvý krát evidované zapustenie – inseminácia je v evidencii 

 prasnice na MSP vždy evidované ako prvé, aj keby bolo hlásené 

 ako iné poradie. Počítač zmenu poradia zapustenia – inseminácie 

 oznámi užívateľovi na chybníku M 2011 textom: 

 „NESPRÁVNE POR. ZAPUSTENIA – OPRAVA“ 
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52 - 55 Hybridizácia (Kolónka platí len pre ú ž i t ko v é  chovy!) 

 Hybridizácia – plemenná skladba krvi pripustenej plemennice. 

 Uvádza sa len u prvý krát zapustených prasničiek. Je to preto, lebo 

 v ÚCH je možné plemennicu zjednodušene zaradiť aj pomocou 

 dokladu OŠ-3. Takto zaradená plemennica má v MSP evidované 

 „svoje“ plemeno, z ktorého následne môže počítač vytvoriť 

 hybridizáciu potomstva. Veľkosť kolónky umožňuje evidovať max. 

 50% krížence. 

 Opravu alebo zmenu plemena prasnice na MSP už môžeme urobiť 

 len cez OŠ-1 (DI-11 oprava zaradenia). 

  69 Počet RE. Počet vykonaných reinseminácií tým istým kancom do 5 dní. 

70 - 71 Rok insem. Rok inseminácie – zapustenia (ďalej len inseminácie). Uvádza sa  

 posledné dvojčíslie roka.  

89 - 90 Druh informácie 31 oprava už evidovaného zapustenia – inseminácie 

 32 zrušenie už evidovaného zapustenia – inseminácie 

 33 záznam hlásenie zapustenia, inseminácie 

 

Poznámka: 

Druhom informácie 31 je možné hlásiť opravu zapustenia kancom, ktorým bola prasnica 

zapustená. Následne program u prasnice na MSP opraví nielen otca prasiatok, ale aj 

hybridizáciu vrhu, ktorý pochádza z tohto zapustenia – inseminácie. 

Táto operácia je dôležitá n aj mä  p r i  op ra ve  v rhu  s  h yb rid i zá c io u  99 99 99 99 .  

 

Môže nastať kuriózny prípad, že na MSP je otec potomstva správny, kombinácia hybridizácie 

je povolená a napriek tomu je hybridizácia potomstva 99999999. Toto vzniklo tak, že v čase 

zapustenia prasnice kombinácia plemena matky a otca povolená nebola. 

 

Dokladmi OŠ-3 je možné hlásiť inseminácie – zapustenia prasnice aj z viacerých dátumov 

dodatočne všetky naraz, ale potom je potrebné k nim uviesť aj rok, kedy boli vykonané. 

 

Texty: Chov – Okres – Vyhotovil uvedené na doklade sú len orientačné. Slúžia hlavne pre 

VS. Treba ich vypísať, aby v prípade nezrovnalostí mohlo výpočtové stredisko komunikovať 

s odosielateľom a urobiť potrebný zásah. Meno v kolónke v yh o t ov i l  píšte čitateľne! 

Mesiac zostavy: Uviesť mes./rok t.j. obdobie vyhotovenia dokladu. 
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O Š -4  D od a t ok  k  p ra sn os t i  a  vrh u  

 

Tento formulár – tlačivo sa používa len v tom prípade, keď príslušné údaje nie je možné 

nahlásiť cez návratnú zostavu R 5011 TYP – 22 (prasnosť/oprasenie), alebo TYP – 23 

(odstav). 

 

Popis: 

Stĺpec Údaj Spôsob vyplnenia a poznámky 

 

 1 -   9 Kr-Ok-Po-Ch Základná identifikácia chovu podľa menovky. Musí sa zhodovať  

 s hlásením inseminácie – zapustenia, na ktoré nadväzuje. 

10 - 14 Plemennica ev. č. Ušné číslo prasnice. 

17 - 22 Insem. - zapust. Dátum (deň-mes.-rok) zapustenia sa hlási v tomto formulári len  

 vtedy, keď je hlásený priebeh prasnosti v stĺpci 50. 

 Kolónka (17-22) pre hlásenie inseminácii, zapustenia v žiadnom 

 prípade nenahrádza doklad OŠ-3 !!! 

23 - 28 Oprasenie Dátum (deň-mes.-rok) hláseného oprasenia. 

 (Hranica doby gravidity je 100-130 dní). 

29 - 30 Poradie vrhu Poradie sa uvádza podľa skutočnosti, evidovanej na zázname  

 o prasnici v MSP. Do poradia vrhu sa uvádza aj zmetanie. 

31 - 36 Narod. pras. Narodených prasiatok všetkých – živých – defektných. 

 Ak sú narodené všetky mŕtve, uvádza sa skutočný počet VŠ, 

 ŽI – 00 (nuly) a do charakteru vrhu sa dá znak 3. V tomto prípade 

 sa DOCH nevypĺňa. 

 Defektné prasiatka = prasiatka s geneticky podmienenými chybami 

 (rozštiepené chrbtice, zrastený análny otvor, atď.) 

  37 Char. vrhu Charakter vrhu: 

 1 = normálny vrh 

 2 = zmetanie 

 3 = všetky mŕtvo narodené 

 4 = uhynuté do odstavu (hlásené dokladom OŠ-4, DI-43) 

  alebo hlásené z ÚCH, kde sa nesleduje odstav. 

38 - 43 Dát. odst. Dátum odstavu (deň – mesiac – rok) 

44 - 45 Pras. Počet odstavených prasiatok (pri charak. vrhu 2 ,3, 4 sa nevypĺňa) 

46 - 49 Hmotn. Hmotnosť odstaveného vrhu v kg, s presnosťou na jedno desatinné  

 miesto. Vypĺňa sa len pri charaktere vrhu 1. 

89 - 90 Druh informácie 41 oprava už zaznamenaných dát na MSP 

 42 zrušenie 
 43 záznam, hlásenie brezosti, oprasenia,  odstavu naraz 

 (Keď je oprasenie hlásené a na ďalší termín sa hlási len na 

 záznam o odstave počítač dáta odmietne. Dodatočné 

 hlásenie odstavu potom môžeme hlásiť už len ako 

 opravu DI-41). 

Poznámky: 

Texty: Chov – Okres – Vyhotovil uvedené na doklade sú len orientačné. Slúžia hlavne pre 

VS. Treba ich vypísať, aby v prípade nezrovnalostí mohlo výpočtové stredisko komunikovať 

s odosielateľom a urobiť potrebný zásah. Meno v kolónke v yh o t ov i l  píšte čitateľne! 

Mesiac zostavy: Uviesť mes./rok t.j. obdobie sprac., pre ktoré sú dáta určené na spracovanie PC. 

Hlásenie charakteru vrhu 4 (nulový dochov – do odstavu všetky uhynuli) je možné vykonať 

druhom informácie 43, ale aj 41 (záleží na dobe, kedy sa hlási oprasenie). 
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O Š -5  Výk az  m er an ia  oš í pan ých  –  v la s tn á  ú ž i t ko vos ť  

 

Tlačivo slúži na hlásenie vlastnej úžitkovosti kancov alebo prasničiek hlavne vtedy, ak 

nie sú k dispozícii predtlačené zostavy určené na tento účel (P 5031, P 5032). 

Jeho hlavná funkcia je v poskytnutí možnosti hlásiť opravy, alebo rušiť už zaznamenané dáta 

na MS potomstva. Týmto dokladom sa na MS potomstva vytvorí záznam o dosiahnutých 

parametroch za hlásených jedincov až po prihlásení na NT. 

 

Popis: 

Stĺpec Údaj Spôsob vyplnenia a poznámky 

 

 1 -   9 Kr-Ok-Po-Ch Základná identifikácia chovu podľa menovky chovov. 

10 - 11 Mer. skup. Znak meracej skupiny je číslo 01 – 99. 

 (Znak mer. skupiny je využívaný na štatistický prehľad o počte 

 meraných zvierat). 

12 - 15 Dát. mer. Deň, mesiac merania. Rok dosadí počítač. 

 Pozor, aby dátum merania nebol uvedený vyšší, ako dátum 

 spracovania VÚ. 

