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Zoznam skratiek 
VIS Veterinárny informačný systém 

ADNS Komunikačný systém a databáza EK ohľadne evidencie nákaz 

TRACES Komunikačný systém a databáza EK o presunoch zvierat a tovarov 

medzi členskými štátmi EÚ a o dovozoch a vývozoch z a do tretích 

krajín 

CEHZ Centrálna evidencia hospodárskych zvierat 

VL Veterinárny lekár 

RVPS Regionálna veterinárna a potravinová správa 

ŠVPS Štátna veterinárna a potravinová správa 

VPÚ Veterinárny a potravinový ústav, resp. Veterinárny ústav 

LABSYS Laboratórny software ŠVÚ 

MCL Laboratórny software ŠVPÚ a ŠVÚ (Monitoring cudzorodých látok) 

EFSA 

ITIS 

European Food Safety Authority 

Integrovaný technický informačný systém 

KIČ Kontrolná inšpekčná činnosť 

  

  

  

  

  

  

  



Filozofia riešenia 
 

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá v zmysle platnej 

legislatívy vykonáva štátnu správu vo veterinárnej oblasti a taktiež je orgánom kontroly kvality 

rastlinných produktov a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu podľa 

nariadení Európskej únie. Taktiež vykonáva štátnu správu na úseku veterinárnej farmácie, a to buď 

prostredníctvom vlastných zamestnancov priamo na centrálnom pracovisku v Bratislave, alebo 

potom prostredníctvom Regionálnych veterinárnych správ. Pre špecifické činnosti sú využívané tiež 

služby štátnych a súkromných veterinárnych lekárov. ŠVPS je zároveň kontaktným miestom SR pre 

systém rýchlej výmeny informácií pre potraviny a krmivá (RASFF). 

Po technologickej stránke sú tieto činnosti dnes podporované viacerými IKT nástrojmi, najmä 

Veterinárnym informačným systémom a programom Kontrolná inšpekčná činnosť na úseku potravín.  

Dnes používaný Veterinárny  informačný systém je robustným nástrojom pre komplexný manažment 

veterinárnych činností, vrátane správy laboratórnych vyšetrení, ADNS hlásení či konektivity na systém 

TRACES.  Systém je prepojený s Centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat kde je tento register 

následne rozšírený o register ostatných zvierat a chovov, ich presunov, výkonov kontroly, auditingu, 

štatútov a tiež registra biopreparátov. Pre vybrané činnosti je využívaný modul geografický 

informačný systém. Systém tiež disponuje špecifickým modulom pre správu výkonov veterinárnych 

lekárov až po finálnu fakturáciu týchto úkonov. Celý systém je prístupný prostredníctvom webového 

rozhrania ako zamestnancom ŠVPS, tak aj externým entitám, najmä veterinárnym lekárom. 

Pre evidenciu činností súvisiacich s kontrolou potravín je na ŠVPS prevádzkovaný program Kontrolná 

inšpekčná činnosť (KIČ), ktorý zastrešuje úradnú kontrolu potravín, hraničné a importné kontroly, 

kontroly ovocia a zeleniny a kontrolu vína a muštov. V programe sú evidované a vyhodnocované 

jednotlivé kontroly, nálezy, odbery vzoriek a zároveň sa tiež evidujú spôsoby riešenia a navrhnuté 

opatrenia. Program bol vytvorený a je upravovaný vo vlastnej réžii ŠVPS. 

Spoločným menovateľom VIS aj KIČ je ich technologická zastaranosť, ktorá negatívne ovplyvňuje ako 

samotnú prevádzku, tak najmä rozvoj o nové funkcionality. Z tohto vyplýva potreba ich komplexnej 

prestavby v zmysle aktuálnych trendov a požiadaviek. Existujúcu funkcionalitu je potrebné rozšíriť o 

nové požiadavky   



Legislatívny rámec 
 

• Zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

• Zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

• Zákon 178/1998 zo 14. mája 1998, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) 

• Zákon č.491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 

• Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)  

• Nariadenie vlády SR č. 41/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, 

uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív; 

• Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných 

ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády SR č. 430/2007 

Z. z., nariadenia vlády č. 50/2009 Z. z., nariadenia vlády č. 240/2010 Z. z., nariadenia vlády 

č. 347/2010 Z. z.; 

• Nariadenie vlády SR č. 380/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie 

úradných kontrol krmív; 

• Nariadenie vlády SR č. 493/2008 Z.z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov 

úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti 

• Nariadenie vlády SR č. 79/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej 

kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti 

• Zákon č.274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad 

pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín 

• Nariadenie (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom 

zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o 

zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (pohode zvierat) 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a 

ich  rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ nariadenie vlády č. 320/2003 Z. z.“); 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 o stanovení postupov 

Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách 

živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004; 

• Nariadenie Komisie (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, 

pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu  

• Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2007 o usmerneniach na pomoc členským štátom pri 

príprave jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (oznámené pod číslom 

K(2007) 2009) 

• ROZHODNUTIE KOMISIE 2006/677/ES, ktorým sa ustanovujú usmernenia stanovujúce 

požiadavky na vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie 



dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o 

starostlivosti o zvieratá 

• Zákon 387/2013 z 22. októbra 2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 331/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.  

• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení 

• neskorších  predpisov 

• Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým  sa stanovujú 

zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú 

spotrebu 

• Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 882/2004 o  úradných kontrolách 

uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového 

práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad 

pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene 

potravín 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa 

ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa 

ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho 

pôvodu určených na ľudskú spotrebu  

• NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických 

kritériách pre potraviny 

• NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú 

vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 

• Nariadenie (ES) č. 1760/2000  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zavádzajúce systém 

pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka a týkajúce sa označovania hovädzieho 

mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a zrušujúce nariadenie Rady (ES) č. 820/97 

• NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1825/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 

uplatňovania nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady pre 

označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa 

• VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1375 z 10. augusta 2015, ktorým sa 

ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse 

• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1151/2012  o systémoch kvality 

pre poľnohospodárske výrobky a potraviny 

• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára 

spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú 

nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 

• NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných 

kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a 

dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES 



• VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 884/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa 

stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v 

dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

1152/2009 

• Nariadenie EP a Rady (ES) č.110/2008 z 15.januára 2008 o definovaní, popise,      

• prezentácií, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín 

• Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa stanovujú 

podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel 

hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien. 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh 

produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z.z. o podrobnostiach veterinárnych 

kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické 

požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov 

rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému 

spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 

• Nariadenie vlády č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností 

súkromnými veterinárnymi lekármi 

• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 

436/2012 Z. z. zo 14. decembra 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 

na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely  

• Nariadenie vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu 

zvierat počas usmrcovania  

• Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely  

• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 

143/2012 z 26. apríla 2012 o chove nebezpečných živočíchov  

• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 o 

podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice 

a útulky pre zvieratá  

 

Ďalšie legislatívne dokumenty, ako aj Potravinový kódex Slovenskej republiky je možné nájsť priamo 

na stránke ŠVPS v časti Legislatíva.  



Základná architektúra riešenia 
 

Existujúce riešenie koncepčne pokrýva 3 vrstvy: 

• Klientska vrstva – predstavuje prostredie klientskych počítačov, na ktorom používatelia 

prevádzkujú aplikácie. V tomto prostredí vo web prehliadači je dostupný aj informačný systém VIS 

• Vrstva aplikačných serverov – predstavuje jadro riešenia. Na aplikačnom serveri je 

implementovaná celá logika riešenia webového rozhrania pre klientsku vrstvu. Aplikačné servery sú 

dostupné z internetu. 

• Vrstva interných serverov – obsahuje infraštruktúrne servery, ktoré zabezpečujú 

funkcionality pre potreby aplikačných serverov. Tieto servery  nie sú spravidla priamo prístupné z 

klientskych počítačov. Ide o databázový server alebo služby poskytujúce GIS funkcionality.  

 

Klientska aplikácia Klientska aplikácia zabezpečuje všetku interakciu s používateľom. Aplikácia 

je realizovaná pre tenkých klientov a preto pre jej používanie je potrebný 

webový prehliadač. 

Aplikačný server Aplikačný server prevádzkuje jadro informačného systému VIS. Tu je 

implementovaný prístupový bod aplikácie tenkého klienta, ktorý zabezpečí 

overenie používateľa, vytvorenie jeho behového kontextu a prípravu 

klientskeho rozhrania pre používateľa. 

Systém sprostredkúva dáta a vykonáva požadované funkcie pri interakcii 

používateľa s aplikáciou. 

Systém je implementovaný na platforme Microsoft .NET a je prevádzkovaný 

na aplikačnom serveri IIS. 

Správca identít Pre riadenie prístupu sa ako správca identít využíva systém ITIS. 

Tento systém integruje rôzne aplikácie a prostredníctvom webového ITIS 

portálu je možné prihlásiť sa do všetkých integrovaných aplikácií. Pre správu 

prístupov sa využíva ITIS manager, čo je desktopová aplikácia. Samostatne je 

možné definovať prístupy funkčné alebo dátové. 

Databázový server Databázový server zabezpečuje hlavné úložisko údajov celého riešenia. 

K databáze pristupujú aplikácie z aplikačného servera. 

Súborový Server Súborový sever slúži na ukladanie a poskytovanie súborov. 

 



Komunikácia s externými systémami 

 

  



Veterinárny informačný systém 
Existujúci systém VIS podporuje procesy v oblasti ochrany zdravia zvierat, ktoré na základe platnej 

legislatívy patria o. i. do kompetencie ŠVPS SR ako najvyššej štátnej autority v oblasti ochrany zdravia 

zvierat v Slovenskej republike. Existujúci systém sa v ŠVPS používa od roku 2007 a použité 

technológie zodpovedajú štandardom používaným v tej dobe. Väčšina týchto systémov je už morálne 

zastarané a podpora ich svetovými  výrobcami tiež skončila. 