16 - 23 Hybridizácia Plemenná skladba krvi potomstva sa neuvádza. 

 Hybridizáciu urobí počítač podľa evidovanej hybridizácie rodičov 

 na MSP. 

 

 Túto kolónku nie je možné používať pre opravu hybridizácie 

 potomstva! 

 

24 - 26 Por. číslo Poradové číslo – pomocný znak pre zápis alebo prepis merania  

 z pomocných záznamov. 

27 - 31 Ušné číslo Ušné číslo meraného jedinca – prasničky alebo kančeka z pravého  

 ucha. U vrúbovaných sa uvádza vlastné číslo. (Je vrúbované 

 v oboch ušiach podľa kódov). 

32 - 33 Špička Číslo tetovanej špičky v pravom uchu. 

  34 Kategória 3 – prasnička 

 6 – kanček 

35 - 38 Narod. Dátum narodenia. Deň – mesiac (rok dosadí počítač). 

39 - 47 Otec Línia a register otca (otec musí byť evidovaný v MSK). 

48 - 52 Matka Matka – matričné číslo z ĽU. Musí byť evidované pri každom  

 hlásení, alebo oprave. 

53 - 56 Chov. lín. Neuvádza sa! 

57 - 59 Hmotnosť Hmotnosť v kg (80-110kg). 

61 - 65 Výška slaniny Výška slaniny v cm v bodoch: M1, M2, M3. Spôsob zisťovania  

 výšky slaniny, ako aj ostatných veličín VÚ obsahujú samostatné 

 metodické pokyny PSSR, š.p. 

66 - 68 Biops. pH – kyslosť mäsa (kvalita mäsa) 

  69 Halot. Neuvádza sa. 

70 - 74 Piglog 1., 2., sval. 

76 - 78 HMČ % HMČ 

  79 El. vod. Elektrická vodivosť mäsa. 

81 - 82 Cecky/Vyr. Počet ceckov Ľ/P (struky). 

 Vyradenie v prípade vyradenia jedinca, dáva sa znak dôvodu 

 vyradenia. 



 20 

83 - 86 Predaj Termín plánovaného nákupu trhu kancov je k 15-temu na každý  

 mesiac pre celé Slovensko.  

 Plán hodnotenia kancov na celý rok vydáva ZCHOŠ – družstvo. 

 Pre prasničky je to ľubovoľne dohodnutý termín, nasledujúci po 

 termíne spracovania dát VÚ prasničiek počítačom. 

88 - 90 Druh informácie 51 oprava už evidov. záznamu na MS potomstva 

 52 zrušenie už evidov. záznamu na MS potomstva 

 53 záznam hlásenie zistenej vlastnej úžitkovosti 

 

Poznámky: 

Druh DI 53 (záznam) môže byť využitý aj na o p ra vu  už zaznamenaných dát. Týmto 

záznamom sa na MSPo prepíše už evidovaný záznam VÚ. 

 

Cez doklad OŠ-5 nemô žeme  o pra v iť  h yb r id i zá c iu  p o t o ms tva ! ! !  

 

Hybridizáciu potomstva môžeme opraviť len cez doklad OŠ-3 DI 31 (opravou pripustenia 

prasnice – matky potomstva). Druhom informácie 31 je možné hlásiť opravu zapustenia 

kancom, ktorým bola prasnica zapustená. Následne program u prasnice na MSP opraví nielen 

otca prasiatok, ale aj hybridizáciu vrhu ktorý pochádza z tohto zapustenia – inseminácie. 

 

Táto operácia je dôležitá najmä p r i  op rav e  vrhu  s  hyb ri d i zá c i ou  9 99 99 99 9 .  

 

Texty: Chov – Okres – Vyhotovil sú len orientačné. Slúžia hlavne pre VS. Treba ich vypísať, 

aby v prípade nezrovnalostí mohlo výpočtové stredisko komunikovať s odosielateľom 

a urobiť potrebný zásah. Meno v rubrike vyhotovil píšte čitateľne! 

Mesiac zostavy: Uviesť mes./rok t.j. obdobie spracovania, pre ktoré sú dáta určené na 

spracovanie počítačom. 
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O Š -6  Výk az  výkrm n os t i  a  j a t o čn e j  hod no t y  o š í pan ých  

 

Tlačivo slúži pre evidenciu dvojice prasiatok (bravčeka a prasničky), ktoré sú preverované 

v stanici výkrmnosti a jatočnej hodnoty. 

Skladá sa z troch častí: 

Horná časť obsahuje identifikačné dáta stanice, spoločné údaje za skupinu prasiatok a obsah 

ME krmiva. 

Stredná časť obsahuje prevažne záznamy o kontrolných váženiach a spotrebe zmesi 

(dáta zo života prasiatok na SVJH, alebo o vyradení). 

Dolná časť obsahuje výsledky z jatočnej hodnoty prasiatok a hmotnosti jednotlivých častí  

po porážke. 

 

Texty: 

Stanica VHJ: Vypíšte textom (informačná časť) 

Vyhotovil: Vypíšte textom (informačná časť) 

Chov: Vypíšte textom (chov pôvodu dvojice) 

Okres: Vypíšte textom (okres pôvodu dvojice) 

List zost.: Číslo listu v rámci zásielky (je len orientačný údaj pre stanicu) 

Mes. zostavy: Uveďte dátum odoslania. 

 

 H o rná  ča sť  výkazu 

Popis: 

Stĺpec Údaj Spôsob vyplnenia a poznámky 

 

 1 -   2 Rok Uvádza sa posledné dvojčíslie roku hlásenia dát. 

 3 -   4 Stanica Číselný kód stanice  30 = Bučany 

 34 = Spišské Vlachy 

 5 -   7 Skupina Číslo skupiny udáva stanica podľa vlastnej číselnej rady v rámci  

 roka. 

 8 - 15 Hybridiz. Hybridizácia skupiny. Počítač kontroluje správnosť hybridizácie  

 podľa plemena otca (na MSK v čase evidencie potomstva na MSP) 

 a hybridizáciu skupiny na tlačive OŠ-6 (Plemeno matky 

 nekontroluje!). 

 Povolené kombinácie jednotlivých typov sú uvedené v pokynoch 

 PSSR, š.p., ktoré sú podľa potreby aktualizované. 

16 - 17 Kraj Čís. znak kraja (chovateľ prasiatok – vyplní plem. zootechnik) 

18 - 19 Okres Čís. znak okresu (chovateľ prasiatok – vyplní plem. zootechnik) 

20 - 22 Podnik Čís. znak poľ. podn. (chovateľ prasiatok – vyplní plem. zootechnik) 

23 - 24 Chov Čís. znak chovu (chovateľ prasiatok – vyplní plem. zootechnik) 

25 - 28 Otec LI Línia otca (kanec musí byť evidovaný v MSK). 

29 - 33 Otec REG Reg. číslo otca (kanec musí byť evidovaný v MSK). 

34 - 38 Matka Reg. číslo matky (Ľavé ucho). 

39 - 40 CHL Chov. línia matky (netreba uvádzať). 

  41 G Generácia matky (netreba uvádzať). 

42 - 43 Deň n. Deň  –  (deň narodenia skupiny). 

44 - 45 Mes. n. Mesiac  –  (mesiac narodenia skupiny). 

46 - 47 Deň p. Deň  –  (deň prijatia skupiny na SVJH. Vek skup. môže byť  

 max. 80 dní). 

48 - 49 Mes. p. Mesiac  –  (mesiac prijatia skupiny na SVJH). 

50 - 53 Obs. ME Obsah metabolizovateľnej energie (Prepočet je VSŽ x 17,57 = ME) 
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124-125 Druh informácie 62 zrušenie už evidov. dát skupine, alebo kancovi 

 63 záznam (evidencia) dát za skupinu 

 

 S t redná  ča sť  výkazu 

Popis: 

Stĺpec Údaj Spôsob vyplnenia a poznámky 

 

 1 - 15  Kolónka 1-15 sa nevypisuje. VS ju automaticky zaznamená podľa  

 hornej časti dokladu. 