Veterinárny informačný systém je členený na 4 funkčne samostatné aplikácie: 

A. Aplikácia VIS – aplikačné jadro VIS 

B. WebGIS – mapové rozhranie VIS 

C. ITIS Portál – vstupné rozhranie VIS 

D. ITIS Manager - správa identít a rolí VIS 

Aplikácia VIS 
Funkčne je Aplikácia VIS rozdelená na 4 moduly a administrátorskú časť: 

1. Veterinárne činnosti 

2. ADNS 

3. Traces 

4. Laboratórne vyšetrenia 

5. Číselníky – prístupné len na úrovni administrátora systému 

 

Veterinárne činnosti 
Modul poskytuje nástroje na prezeranie a spracovanie dát a automatizáciu rutinných pracovných 

činností, týkajúcich sa starostlivosti o zdravie zvierat. Obsahuje všetky informácie o farmách, 

evidenciu zvierat a ich presunov, chovov a ich presunov, zoznam štatútov fariem, ktoré sú v 

pravidelných intervaloch preberané z CEHZ. Prístup k týmto informáciám je diferencovaný tak, aby 

každý užívateľ mal k dispozícii len tie údaje, ktoré súvisia s jeho kompetenciami. 

Všetky tieto informácie sú potom využívané pri plánovaní a evidencii preventívnych a kontrolných 

činností súvisiacich so zdravím zvierat. Po naplánovaní preventívnych činností pre jednotlivé farmy a 

úradne poverených (súkromných) veterinárnych lekárov (SVL) si potom určení SVL evidujú 

realizované úkony. S elektronickou evidenciou pracovných úkonov SVL súvisia aj ďalšie funkcie 

modulu: riadenie zásob medicínskeho materiálu a generovanie mesačných faktúr za realizované 

úkony. Zároveň je možné potom na úrovni RVPS sledovať plnenia plánu SVL. 

Modul ďalej umožňuje na úrovni RVSP evidovať v reálnom čase vznik aj priebeh všetkých nákaz na 

evidovaných farmách. To umožňuje okamžite zistiť výskyt rovnakých chorôb na rôznych farmách a 

rozhodnúť o prípadnom spoločnom postupe pri ich riešení. 

Súčasťou modulu je aj samostatná služba VisGisService, ktorá poskytuje systému GIS funkcionality, 

využívané pri práci s farmami a nákazami.  

V module veterinárne činnosti sa vykonáva aj administrácia dát, ktoré sú synchronizované z CEHZ 

systému. Veterinárny systém má samostatnú evidenciu fariem a zvierat, ktorá sa pravidelne dvakrát 

do mesiaca aktualizuje.  

 



ADNS 
Modul ADNS priamo súvisí s evidenciou nákaz a zabezpečuje automatické generovanie a ukladanie 

ADNS správ pre zasielanie Európskej komisii a zároveň poskytuje možnosť  manuálne vytvoriť ADNS 

hlásenie cez užívateľské rozhranie. Vygenerované správy je možné ešte pred odoslaním upraviť a 

následne dať pokyn na jej odoslanie do európskeho  ADNS systému.  

Modul tiež zabezpečuje automatické načítavanie, sledovanie a vyhodnocovanie prichádzajúcich 

ADNS hlásení z EÚ. 

Modul nerieši notifikácie v prípade výpadku príslušných služieb, ale umožňuje spätný import 

chýbajúcich hlásení. 

Traces 
Modul rieši automatické pripojenie na webové služby európskeho systému Traces (v pravidelných 

intervaloch), odkiaľ sú získavané certifikáty: 

 týkajúce sa vnútorného obchodu v rámci Európskeho spoločenstva  

o INTRA certifikát - INTRAtrade Animal Health Certificate – zdravotný certifikát 

pre vnútrospoločenský obchod 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 599/2004 o prijatí harmonizovaného 

vzorového certifikátu a kontrolnej správy týkajúcich sa obchodu so 

zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu v rámci Spoločenstva 

o DOCOM certifikát - COMmercial DOcument – obchodný doklad (+ zdravotné 

osvedčenie) 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, 

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších 

živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na 

ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, 

pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti 

veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice 

 certifikáty súvisiace s obchodovaním s tretími krajinami  

o CVED certifikát - Common Veterinary Entry Document - spoločný veterinárny 

doklad o vstupe 

 CVEDA certifikát - Common Veterinary Entry Document: Animals - 

spoločný veterinárny doklad o vstupe pre zvieratá 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2004, ktorým sa zavádza 

doklad na účely deklarovania zvierat a vykonávania 

veterinárnej kontroly zvierat z tretích krajín, ktoré vstupujú 

na územie spoločenstva 

 CVEDP certifikát - Common Veterinary Entry Document: Products - 

spoločný veterinárny vstupný dokumentu pre produkty 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2004, ktorým sa ustanovujú 

postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z 

tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach 

o  CED certifikát - Common Entry Document – spoločný (jednotný) vstupný 

dokument 



 Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ 

ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a 

potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie 2006/504/ES 

Importované certifikáty sú ďalej spracovávané a uchovávané v databáze systému VIS - 

certifikáty sú sprístupnené v prehľadných tabuľkových formulároch a lokalizované do 

slovenského jazyka. Systém umožňuje aj tlač certifikátu vo formáte HTML. 

 

Modul nerieši notifikácie v prípade výpadku príslušných služieb, ale umožňuje spätný import 

chýbajúcich certifikátov. 

 

Laboratórne vyšetrenia 
Modul slúži na elektronickú komunikáciu s externými laboratórnymi systémami. Umožňuje 

generovanie elektronickej žiadanky k realizovanému veterinárnemu úkonu, prípadne 

zaevidovanie čísla žiadanky už odoslanej v papierovej forme, a následne prijíma výsledky 

z laboratórnych systémov a automaticky ich páruje so žiadankami, resp. veterinárnymi 

úkonmi. Žiadanky sa odosielajú do laboratórnych systémov buď v elektronickej podobe (zo 

systému VIS) a v takom prípade nie je vytvorenie väzby jednoznačné, alebo boli papierovo 

odoslané do laboratórnych systémov a úkon je vytvorený v systéme VIS dodatočne. Pri 

takýchto prípadoch je vykonávaný samostatný proces hľadania správneho úkonu pre 

výsledok, pretože dáta z laboratórnych systémov nemajú vždy správne štruktúrovanú formu.  

 

Na úrovni RVPS sa prijaté výsledky kontrolujú a po ich schválení sú automaticky sprístupnené 

jednotlivým veterinárnym lekárom, ktorí o vyšetrenie žiadali. V prípade neschválenia 

výsledku modul poskytuje nástroje na vrátenie výsledku laboratóriu a následné opakované 

prijatie opravného laboratórneho protokolu. 

Tento modul navyše zabezpečuje synchronizáciu číselníkov, ktoré sa využívajú pri komunikácii 

s Laboratórnymi systémami a Tiež sprostredkúva dáta z CEHZ pre potreby laboratórnych 

systémov.  

 

Číselníky 
Ide o administrátorský modul pre spravovanie štandardizovaných číselníkov, používaných pri 

evidencii preventívnych činností a kontrol, evidencii nákaz, výpočte faktúr a reportingu. 

Okrem toho slúži na správu registra subjektov, v rámci ktorého sa napríklad stanovujú 

kompetencie v systéme VIS a teda aj úroveň prístupu k dátam podľa typu subjektu. V časti 

subjekty je nastavovaná väzba medzi subjektami v systéme VIS a identitami systému ITIS. 

 

WebGIS 
Súčasťou Veterinárneho informačného systému je aj možnosť zobrazovania údajov v mape 

v rámci modulu WebGIS. Modul umožňuje v samostatnom mapovom okne zobraziť presnú 

polohu fariem na podklade základnej vektorovej mapy Slovenska a ortofotomáp. Tento 

jednoduchý mapový klient poskytuje základné funkcie na prácu s mapou ako je vyhľadávanie 

objektov, vrátane vyhľadávania polohy podľa súradníc. Ďalšími funkciami sú tlač mapy, 

meranie, alebo vytváranie vlastných poznámok.  



Rozšírenou funkcionalitou mapového klienta vo veterinárnom informačnom systéme je 

vytváranie tzv. obalových zón okolo fariem. Pokiaľ na niektorej farme vypukne nákaza, po 

zaevidovaní do systému sa automaticky zobrazí na mape farebný kruh okolo danej farmy, 

pričom farmu systém zaradí do karantény. Veterinárny dozor tak v reálnom čase sleduje vznik 

aj priebeh všetkých nákaz na evidovaných farmách. Takto je možné napríklad okamžite zistiť 

výskyt rovnakých chorôb na rôznych farmách a rozhodnúť o prípadnom spoločnom postupe 

pri ich riešení. 

 

ITIS portál  
Platforma pre správu identít a definíciu prístupových práv, ktoré sú zdieľané rôznymi aplikáciami. 

Rozlišujeme funkčné a dátové práva.  

Funkčné práva 
Pod funkčnými právami sa rozumie prístup k určitým funkciám systému (VIS). Základnými funkčnými 

právami sú jednotlivé moduly systému, rozdelené na zobrazovaciu tabuľku a formulár k záznamu zo 

zobrazovacej tabuľke. Systém VIS má toľko základných funkčných práv, koľko je modulov v systéme 

VIS. Napr. jedným z funkčných práv je zoznam fariem – užívateľ, ktorý má pridelené takéto právo, má 

právo vidieť farmy vo výberovom poli v aplikácii. 