16 - 20 Označ. u.č. Ušné číslo prasiatka z pravého ucha 

21 - 22 Označ. šp. Označenie ušnej špičky prasiatok z pravého ucha 

  23 Kateg. Kategória (pohlavie) 

 4 – prasnička  (jatočná čistokrvná) 

 7 – bravček  (jatočný čistokrvný) 

 5 – prasnička jatočná hybridná 

 8 – bravček jatočný hybridný 

 9 – kanček v kombinovanej skúške v TUH 

24 - 25 Hmot. príj. Hmotnosť v príjme v kg, minimum 25 kg (rozmedzie 20-28 kg) 

 

 K O N TR O LN É  V Á ŽE N IA :  

24 - 26 D Deň prvého váženia 

28 - 29 M Mesiac prvého váženia 

30 - 31 HM Hmotnosť prvého váženia (30 kg a menej) 

32 - 33 D Deň druhého váženia 

34 - 35 M Mesiac druhého váženia 

36 - 37 HM Hmotnosť druhého váženia (30 kg a viac) 

38 - 40 SPOTR Spotreba zmesi kg (..,.kg) 

41 - 42 D Deň predposledného váženia 

43 - 44 M Mesiac predposledného váženia 

45 - 46 HM Hmotnosť predposledného váženia (100 kg a menej) 

47 - 50 SPOTR Spotreba zmesi kg (..,.kg) 

51 - 52 D Deň posledného váženia 

53 - 54 M Mesiac posledného váženia 

55 - 57 HMOT Hmotnosť posledného váženia (100 kg a viac) 

58 - 61 SPOTR Spotreba zmesi kg (..,.kg) 

62 - 63 D Deň porážky 

64 - 65 M Mesiac porážky (rok dosadí počítač) 

66 - 67 Dôv. vyr. Dôvod vyradenia – musí byť pri vyradenom jedincovi uvedený. 

 (pozri heslo: „DÔVODY VYRADENIA“) 

 

 D o lná  čas ť  výkazu 

 

 HMOTNOSŤ 

Popis: 

Stĺpec Údaj Spôsob vyplnenia a poznámky 

 

68 - 71 Živ.pre.p. Živá hmotnosť pred porážkou (..,.kg) 

72 - 75 Mŕt.za.t. Mŕtva hmotnosť za tepla (..,.kg) 

76 - 78 Stud.1/2 Mŕtva hmotnosť pravej polovičky (..,.kg) 

 (hmot. pravej polovičky x 2 nesmie byť vyššia ako hmot. za tepla) 
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 79- 81 Krkov. Krkovička (..,.kg) 

 82- 84 Kotleta Kotleta (..,.kg) 

 85- 87 Plece Plece (..,.kg) 

 88- 91 Stehno Stehno (..,.kg) 

 96- 98 MLD Plocha chrbtového svalu cm² 

 99-101 JDT Jatočná dĺžka trupu (..,.cm) 

102-103 Výška slaniny 1 (..,.cm) 

104-105 Výška slaniny 2 (..,.cm) 

106-107 Výška slaniny 3 (..,.cm) 

108-109 Farba 

110-112 PH (kyslosť) 

113-115 Nález Pľúca, Srdce, Pečeň (veterin. nález) 

116-118 FOM 

 119 EUROP 

124-125 DI Druh informácie 73 (je uvedený na pevno) 

 

Poznámky: 

OPRAVY HLÁSENÉ DOKLADOM OŠ-6, ktorý bol už zaznamenaný na VS sa posielajú 

na pôvodne vyplnenom tlačive. Vľavo dolu na voľnom mieste sa uvádza dátum opravy 

a podpis žiadateľa. Opravované údaje sa preškrtnú a červenou farbou sa nad preškrtnuté 

napíšu údaje opravené. Na doklad treba napísať výrazne červenou farbou vľavo hore 

O PR A V A  
Aktuálne platné hranice uvádzaných hodnôt sú pri popise chybníka SVJH I. a II. týchto zásad 

ASD OŠ. 

 

 

O Š -9  ex  Z ázn am  k  p r esun u  pr asn í c  

 

Tlačivo slúži len na záznam o presune prasníc z chovu do chovu. 

 

Hlavička dokladu: 

Stĺpec Údaj Popis 

 1 -   2 Kraj Kraj  (d o te r a j š i e  z a r aden ie  prasníc na MS) 

 3 -   4 Okres Okres  (d o te r a j š i e  z a r aden ie  prasníc na MS) 

 5 -   7 Poľn. pod. Poľn. podnik  (d o te r a j š i e  z a r aden ie  prasníc na MS) 

 8 -   9 Chov Chov  (d o te r a j š i e  z a r aden ie  prasníc na MS) 

14 - 18 Kr. č. pr. Ušné číslo prasnice z ĽU 

19 - 20 Kraj Kraj (n o v é  z a r ad en i e  prasníc na MS) 

21 - 22 Okres Okres (n o v é  z a r ad en i e  prasníc na MS) 

23 - 25 Poľn. pod. Poľn. podnik (n o v é  z a r ad en i e  prasníc na MS) 

26 - 27 Chov Chov (n o v é  z a r ad en i e  prasníc na MS) 

28 - 32 Kr. č. pr. Ušné číslo prasnice z ĽU 

 

Poznámky: 

Týmto dokladom môžeme presúvať len prasnice evidované na MS. 

Prasnice k presunu treba na doklad písať jednotlivo t.j. 1 prasnica = 1 riadok. 

Prečíslovanie prasníc je zakázané. Nedá sa urobiť ani týmto dokladom! 
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6. Základné výstupné reporty 
 

M  0 01 3  Z ozn am  pra sn í c  s  n eu ved en ým i  kan cam i  

 

Zostava supluje formulár OŠ-3 pre hlásenie chýbajúcich dát formou opravy DI-31. Obsahuje 

text: „DOHLÁSIŤ KANCA 31-39“. 

Za ŠCH, RCH je reálne dohlásiť touto návratnou zostavou kanca len vtedy, keď je tento 

evidovaný v MSK. 

 

 

R  5 01 1  Z o znam  pra sn í c  k  z azn am en an i u  vrh u  

 

Viacúčelová zostava z reprodukcie ošípaných vyhotovená dvojtýždenne. 

Ľavá časť je informačná. Okrem pohľadu do MSP zapustených prasníc z posledného 

obdobia uvádza predpokladaný termín oprasenia a hybridizáciu vrhu. 

Pravá časť zostavy (Typ 22) slúži ako doklad pripravený počítačom na „Hlásenie prasnosti 

a oprasenie“. 

Stredná časť zostavy (Typ 23) slúži ako doklad na „Hlásenie odstavu“. 

Časti zostavy TYP 22 a TYP 23 – hlásenie oprasenia a odstavu treba zasielať oddelene, ako 

samostatné doklady. Možno ich zasielať na spracovanie výpočtovému stredisku v jednej 

zásielke. 

 

Popis hlavičky: 

 

Ľ av á  čas ť  I .  (informácie) 

 

Skratka: Popis skratiek: 

 

PRASN. Číslo prasnice (reg. číslo z ľavého ucha). 

VEK Vek prasnice v mesiacoch. 

MIN. OPRAS. Minulé oprasenie (Deň – Mesiac – Rok) posledného oprasenia. 

V Z D Všetky – živé – dochované prasiatka z posledného oprasenia. 

HYBR. VRHU Hybridizácia očakávaného vrhu. Tu je možné skontrolovať správnosť 

 označenia hybridizácie – plemena očakávaných potomkov. 

INS. DEN Deň pripustenia, inseminácie, po ktorom je očakávané oprasenie danej 

 prasnice. (Mesiac a rok zapustenia prasnice je hore v záhlaví zostavy.) 

OPR. D M Predpokladaný termín oprasenia. 

+V +Z +D Počet doposiaľ (všetkých, živých, dochovaných) prasiatok. 

INS. Poradie inseminácie – zapustenia, z ktorého sa čaká oprasenie. 

VRH Počet vrhov, z ktorých sú počítané prasiatka VŠ-ŽI-DO. 

KANEC Línia a register kanca, ktorým bola prasnica pripustená. 

PRAS/VRH VZD Priemerný počet prasiatok VŠ-ŽI-DO z doposiaľ evidovaných vrhov. 

HMOT. Hmotnosť doposiaľ evidovaných a vážených vrhov. 

SP Spôsob plemenitby. 

IND Index úžitkovosti. 

TN Číslo inseminačného technika (99 je znak prirodzeného pripustenia). 

TL Technológia. 
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Stredná časť II. ODSTAV TYP 23 

Miesto tejto časti zostavy je možné použiť formulár OŠ-4. 

Do kolónky v yh o t ov i l  sa píše čitateľne meno vyplňujúceho. 

 

Skratka: Popis skratiek: 

 

Prasnica Päťmiestne číslo prasnice. 

M Modulo (kontrolné číslo pre VS). 

DOCH. PRAS Počet dochovaných prasiatok vo vrhu. Ak do odstavu uhynuli, nevypĺňa 

 sa. 

ODSTAV D M Dátum odstavu deň, mesiac (Dátum nesmie presiahnuť termín 

 spracovania dát na VS, lebo počítač dosadí uplynulý rok a v chybníku  

 M 2011, bude uvedený text: 

 43* NESPRÁVNE UVEDENÝ DÁTUM ODSTAVU). 

 Ak boli všetky uhynuté, dátum sa neuvádza!!! 

HMOT. VRHU Hmotnosť vrhu v kg na jedno desatinné miesto. 

 

Pravá časť III. BREZOSŤ, OPRASENIE TYP 22 
Slúži pre hlásenie prasnosti a oprasenia prasníc zo všetkých typov chovov ošípaných. 

Čísla vytlačených prasníc na zostave nemožno prepisovať, lebo počítač zostavu vypísal podľa 

záznamu o zapustení – inseminácii tých prasníc, ktoré sú na zostave vypísané. 

 

Skratka: Popis skratiek: 

 

PRASNICA Ušné číslo prasnice. 

 Za ňou je stĺpec čísel neoznačený v hlavičke (modulo). Význam má len 

 pre VS. 

BR Prasnosť (v minulosti brezosť) 

POR. VR. PRAS. Poradie vrhu – aké nasleduje podľa evidencie počítača na MSP. 

VS ZI DEF Počet prasiatok všetkých – živých – defektných. 

 Ak sú narodené všetky mŕtve, uvádza sa do VŠ skutočný počet, ŽI-00 

 a do charakteru vrhu znak 3. V tomto prípade DOCH sa nevypĺňajú. 

 Defektné prasiatka = prasiatka s geneticky podmienenými chybami 

 (rozštiepenie chrbtice, zrastený análny otvor, atď.) 

OPRAS. D M Dátum oprasenia deň, mesiac (nesmie presiahnuť termín spracovania dát 

 na VS, lebo počítač dosadí uplynulý rok). 

 V chybníku M 2011 bude text: „NESPRÁVNY DÁTUM OPRASENIA“. 

CH VRH Charakter vrhu: 

 1 – normálny vrh (Netreba písať. Pri správnej dĺžke nosenia 1 dosadí PC) 

 2 – zmetanie, môže byť v dobe 45–115 dní (počet prasiatok sa neuvádza) 

 3 – všetky mŕtvo narodené 

 4 – uhynuté do odstavu 

 

 Keď už bolo hlásené oprasenie typom 22 a do odstavu všetky prasiatka 

 uhynuli, charakter vrhu 4 hláste cez doklad OŠ-4 DI-41. 

 (Typy vrhov 3 a 4 sa započítavajú do priemerov počtu všetky, živé, 

 dochované prasiatka a hmotnosť). 
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R  5 05 1  P r eh ľa d  o  o d ch ová van om  p o tom s tve  

 

Slúži ako návratná zostava – predtlačený formulár. Zostava vzniká po spracovaní hlásenia 

odstavu prasníc cez R 5011 (po dvoch týždňoch). Je určená na hlásenie výberu potomstva – 

kančekov a prasničiek na ďalší chov. Z tejto zostavy sú čerpané aj údaje pre sledovanie KDZ 

potomstva zvierat. Popis zostavy je jasný z hlavičky. Pri spracovaní dát z tejto zostavy – 

dokladu, na VS vzniká zostava U 2011-2 „Zaradenie jedincov, tvorba POP, protokol 

z aktualizácie“. 

 

 

P  50 31  U l t r az vu kové  t e s t y  –  k an ček y  

 

Slúži ako návratná zostava – predtlačený formulár, pre hlásenie vlastnej úžitkovosti kančekov. 

Vzniká po spracovaní dát z R 5051 spolu s chybníkom U 2011-2. Jedince uvedené v chybníku 

sa na zostave R 5031 nevyskytnú. Treba ich hlásiť znova (po odstránení chýb). Dátum NT sa 

uvádza len vybratým kancom, podľa určených termínov NT. Túto zostavu môže nahradiť 

tlačivo OŠ-5. Po spracovaní dát z týchto formulárov – návratných zostáv P 5031, alebo 

dokladu OŠ-5 vzniká chybník U 2011 – Ultrazvukové testy ošípaných, protokol 

z aktualizácie. 

 

 

P  50 32  U l t r az vu kové  t e s t y  –  pr as n i čky  

 

Slúži ako návratná zostava – predtlačený formulár, pre hlásenie vlastnej úžitkovosti 

prasničiek. Vzniká po spracovaní dát z R 5051 spolu s chybníkom U 2011-2. Jedince uvedené 

v chybníku sa na zostave R 5032 nevyskytnú. Treba ich hlásiť znova (po odstránení chýb). 

Dátum NT sa uvádza len vybratým prasničkám. 

Pozor dátum plánovaného hodnotenia (na ktorý sa má vytlačiť katalóg) musí byť skorší 

(nižší), ako je dátum spracovania P 5032 na počítači. Ak sa napr. v marcovom spracovaní 

hlásení udá dátum plánovaného hodnotenia prasničiek február, počítač dosadí dátum február, 

ale nasledujúci rok. 

Túto zostavu môže nahradiť tlačivo OŠ-5. Po spracovaní dát z  formulárov – návratných 

zostáv P 5032, alebo dokladu OŠ-5 vzniká chybník U 2011 – Ultrazvukové testy ošípaných, 

protokol z aktualizácie. 

 

 

P  50 51  K a ta l óg  n a  n áku pn ý  t rh  p ras n ič i ek  

 

Katalóg vzniká spracovaním dokladov P 5032 alebo OŠ-5, na ktorých je uvedený dátum NT. 

Vyplnením dokladu „Katalóg na NT prasničiek“ v kolónkach záznam o hodnotení 

a kupujúci sa hlási zaradenie do MSP za všetky prasničky, ktoré majú záznam o hodnotení. 

Katalógy zasielané na VS ku spracovaniu musia mať zreteľne vyznačené prasničky 

ohodnotené a určené pre ďalší chov. 

 

 

P  50 51  K a ta l óg  n a  n áku pn ý  t rh  k an ček o v  

 

Katalóg vzniká spracovaním dokladov P 5031 alebo OŠ-5, na ktorých je uvedený dátum NT. 

Cez doklad „Katalóg na NT kancov“ sa zaraďujú do MSK všetky kance, ktoré majú záznam 

o hodnotení na NT. 
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Zásady zaraďovania kancov do MSK cez katalóg: 

 

Každý kanec ohodnotený na NT pri zaradení do MSK dostane počítačom pridelené 

registračné číslo. Zároveň kanec je automaticky zaradený na fiktívny chov 29 33 333 33 

do centrálnej evidencie MSK. Plemenársky zootechnik, ktorý má v obvode chov do ktorého je 

kanec takto zaradený, musí vykonať 

p resu n  k an ca  z  f ik t í vn eho  na  sp rávny  ch ov  dok lad o m OŠ - 1  ( op ra va ) .  
Na doklad sa napíše identifikácia správneho (nového) chovu, línia a register kanca a DI-11. 