Vnoreným funkčným právom je právo na formulár záznamu. Napr. formulár farmy. Pokiaľ užívateľovi 

chceme umožniť, aby videl detaily záznamu (farmy), musí mať aj právo vidieť zoznam týchto 

záznamov(fariem) – teda priradené funkčné právo na zoznam (fariem).  

Hlavné funkčné právo (zoznam fariem) môže mať viacero vnorených funkčných práv. Tieto funkčné 

práva zodpovedajú jednotlivým záložkám záznamu. Užívateľovi je možné priradiť len niektoré z 

týchto záložiek, alebo všetky. 

Funkčné práva je možné priraďovať a odoberať pomocou aplikácie ITIS Manager. 

V druhej verzii systému VIS boli vytvorené 3 základné skupiny funkčných práv: 

• VISSurgeons – úradne poverení veterinárni lekári 

• VISStateSurgeons – veterinárny lekári jednotlivých RVPS 

• VISFarmer – farmári 

Každej tejto skupine boli priradené funkčné práva podľa funkčnej špecifikácie. 

Ak chceme, aby nový užívateľ mal práva ako farmár, najjednoduchším spôsobom je priradiť ho do 

skupiny farmárov. Je možné však aj samostatne pridať konkrétne funkčné práva konkrétnemu 

užívateľovi. Všetky priradené funkčné práva sa mu „Sčítavajú“ čo znamená napríklad ak užívateľ patrí 

do 2 skupín a ešte má pridelené aj ďalšie funkčné práva, bude vidieť všetky funkcie systému jemu 

pridelené a vyplývajúce z členstva v týchto skupinách. 

Dátové práva 
Dátové právo určuje aké údaje užívateľ vidí bez ohľadu kde sa v systéme nachádza. Údaje sú 

filtrované na základe toho, akú kompetenciu má užívateľ pridelenú. 

Funkčnou špecifikáciou boli vyšpecifikované dátové prístupy troch základných skupín užívateľov 

systému VIS: 

• Úradne poverení veterinárni lekári – prístup k prideleným farmám 



• Veterinárny lekári jednotlivých RVPS – prístup podľa RVPS 

• Farmári – prístup k svojim farmám 

Jednotlivú príslušnosť ku konkrétnej skupine užívateľov je možné zadať užívateľovi v systéme VIS v 

číselníku Subjektov. 

Pokiaľ užívateľovi bola pridelená správna kompetencia, je potrebné určiť, či tieto údaje, ku ktorým 

má prístup má na čítanie alebo aj na zápis(mazanie). 

Pomocou aplikácie ITIS Manager boli vytvorené základné dátové skupiny: 

• VISSurgeons – úradne poverení veterinárni lekári 

• VISStateSurgeons – veterinárny lekári jednotlivých RVPS 

• VISFarmer – farmári 

Každej tejto skupine boli priradené dátové práva podľa funkčnej špecifikácie. 

Ak chceme, aby nový užívateľ mal dátové práva ako farmár, najjednoduchším spôsobom je priradiť 

ho do skupiny farmárov, z čoho mu vyplynie prístup k dátam podľa funkčnej špecifikácie.  



Procesný model 
Priebeh laboratórnych vyšetrení 

 



Proces kontrolnej činnosti 

 

Proces výkonu kontroly 

 

 



Základný model prepojenia  

 



Odosielanie žiadaniek 

 

 



Zápis vykonaných úkonov do systému VIS 

 

 

 



Zápis výsledku laboratórnych vyšetrení 

 
 



 

Odoslanie žiadanky 

 

 

 

Prijímanie výsledku 

 

 



 

Všeobecná komunikácia (Activity) 

 

 

 



Všeobecná komunikácia (Sequential) 

 

 

  



Funkčná špecifikácia 
 

Aktéri 

 



Veterinárne činnosti 

 

 

Zápis úkonu 

Vloženie novej vykonanej akcie do VIS sa vykoná pomocou funkcie „Nový“ v časti Preventívne 

činnosti-zadávanie úkonov. Systém sprístupní formulár pre zadanie úkonu. 

Zadávanie údajov o úkonoch sa uchováva v dočasných dátových úložiskách až do skončenia práce so 

záznamom, kedy po stlačení tlačidla Uložiť prebehne overenie správnosti údajov a samotný zápis do 

databázy. Dáta je možné upravovať, pridávať a mazať (časť výdavky) až pokiaľ neskončí práca so 

záznamom. V prípade, že údaje nebudú validné, užívateľ bude o tejto skutočnosti upozornený. 

Polia Veterinárny lekár a Farma sa vyplňujú na základe prihláseného užívateľa. Ak je prihlásený 

úradne poverený veterinárny lekár, pole Veterinárny lekár je už vyplnené a nie je možné ho zmeniť, 

pole Farma je naplnené zoznamom fariem pridelených úradne poverenému veterinárnemu lekárovi. 