(Identifikácia bývalého, alebo fiktívneho chovu sa nikde neuvádza). Kanca treba presunúť 

najneskôr do 6 mesiacov od dátumu NT. Kance, ktoré sú zaradené na fiktívny chov počítač po 

šiestich mesiacoch z MSK v y rad í !  

Na protokole M 2011 za pripustenie prasníc takýmto kancom je vypísaný text: Pripustenie 

vyradeným kancom! Opravu možno urobiť už len zrušením vyradenia kanca (DI-14) 

a opätovným hlásením zapustenia prasnice. Pri rušení vyradenia kanca treba kanca hlásiť pod 

tou identifikáciou chovu, na ktorej bol evidovaný na MSK v čase vyradenia. 

 

 

O Š -m  M eno vka  chova t eľ o v  

 

Menovka chovov je samostatný programový celok v rámci kontroly úžitkovosti všetkých 

druhov hospodárskych zvierat. Slúži na jednoznačnú identifikáciu poľnohospodárskych 

subjektov v jednotlivých podsystémoch KÚ. Doklady menovky chovov sa zasielajú 

elektronicky alebo poštou na ÚPZ Žilina. 

 

Základom zmieneného systému je doklad HD-01, ktorým sa zaraďuje poľnohospodársky 

podnik do kontroly úžitkovosti. 

Užívateľ vyplní tlačivo podľa jednoznačných propozícií dokladu na PC, príp. 

v odôvodnených prípadoch čitateľne technickým písmom v súlade s údajmi uvedenými 

v Obchodnom registri. 

 

Časť menovky chovateľov, týkajúca sa chovov ošípaných sa uvádza na doplňujúcom doklade: 

„Menovka chovov ošípaných“. 

Užívateľ vyplní doklad podľa jednoznačných propozícií dokladu a vyznačí druh informácie: 

 

DI – 1 zaradenie nového chovu do KÚ 

DI – 2 oprava údajov o chove 

DI – 3 zrušenie chovu z KÚ 

 

Kolónka – Číslo farmy predstavuje číslo farmy podľa číselníka fariem platného pre centrálnu 

evidenciu hospodárskych zvierat. 

Kolónka – F predstavuje spôsob fakturácie výkonu kontroly úžitkovosti a je vyplňovaná 

nasledovne: 

 

0 – na faktúre všetky chovy spolu 

1 – na faktúre každý chov zvlášť 
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7. Prehľad aktualizačných protokolov 
 

 

1. Zaraďovanie kancov: 

 

M 0011 Protokol z kontroly dát - zaraďovanie kancov s pôvodným registrom 

M 2011 Protokol z aktualizácie dát - zaraďovanie kancov s pôvodným registrom 

 

 

2. Presun prasníc: 

 

M 0011 Protokol z kontroly dát presunu prasníc 

M 2011 Protokol z aktualizácie dát kontroly prasníc 

 

 

3. Spracovanie anamnéz KÚ Oš: 

 

M 0011  Protokol z kontroly dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/odstavu 

M 0013 Zoznam prasníc s neuvedenými kancami 

M 2011 Protokol z aktualizácie dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/odstavu 

 

 

4. Spracovanie odchovávaného potomstva: 

 

(Z návratnej zostavy R 5051) 

U 2011-2 Prehľad o odchovanom potomstve, protokol z aktualizácie 

 

 

5. Spracovanie skúšok výkrmnosti a jatočnej hodnoty: 

 

SVHJ Chybník I - Skupiny 

SVHJ Chybník II - Jedince 

 

 

6. Spracovanie vlastnej úžitkovosti: 

 

U 2011 Ultrazvukové testy ošípaných, protokol z aktualizácie 

 

 

7. Spracovanie nákupných trhov (katalógy z nákupných trhov): 

 

U 2011-1 Zaraďovanie jedincov, protokol z aktualizácie 

U 2011-1 Protokol zo zaraďovania kancov 
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8. Prehľad chybových oznamov a textov 
 

Druh informácie označený hviezdičkou * je odmietnutý, dáta nie sú spracované. 

Správny záznam je treba poslať znova! 

Druh informácie bez hviezdičky, len číslo informácie je oznam, že požadovaný úkon bol 

vykonaný. 

 

 

1. Zaraďovanie kancov: 

 

M 0011 Protokol z kontroly dát – zaraďovanie kancov s pôvodným registrom 

 

13* Nesprávne uvedený chovateľ kanca! 

13* Nesprávne uvedený register kanca! 

13* Nesprávne uvedený otec kanca! 

13* Nesprávne uvedená matka kanca! 

13* Nesprávne uvedené pravé ucho! 

13* Nesprávne uvedený dátum narodenia! 

13* Nesprávne uvedený stupeň hybridizácie! 

13* Kanec je už zaradený v MS - kancov! 

 

M 2011 Protokol z aktualizácie dát – zaraďovanie kancov s pôvodným registrom 

  

13 Uvedený kanec bol zaradený! 

 

 

2. Presun prasníc: 

 

M 0011 Protokol z kontroly presunu prasníc 

 

92* Nesprávne vyplnený doklad 

 

 

3. Spracovanie dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/odstavu: 

 

M 0011 Protokol z kontroly dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/ odstavu 

 

 oprava: 

11* Kanec nie je zaradený v MS kancov! 

11* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc! 

 

 zrušenie: 

12* Kanec nie je zaradený v MS kancov! 

12* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc! 

12* Nie je povolené zrušiť prasnicu! 

12* Nie je povolené zrušiť kanca! 

 

 zaradenie: 

13* Nesprávne uvedený chovateľ kanca! 
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13* Nesprávne uvedený register kanca! 

13* Nesprávne uvedený otec kanca! 

13* Nesprávne uvedená matka kanca! 

13* Nesprávne uvedené pravé ucho! 

13* Nesprávne uvedený dátum narodenia! 

13* Nesprávne uvedený stupeň hybridizácie! 

13* Kanec je už zaradený v MS - kancov! 

13* Nesprávne uvedený reg. kanca – vysoké číslo! 

13* Kanec zhodného PU a matky už zaradený! 

13* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

13* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

13* Nesprávne uvedený otec prasnice! 

13* Nesprávne uvedená matka prasnice! 

13* Nesprávne uvedené pravé ucho! 

13* Nesprávne uvedený dátum narodenia! 

13* Nesprávne uvedený stupeň hybridizácie! 

13* Prasnica je už zaradená v MS prasníc! 

 

 vyradenie: 

14* Nesprávne uvedený register kanca! 

14* Nesprávne uvedený dátum vyradenia! 

14* Nesprávne uvedený dôvod vyradenia! 

14* Kanec nie je zaradený v MS kancov! 

14* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

14* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

14* Nesprávne uvedený dátum vyradenia! 

14* Nesprávne uvedený dôvod vyradenia! 

14* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc! 

 

 hlásenie vrhu: 

22* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

22* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

22* Nesprávne uvedené počty – všetky/živé! 

22* Nesprávne uvedené počty – defektné! 

22* Nesprávne uvedený dátum oprasenia! 

22* Nesprávne uvedený charakter vrhu! 

22* Oprasenie je už evidované! 

 

 hlásenie odstavu: 

23* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

23* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

23* Nesprávne uvedený dátum odstav/odchov! 

23* K danému odstavu nie je oprasenie! 

23* Nesprávna váha vrhu! 

 

 oprava pripustenia: 

31* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

31* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

31* Nesprávne uvedený dátum pripustenia! 
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 zrušenie pripustenia: 

32* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

32* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

32* Nesprávne uvedený dátum pripustenia! 

 

 nahlásenie pripustenia: 

33* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

33* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

33* Nesprávne uvedený spôsob plemenitby! 

33* Nesprávne uvedený dátum pripustenia! 

33* Pripustenie vyradeným kancom! (LI, REG) 

 

 oprava kompletného vrhu: 

41* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

41* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

41* Nesprávne uvedený dátum oprasenia! 

41* K danému odstavu nie je oprasenie! 

41* Nesprávna váha vrhu! 

 

 zrušenie vrhu: 

42* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

42* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

42* Nesprávne uvedený dátum oprasenia! 

 

 nahlásenie kompletného vrhu: 

43* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice! 

43* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice! 