Ak je prihlásený štátny veterinárny lekár, polia sú naplnené príslušnými položkami podľa regionálnej 

príslušnosti lekára. 



Veterinárny lekár vyplní pole akcia, ktoré predstavuje úkon ktorý vykonával. Niektoré akcie majú 

definovanú žiadanku. Typ žiadanky je viazaný na akciu. 

K niektorým úkonom musia byť pridané zvieratá, teda ak veterinárny lekár zvolil takýto typ úkonu 

systém mu neponúkne tlačidlo „Uložiť“. Pre to aby bolo možné úkon uložiť musí pridať ID zvierat. 

Po stlačení tlačidla „Pridať ID zvierat“ sa zobrazí obrazovka pridávania zvierat, kde je možnosť 

pridávania zvierat z farmy, pridávania zvierat zo súboru, alebo je možné zvieratá pridávať jednotlivo 

zadaním ich ID. 

1. Priamym zadaním jedného ušného kódu a voľbou stavu zvieraťa - Do textového poľa zapíše 

ručne ušný kód a stav zvieraťa (Existujúci formulár). Tento záznam sa, po stlačení tlačidla 

Pridať, pridá do zoznamu ušných kódov, ktoré budú zobrazené v pravej časti obrazovky. 

2. Výberom z farmy - Užívateľ klikne na tlačidlo Výber z farmy, kde sa zobrazia záznamy zvierat 

zodpovedajúce farme, na ktorú bol uložený úkon. Užívateľ pomocou filtra môže vybrať 

skupinu zvierat, ktoré boli testované. V zobrazovacej tabuľke je zaklikávacie políčko na 

každom zázname, aby užívateľ aj z obmedzenej skupiny zvierat mohol vybrať len určité 

zvieratá. Po kliknutí Ok sa tieto zvieratá presunú do hlavného formuláru Ušných kódov, kde 

môže užívateľ zvoliť stav výsledku. Prednastavená hodnota je negativita . Užívateľ má 

možnosť zakliknúť/odkliknúť všetko. 

3. Načítaním ušných kódov z textového súboru – Užívateľ klikne na tlačidlo Načítať zo súboru, 

čím sa mu zobrazí formulár na načítanie textového súboru. Tento textový súbor bude 

obsahovať ušné kódy zvierat oddeľovačom (bodkočiarka, čiarka a „LF CR“). Po kliknutí na 

tlačidlo Ok sa záznamy prenesú do hlavného formuláru Ušných kódov. Prednastavená 

hodnota je negativita. 

Takýmto spôsobom užívateľ môže tvoriť zoznam ušných kódov a voliť stav výsledku pre konkrétne 

zviera. Formulár je upravený tak, aby bolo možné upravovať, pridávať a mazať záznamy z 

tabuľky(ušné kódy) až pokiaľ neskončí práca so záznamom. Do databázy sa údaje uložia až po stlačení 

tlačidla Uložiť. Užívateľ bude vidieť aké záznamy ukladá. 

Až po pridaní zvierat je úkon uložený a následne je zobrazená záložka „Podrobnosti“ úkonu. 

Podrobnosti úkonu obsahujú funkcie: 

- Nový – založenie nového úkonu 

- Upraviť – upravenie zobrazeného úkonu 

- Generovať žiadanku – vygenerovanie žiadanky 

- Zmazať – zmazanie zobrazeného úkon 

Generovanie žiadanky 

Užívateľ má možnosť generovať žiadanku z detailu úkonu. Každý úkon bude má priradený konkrétny 

typ žiadanky. Po vygenerovaní žiadanky sa zobrazí oznam o vygenerovaní žiadanky. Zoznam žiadaniek 

priradených k úkonu si môže používateľ pozrieť v časti „Žiadanky“. V zozname sú zobrazené základné 

informácie o žiadanke. Klikom na žiadanku používateľ zobrazí jej detail.  

Detail žiadanky obsahuje funkcie: 

- Upraviť – po stlačení tlačidla je možné upravovať žiadanku, pred odoslaním žiadanky je 

nutné v žiadanke určiť laboratórium do ktorého bude žiadanka odoslaná. 

- Vyplnené pdf – po stlačení vygeneruje pred vyplnenú žiadanku vo formáte PDF 

- Prázdne pdf – po stlačení vygeneruje nevyplnenú žiadanku vo formáte PDF 



- Odoslať do Laboratória – po stlačení tlačidla bude žiadanka odoslaná do laboratória 

(žiadanka musí mať vyplnené laboratórium) 

- Doplniť poznámku – po stlačení tlačidla môže veterinár doplniť poznámku k žiadanke 

- Zmazať – po stlačení tlačidla bude žiadanka vymazaná 

Výsledky vyšetrení sú dostupné v časti „Výsledky vyšetrení“ 

Priradenie žiadanky k úkonu 

Pre potreby párovania úkonov  a žiadaniek je potrebné pre každý úkon, ktorý má väzbu na 

laboratórne vyšetrenie priradiť žiadanku. 