43* Nesprávne uvedený dátum oprasenia! 

43* Nesprávne uvedené počty – všetky/živé! 

43* Nesprávne uvedený charakter vrhu! 

43* Nesprávne uvedený dátum odstavu! 

43* Nesprávne uvedený odchov! 

43* K danému odstavu nie je oprasenie! 

43* Nesprávna váha vrhu! 

 

M 0013 Zoznam prasníc s neuvedenými kancami 

 

 Dohlásiť kanca! 

 (Kanca treba dohlásiť cez DI-31, Keď prasnica nebude mať na MSP záznam 

 o zapustení konkrétnym kancom, jej potomstvo nebude mať pôvod, ani známu 

 hybridizáciu.) 

 

M 2011 Protokol z aktualizácie dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/ odstavu 

 

 (Zmena plemena prasnice – opravy PRASOPR, POTPEV) 

11 Opravený stupeň hybridizácie v uvedenom oprasení! 

11 Opravený stupeň hybridizácie v uvedenom vrhu potomstva! 

 

 (Zmena plemena kanca – opravy PRASOPR, POTPEV) 

11 Opravený stupeň hybridizácie v oprasení KR OK POD CHOV PRASN 
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11 Opravený stupeň hybridizácie v potomstve KR OK POD CHOV MATKA 

11 Kanec presunutý na iný chov 

 

 (Zaradenie prasníc, kancov DI-13) 

13 Uvedená prasnica bola zaradená! 

13 Zmena registra kanca – pôv. register: (je uvedené číslo pôvodného reg. z dokladu) 

13 Uvedený kanec bol zaradený! 

 

 (Vyradenie prasníc, kancov DI-14) 

14 Uvedený kanec bol vyradený! 

14 Uvedená prasnica bola vyradená! 

14 Zrušenie vyradenia kancovi! 

14 Zrušenie vyradenia prasnici! 

 

 (Hlásenie vrhu prasnici TYP 22) 

22* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc! 

22* Oprasenie je už evidované! 

22* K danému opraseniu nie je pripustenie! 

22* Nesprávny dátum oprasenia! 

22 Prasnosť (brezosť) 100-109 alebo 121-130 dní! 

 

 (Dohlásenie odstavu prasnici TYP-23) 

23* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc! 

23* K danému odstavu nie je oprasenie! 

23* Odstav hlásený ku zmetaniu! 

23* Nesprávny dátum odstavu! 

23* Počet odchovaných je väčší ako počet živých! 

 

 (Oprava inseminácie – zapustenia prasníc DI-31) 

31* Prasnica je vyradená! 

31* Pripustenie nie je evidované! 

 

 (Zmena kanca DI-31 – opravy PRASOPR, POTPEV) 

31 Opravený stupeň hybridizácie v uvedenom oprasení! 

31 Opravený stupeň hybridizácie v uvedenom vrhu potomstva! 

 

 (Zrušenie inseminácie – zapustenia prasníc DI-32) 

32* Prasnica je vyradená! 

32* Pripustenie nie je evidované! 

 

 (Hlásenie inseminácie – zapustenia prasníc DI-33) 

33* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc! 

33* Prasnica je vyradená! 

33* Kanec je vyradený, pripúšťanie vyradeným kancom! (LI, REG) 

33* Pripustenie je už evidované! 

33* Počet dní k nasledujúcemu opraseniu je menší ako 100! 

33* Nasledujúce evidované pripustenie do 5 dní! 

 

 (Oprava vrhu DI-41 komplet) 

41* Oprasenie nie je evidované! 



 33 

41* Chybný dátum odstavu! 

 

 (Zrušenie vrhu DI-42 komplet) 

42* Oprasenie nie je evidované! 

 

 (Nahlásenie vrhu DI-43 komplet) 

43* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc! 

43* Oprasenie nie je evidované! 

43* K danému opraseniu nie je pripustenie! 

43* Nesprávny dátum oprasenia! 

43* Prasnosť (brezosť) 100-109 alebo 121-130 dní! 

 

 

4. Spracovanie dát odchovávaného potomstva (Z návratnej zostavy R 5051): 

 

U 2011-2 Prehľad o odchovávanom potomstve, protokol z aktualizácie 

 

 * Nie sú uvedené cecky, prípadne dôvod vyradenia! 

 * Nie je uvedené určenie/kategória! 

 * Prasnica nie je zaradená v MS prasníc! 

 * Prasnica nemá evidovaný uvedený vrh! 

 * Prasnica nemá k danému vrhu hlásený odstav! 

 * Jedinec je už evidovaný! 

 

5. Spracovanie skúšok výkrmnosti a jatočnej hodnoty: 

 

SVJH CHYBÍK I – Skupiny 

 

Taká skupina už existuje v súbore MSVJH1 

Kanec nie je v databáze kancov. 

Prasnica nie je v databáze prasníc. 

Dátum narodenia musí byť väčší ako 1.1.1999 

Dátum príjmu musí byť väčší ako 1.1.1999 + 27 dní 

Stanica (znak) musí byť väčší ako 00 

skupina musí byť väčší ako 00 

kraj musí byť väčší ako 00 

okres musí byť väčší ako 00 

závod (poľn. pod.) musí byť väčší ako 000 

chov musí byť väčší ako 00 

hybridizácia musí byť väčšie ako 00000000 

matka musí byť väčšie ako 00000 

obsah ME musí byť väčší ako 0 

 

SVJH CHYBÍK II – Jedince 

 

Chýbajú súhrnné údaje za skupinu. 

Taká skupina u existuje v súbore! 

Pohlavie (kategória) môže byť len 4 alebo 7. 

hmotnosť príjmu musí byť 20 -29 kg (doporučená nad 25 kg) 

posledné váženie 100 kg a viac 



 34 

živá váha 80 – 140 kg 

mŕtva váha za tepla musí byť menšia ako živá váha 

mŕtva váha za studena musí byť menšia alebo = ½ hmotnosti za tepla a menej 

váha krkovičky 1,5 – 6,0 kg 

váha kotlety 3,0 – 8,0 kg 

váha pliecka 1,5 – 6,0 kg 

váha šunky 5,0 – 13,0 kg 

chrbtový sval 20,0 – 75,0 cm2 

jatočná dĺžka 65,0 – 99,0 cm 

výška slaniny 0,8 – 6,0 cm 

 

 

6. Spracovanie vlastnej úžitkovosti: 

 

U 2011 Ultrazvukové testy ošípaných, protokol z aktualizácie 

 

 KONTROLA DI-50 

50* Nie je uvedená meracia skupina 

50* Nie je uvedený dátum merania 

50* Nie je uvedená hmotnosť 

50* Nie sú uvedené výšky slaniny 

50* Nie je uvedený dátum predaja 

 

 KONTROLA DI-51 

51* Chybne uvedený chovateľ 

51* Nie je uvedené ušné číslo jedinca 

51* Nie je uvedený dátum narodenia jedinca 

51* Nie je uvedená matka jedinca 

 

 KONTROLA DI-52 

52* Chybne uvedený chovateľ 

52* Nie je uvedené ušné číslo jedinca 

52* Nie je uvedený dátum narodenia jedinca 

52* Nie je uvedená matka jedinca 

52* Nie je uvedený dôvod vyradenia 

 

 KONTROLA DI-53 

53* Chybne uvedený chovateľ 

53* Nie je uvedená meracia skupina 

53* Nie je uvedený dátum merania 

53* Nie je uvedená hybridizácia jedinca 

53* Nie je uvedené ušné číslo jedinca 

53* Nie je uvedené pohlavie jedinca 

53* Nie je uvedený dátum narodenia jedinca 

53* Nie je uvedený otec jedinca 

53* Nie je uvedená matka jedinca 

53* Nie je uvedená hmotnosť 

53* Nie sú uvedené výšky slaniny 

53* Nie sú uvedené cecky 

53* Nie je uvedený dátum predaja 
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AKTUALIZÁCIA DÁTAMI DI-50 (zaradenie cez zostavu) 

50* Jedinec nie je evidovaný 

50* Jedinec je už vyradený 

50 Neuvedený otec pri inseminácii prasníc v MS prasníc 

50 Kanec nie je evidovaný v MS kancov 

 