Prepočítavanie čiastkových súm za úkon 

Vo formulári sú sumy za zobrazený úkon prepočítavané po stlačení tlačidla Prepočítať celkovú sumu, 

alebo v prípade pregenerovania formuláru. 

Editácia a mazanie vykonaných akcií 

Používateľ si sprístupní zoznam vykonaných akcií v datagride. Zadá funkciu „Upraviť“ pre zmenu 

položiek vykonanej akcie. Systém sprístupní formulár pre zmenu jednotlivých atribútov vykonanej 

akcie. Používateľ vykoná zmenu a potvrdí ju pomocou funkcie „Uložiť“. 

Zmazanie zápisu o vykonanej akcii sa vykoná pomocou funkcie „Zmazať“. 

Kopírovanie záznamov 

Pre uľahčenie zadávania rovnakých úkonov sú k dispozícii dve funkcie: Kopírovanie záznamu a 

Kopírovanie hlavičky. Pri kopírovaní hlavičky sa vytvorí nový záznam so zachovaním údajov: 

Veterinárny lekár, Farma, Úkon. Ostatné údaje musí lekár zadať sám. Kopírovanie celého záznamu 

skopíruje kompletný záznam aj s výdavkami. Po stlačení Uložiť sa kontrolujú všetky položky, aj to, či 

daný lekár má na sklade potrebný počet materiálu. 

Odoslanie žiadanky do laboratórnych systémov 

V detaile úkonu, ktorý má vyplnené všetky potrebné atribúty je možné žiadanku odoslať do 

vybraného laboratórneho systému. Po prijatí výsledku bude výsledok systémom automaticky 

naviazaný na úkon.  

Určenie predchodcu žiadanky 

Systém umožňuje v detaile žiadanky kliknúť na detail a určiť predchodcu žiadanky. V detaili žiadanky 

sú dva hypertextové odkazy (ak má žiadanka nasledovníka a predchodcu), na ktoré je možné kliknúť a 

zobraziť detail žiadanky nasledovníka alebo predchodcu. 

Tlač vyplnenej žiadanky 

Užívateľ môže tlačiť vyplnenú žiadanku. 

Tlač prázdnej žiadanky 

Užívateľ môže tlačiť prázdny formulár žiadanky 

Prezeranie žiadaniek 

Užívateľ si môže prezerať všetky žiadanky(podľa prístupu) v module Laboratórne vyšetrenia/Žiadanky 

alebo žiadanku na úkon(v podrobnostiach úkonu/Žiadanka) 

Zobrazenie úkonov 

Užívateľ má možnosť zobraziť a filtrovať úkony v prehľadnom gride 



Export údajov MCL  

Užívateľ s má možnosť exportovať prijaté výsledky do formátu špecifického pre MCL. Tento formát je 

definovaný xsd schémou 

Export údajov EFSA 

Užívateľ má možnosť exportovať prijaté výsledky do formátu EFSA, ktorý je definovaný xsd schémou 

Odoslanie exportu do EFSA 

Užívateľ má možnosť odoslať EFSA export buď ako insert (nové záznamy) alebo update (oprave 

predchádzajúceho exportu) 

Prezeranie výsledkov 

Užívateľ si môže prezerať všetky výsledky v prehľadnom gride s možnosťou filtrovania. K dispozícii má 

rôzne pohľady na dáta – Veterinárne výsledky, Všetky výsledky, Veterinárne výsledky podrobne, 

Všetky výsledky podrobne, Zrušené výsledky 

Určenie predchodcu výsledku 

Systém umožňuje v časti Laboratórne vyšetrenia-Výsledky kliknúť na detail a určiť predchodcu 

výsledku. V detaily výsledku sú dva hypertextové odkazy (ak má výsledok nasledovníka a 

predchodcu), na ktoré bude možné kliknúť a zobraziť detail výsledku nasledovníka alebo predchodcu. 

Priradenie výsledkov úkonom 

Systém umožňuje manuálne priradiť výsledok k úkonu. Zoznam úkonov, ktoré je možné priradiť je 

predfiltrovaný. 

Kontrola výsledku regionálnym lekárom 

Regionálny lekár má možnosť výsledok skontrolovať a nastaviť jeho stav. V prípade nekorektného 

výsledku môže vyžiadať z detailu výsledku nové vyšetrenie. 

Zobrazenie úloh v systéme 

Štátny VL majú k dispozícii odkaz v aplikácii, ktorý zobrazí zoznam úloh pre daný región. 

Zápis výsledkov na trichinelu 

Regionálny VL môže zapísať výsledok na trichinelu, ktoré sa vyšetrujú priamo na farme alebo bitúnku. 