AKTUALIZÁCIA DÁTAMI DI-51 OPRAVA 

51* Jedinec nie je evidovaný 

51* Jedinec je už vyradený 

51* Jedinec ešte nebol meraný 

51 Kanec nie je evidovaný v MS kancov 

51 Neuvedený otec pri inseminácii v MS prasníc 

 

AKTUALIZÁCIA DÁTAMI DI-52 ZRUŠENIE 

52* Jedinec nie je evidovaný 

 

AKTUALIZÁCIA DÁTAMI DI-53 (zaradenie z dokladu) 

53 Jedinec je už evidovaný 

53* Prasnica nie je evidovaná 

53* Vrh prasnice nie je evidovaný 

53 Neuvedený otec pri inseminácii v MS prasníc 

53 Kanec nie je evidovaný v MS kancov 

 

KONTROLA DI-neznámy 

 

 

7. Spracovanie nákupných trhov (katalógy z nákupných trhov): 

 

U 2011-1 Zaraďovanie jedincov, protokol z aktualizácie 

 

AKTUALIZÁCIA POTOMSTVA – (Vyhotovenie zaraďovacieho dokladu prasničiek) 

28* Jedinec nie je evidovaný 

28* Jedinec je už vyradený 

28 Jedinec mal už vytvorené POP 

28 Formálne správy 
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9. Popis aplikácie wPlemservis OŠ 
 

V súčasnosti (od roku 2008) je systém hlásenia údajov do kontroly úžitkovosti ošípaných 

realizovaný pomocou užívateľskej aplikácie wPlemservis OŠ. 

Aplikácia je nainštalovaná na regionálnych strediskách PSSR, š.p. a je pravidelne mesačne 

aktualizovaná distribuovanou databázou KÚ Oš z centrálnej databázy KÚ Oš. 

 

Plemenárski pracovníci pomocou zmienenej aplikácie spracujú všetky typy vstupných údajov 

z terénu, vytvoria tzv. dávku dát na spracovanie, ktorú pomocou Internetu odošlú na 

spracovanie na ÚPZ Žilina v pravidelných časových súslednostiach. 

 

Dávky dát z jednotlivých regionálnych stredísk sa na výpočtovom stredisku spracujú, 

zaktualizuje sa centrálna databáza KÚ Oš, vytvoria sa reporty pre jednotlivé stupne riadenia 

chovu ošípaných a následne sa odošle späť na regionálne strediská zaktualizovaná 

distribuovaná databáza KÚ Oš. 

 

K aplikácii wPlemservis Oš je dodávaná kompletná užívateľská príručka s popisom 

jednotlivých ponúk aplikácie a v „Zásadách automatizovaného spracovania dát z chovu 

ošípaných“ uvádzame popis hlavných ponúk aplikácie: 

 

wPlemservis OŠ ako užívateľská softvérová aplikácia je charakterizovaný nasledovným 

spôsobom ovládania: 

 Ovládanie aplikácie spočíva v aktivovaní vhodných ponúk (položiek) z hlavného 

menu, alebo tzv. stromu údajovej štruktúry vybranej farmy.  

 Hlavné menu je tvorené roletami podvolieb, z ktorých najčastejšie používané sú 

označené ikonami a tieto sú takisto umiestnené na paneli nástrojov. 

 Užívateľ je vyzvaný k vybratiu aktuálnej farmy, ktorú chce spracovávať. Zadá heslo, 

z ponuky fariem vyberie požadovanú a všetky následné operácie sa budú týkať len 

údajov vybranej farmy. 

Následne užívateľ zvolí požadovaný modul. 

 Strom údajovej štruktúry predstavuje dátovú štruktúru v závislosti na zvolenom 

module. Dáta zvoleného modulu sa týkajú len údajov zvolenej farmy. 

 

Aktivovaním vybranej položky z roliet hlavného menu, alebo položky zo stromu sa otvorí 

pracovná plocha s príslušnými ponukami a formulármi a je na užívateľovi, ako ich obslúži. 

Zadávanie dát podlieha formálnym a logickým kontrolám v duchu už zmienených pravidiel. 

 

 

Z a ra den i e  pr asn i ce  d o  K Ú  
 

Užívateľ sa riadi ponukou: „Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov“ a zadá údaje podľa 

predlohy zadávacieho formulára. 
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O p ra va  ú da j o v  pr as n i ce  

 

Užívateľ sa riadi ponukou podľa predlohy s tým, že z rolety ponúknutých prasníc vyberie 

prasnicu, údaje ktorej chce opraviť. 

Program umožňuje opraviť len niektoré údaje (zvýraznené) a užívateľ opravovaný údaj napíše 

do príslušného políčka. 
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N ah lá sen i e  pr i pu s t en i a  
 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky: 

- Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov 

- Kontrola dávky vstupných údajov 

- Opis chybných záznamov dávky 

- Aktualizácia databázy 

- Opis vstupných dát 

 
 

 

N ah lá sen i e  v rhu  

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky: 

- Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov 

- Kontrola dávky vstupných údajov 

- Opis chybných záznamov dávky 

- Aktualizácia databázy 

- Opis vstupných dát 

 

Program predpokladá vstup údajov kompletného uzavretého vrhu. 
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O p ra va  anam néz  

 

Užívateľ má možnosť opraviť údaje ľubovoľného pripustenia a oprasenia a filozofia opráv je 

nasledovná: 

Užívateľ vyberie v ľavej časti obrazovky prasnicu, anamnézu ktorej chce opraviť a v pravej 

časti obrazovky si vyberie už konkrétnu anamnézu vybranej prasnice. 

Do príslušného políčka vloží opravovaný údaj a režim opráv ukončí stlačením tlačidla  

navigátora. 
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S el ek c ia  p o t om s t va  

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky: 

- Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov 

- Kontrola dávky 
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Vy t vo r en i e / o p r a va  d á v k y  v s t u p n ý ch  ú d a j o v  

 

Na začiatku sa program „pýta“ užívateľa, či chce zrušiť vytvorenú dávku (v prípade, ak 

nejaká dávka existuje). 

To znamená, že užívateľ môže dávku dát vytvárať dlhší čas (viacnásobné vypnutie/zapnutie 

počítača). 

Ďalej nasleduje otázka: 

 Chceš dohlásiť dodatočnú prasnicu - vrh? 

Užívateľ má týmto možnosť vyselektovať potomstvo od ľubovoľnej prasnice a jej uzavretého 

vrhu. 

 

Vytváranie dávky dát: 

 

Aktivovaním tejto ponuky program zobrazí všetky odstavené prasnice (ktoré majú odstav ako 

posledne uvedenú zootechnickú akciu) a prípadnú dodatočnú prasnicu. 

Užívateľ sa nastaví na ľubovoľnú prasnicu a na pravej strane (v aktualizačnom okne) sa 

zobrazí daný vrh prasnice s predznačeným miestom na doplnenie žiadaných údajov tých 

prasiatok, ktoré majú byť vybrané do kontroly úžitkovosti. 

 

 

S pr aco va n i e  ka t a l óg o v  z  n ák upn ých  t rh o v  

 

Užívateľ sa riadi nasledovnou ponukou: 

 

Plemenársky register farmy – z ponuky (v rámci vybranej farmy) vyberie 

poľnohospodársky podnik. 

 

Zobraz aktuálny katalóg – na obrazovke sa zobrazí prehľad prasničiek na nákupný trh 

z vybraného poľnohospodárskeho podniku. Aktivovaním tlačidla „Zostava“ sa dá vytlačiť 

katalóg na nákupný trh. 

 

Spracuj aktuálny katalóg – na obrazovke sa zobrazí prehľad prasničiek na nákupný trh 

a užívateľ má možnosť predaným prasničkám prideliť novú identifikáciu (podnik, okres, 

závod, chov, evidenčné číslo). 

Pred touto akciou je nutné navigátor prepnúť do režimu (▲ Prejsť do režimu opráv). 

Po ukončení opráv - nahlasovaní novej identifikácie) stlačte tlačidlo navigátora (  Potvrdiť 

zmeny a uložiť do databázy). 

Aktivovaním tlačidla „Vytvor dáta“ sa do dátového skladu uložia zaraďovacie dáta pre novo 

identifikované prasničky do KÚ. 
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M eran i e  v l as t ne j  úž i tk o vo s t i :  

 

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky: 

- Prevod nameraných dát 

- Kontrola nameraných dát - dávka 

- Kontrola nameraných dát - databáza 

- Konverzia dát do dokladu 

 



 43 

P r evo d  n am eran ých  d á t . . .  

 

zrušenie predošlého merania !!! 

 

Meranie je tvorené jednotlivými dávkami postupne kontrolovanými a prihrávanými 

k meraniu. 

Na oznam „Zrušiť posledné vytvorené meranie?“ užívateľ odpovie „Áno“ pred nahrávaním 

prvej dávky merania v opačnom prípade odpovie „Nie“. 

 

prevod dávky 

 

Program predpokladá, že dávka (pigta50.txt) je uložená v adresári: 

 C:\ SPUSR \ WPlemsOs \ vstupig \ pigta50.txt 

Program dávku pretransformuje do databázy a podá užívateľovi informačný oznam o tejto 

činnosti. Dávka môže byť tvorená meraniami z viacerých fariem (súčasne). 

 

 

K ont ro l a  n am eran ých  d á t  –  dá vka . . .  

 

kontrola duplicít údajov/dávka 

 

Program skontroluje dávku, či nie sú v samotnej dávke uvedené duplicitné identifikačné údaje 

meraného jedinca.  

Ak existujú duplicity, program vypíše príslušný oznam a nájdené duplicity zobrazí 

v pracovnom okne. 

 

rušenie duplicít údajov 

 

Program zobrazí nájdené duplicity v pracovnom okne a predpokladá, že užívateľ ich odstráni 

pomocou navigátora v režime ( ▬ zmazať záznam). 

 

 

K ont ro l a  n am eran ých  d á t  –  da ta bá za . . .  

 

kontrola duplicít údajov/dávka – databáza 

 

Program skontroluje dávku v náväznosti na databázu, či nie sú v samotnej dávke uvedené také 

jedince, ktoré sa už nachádzajú v databáze (už sú merané).  

Ak existujú takéto jedince, program vypíše príslušný oznam a nájdené jedince z dávky 

zobrazí v pracovnom okne. 

 

rušenie duplicít údajov 

 

Program zobrazí nájdené duplicity (už merané jedince) v pracovnom okne a predpokladá, že 

užívateľ ich odstráni pomocou navigátora v režime ( ▬ zmazať záznam). 
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K on verz ia  d á t  d o  do k l adu . . .  

 

spárovanie dávky s databázou 

 

Program v tejto ponuke korektnú dávku spáruje s databázou tzn., že jedincom v dávke doplní 

z databázy nasledovné údaje: chov, kanca, plemeno, cecky. 

 

zoznam spárovaných údajov 

 

Program zobrazí spárované jedince (tie, ktorým našiel doplňujúce údaje v databáze) 

v pracovnom okne a užívateľ ich môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora. 

 

zoznam nespárovaných údajov 

 

Program zobrazí nespárované jedince (tie, ktorým nenašiel doplňujúce údaje v databáze) 

v pracovnom okne a užívateľ ich môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora. 

 

zobrazenie/oprava dávky 

 

Program umožní užívateľovi konečnú úpravu dávky a to doplnenie nenájdených údajov 

jedincovi v režime navigátora (▲prejsť do režimu opráv), vymazanie ľubovoľného jedinca 

z dávky v režime navigátora ( ▬ zmazať záznam). 

Doplnenie údajov otca (línia, register je potrebné uviesť na 4 - línia, resp. 5 – register miest aj 

s prípadnými 0-lami. 

Stupeň hybridizácie – 8 miest. 

Chov – 2 miesta 

Cecky – 2 miesta 

 

Prechod na ďalší zadávaný údaj (položku) – klávesou Enter. 

Nastavenie sa na ľubovoľný údaj – kliknutím myšou na údaj. 

Opravovaný riadok merania sa po doplnení požadovaných údajov z formulára stratí a zostanú 

v ňom len nedoplnené riadky.  

 

pripojenie dávky k meraniu 

 

Korektná dávka merania sa pripojí ku kompletovanému meraniu a program o tomto pripojení 

informuje užívateľa príslušným oznamom. Ak je dávka neúplná, program ju nepripojí 

k meraniu – vypíše varovný oznam. 

Užívateľ opraví dávku v ponuke „zobrazenie / oprava dávky“. 

 

zoznam údajov merania 

 

Program zobrazí priebežný stav kompletovaného merania v pracovnom okne a užívateľ ho 

môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora. 
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O d os l an i e  úd a j o v  n a  spr a co v an i e  

 

Dáta sa pripravia na odoslanie do centrálnej databázy tak, že najskôr užívateľ zadá obdobie 

vytvorenia dát. 

Program vyhľadá podľa zadaného obdobia všetky vytvorené dáta v dátovom sklade, bez 

ohľadu na vybranú aktuálnu farmu (berie všetky farmy), v pomocnom okne informuje 

užívateľa aké typy dát vybral a vytvorí .zip tvar dátových súborov. 

 

Vo vysvietenom pracovnom okne je zobrazený priebeh tvorby výsledného dátového súboru 

 KUOS_UPZ.zip. 

Užívateľ je vyzvaný stlačiť ľubovoľnú klávesu, napr. „medzerník“, následne je informovaný 

o tom, kde je výsledný dátový súbor umiestnený. 

 

Vytvorené dáta sú v .zip tvare umiestnené v adresárovej štruktúre: 

 C:\ SPUSR \WplemsOS \ Data_exp \ Kuos_upz.zip 
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10. Prílohy 
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OŠ Menovka chovov  –  Fakturačné  spojenie  p la t i teľa  
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OŠ Menovka chovateľov oš ípaných  
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OŠ -1  Zaradenie  –  vyradenie  –  oprava  

kanca/prasnice  
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OŠ -3 Výkaz  inseminácie  –  zapustenia  oš ípaných  
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OŠ -4  Dodatok k  brezos t i  vrhu  
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OŠ -5 Výkaz  merania  v las tnej  úž i tkovost i  oš ípaných  
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OŠ -6  Výkaz  výkrmnost i  a  ja točnej  hodnoty  oš ípaných  
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OŠ -9ex Záznam  k  presunu prasníc  
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R 5011 Zoznam  prasníc  k  zaznamenaniu vrhu  
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R 5051 Prehľad o  odchovanom  potomstve  
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P 5032 Ul trazvukové  tes ty  –  prasničky  

P 5031 Ul trazvukové  tes ty  -  kančeky  
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Naše produkty ponúkané chovateľovi  

 

 

 

Vedenie Individuálneho registra WinregHD 

hovädzieho dobytka na farme: 

 

 

Analýza výsledkov KÚ v chove HD 

z pravidelne elektronicky zasielanej WplemservisHD 

databázy priamo zootechnikovi: 

 

 

Reprodukcia hovädzieho dobytka: WreproHD 

 

 

Prístup zootechnika k dátam InternetDataKUHD 

kontroly úžitkovosti HD: 

 

 

 

 

Zootechnické riadenie chovu WplemservisOŠ 

ošípaných: 

 

 

Vedenie Individuálneho registra WinregOŠ 

ošípaných na farme:  
 

 

Zootechnické riadenie chovu Wplemservis mangalica 

mangalice: 

 

 

 

 

Vedenie Individuálneho registra WinregOV 

oviec na farme: 
 

 

Analýza chovu oviec KÚ        PlemOCH 

z pravidelne elektronicky  

zasielanej databázy: 

 

 

 

 

Vedenie Individuálneho registra WinregKO 

kôz na farme: 
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Vydal: Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 

Starohájska 29, 852 27 Bratislava 

Účelové plemenárske zariadenie v Žiline 

 

 

Texty neprešli jazykovou úpravou. 

 

N e p r e d a j n é  – len pre internú potrebu. 

 

Náklad: 50 ks 