 

Časť živé zvieratá 

Registrácia fariem 

Registrácia fariem hospodárskych zvierat prebieha v systéme CEHZ. Farmy mimo CEHZ sú evidované 

priamo na ŠVPS osobami s príslušnými právami. Farmy importované z CEHZ sú následne doplnené o 

informácie na strane ŠVPS. Pre každú farmu sú evidované základné údaje ako kód farmy, názov 

farmy, obec, stav, počet hospodárskych zvierat a pod. 

Okrem fariem evidovaných v rámci CEHZ dochádza k doplneniu (rozšíreniu) zoznamu fariem na 

strane ŠVPS a taktiež k doplneniu zoznamu o bitúnky, kafilérie a pastvy. 

Dátovo je entita farmy naviazaná na ďalšie objekty a aktivity ako: 

- Zvieratá 

- Chovy 

- Presuny zvierat a chovov 

- Kontroly 



- Preventívne akcie 

- Majitelia 

- Hlásenia počtov 

- Farmy v ochrannej zóne 

- Farmy v zóne dohľadu 

Všetky naviazané záznamy sú prístupné z hlavnej karty farmy. 

V prípade zoznamov fariem v ochrannej zóne a zóne dohľadu sa jedná o susedné farmy, ktorých 

zoznam vznikne ako okruh v stanovenom polomere od farmy na základe typu zisteného ochorenia. 

Generovanie okruhu prebieha v geografickom informačnom systéme (GIS). 

Každej farme je tiež prideľovaný štatút (napr. Farma bez nákazy). 

Registrácia zvierat 

Registrácia zvierat prebieha v systéme CEHZ. Na strane ŠVPS je táto evidencia rozšírená o ďalšie 

informácie. Register zvierat obsahuje možnosti pre zobrazenie informácie o konrétnom zvierati (HD, 

ovce, kozy, ošípané a iné zvieratá). Pre každé zviera je potrebné zobraziť nasledovné informácie: 

- Kontroly 

- Potomstvo 

- Presuny 

- Preventívne činnosti 

- Iné 

Možnosť prehliadania informácií o zvierati je limitované prostredníctvom prístupových práv na oblasť 

príslušných RVPS. 

Všetky naviazané záznamy sú prístupné z hlavnej karty zvieraťa. 

Presuny zvierat 

Presuny zvierat sú zobrazením údajov získaných importným postupom z CEHZ. Na strane VIS je 

možné realizovať operácie triedenia podľa rôznych kritérií, exportu a tlače. Nie je možné a 

požadované vstupovať do týchto záznamov formou zakladania nových záznamov, ich update alebo 

mazania. 

Chovy 

Obdobne ako register presunov je register chovov prehliadaním údajov importovaných z CEHZ. Nad 

týmto zoznamom je možné realizovať operácie triedenia, exportu a tlače. Nie je možné a požadované 

vstupovať do týchto záznamov formou zakladania nových záznamov, ich update alebo mazania. 

Presuny chovov 

Register presunov chovov prehliadaním údajov importovaných z CEHZ. Nad týmto zoznamom je 

možné realizovať operácie triedenia, exportu a tlače. Nie je možné a požadované vstupovať do týchto 

záznamov formou zakladania nových záznamov, ich update alebo mazania. 

Ostatné chovy 

Jedná sa o register chovov iných ako chovov v registri CEHZ (nosnice, hydina, ostatné chovy). Celá 

správa registra ostatných chovov je v kompetencii ŠVPS. V registri je možné vytvoriť nový chov, 

upraviť existujúci chov a pridať dokumentáciu k chovu (pdf súbor a pod.). 



Registrácia nového chovu 

V prípade registrácie nového chovu na RVPS používateľ zvolí skupinu, ku ktorej chce nový chov pridať 

– nosnice, hydina, ostatné chovy. Po zobrazení príslušných informácii v hlavnom zozname sa 

používateľovi sprístupní funkcia na vloženie nového chovu „Nový“. 

Po vyvolaní tejto funkcie systém sprístupní formulár pre zadanie parametrov nového chovu. 

V prípade že ide o chov určený na produkciu pre trh, používateľ zaškrtne atribút podlieha schváleniu. 

Po vyplnení všetkých potrebných údajov potvrdí vloženie nového chovu cez funkciu „Uložiť“. 

V prípade že nechce nový chov uložiť zadá „Zrušiť“ čím sa vráti naspäť do predchádzajúceho stavu 

bez uloženia údajov. 

Editácia, zmazanie chovu a pripojenie schvaľovacieho formulára 

Používateľ vyberie chov zo zoznamu registrovaných chovov. V časti „Podrobnosti“ sa zobrazia 

podrobné informácie o vybranom chove. Zároveň sa sprístupnia funkcie pre úpravu a zmazanie 

záznamu o danom chove. 

Po zadaní tlačidla „Upraviť“ na úpravu záznamu systém sprístupní formulár pre editáciu jednotlivých 

položiek o danom chove. Pri schvaľovaných chovoch používateľ pripojí schvaľovací formulár cez 

tlačidlo „browse“. Po zadaní tohto tlačidla môže pripojiť formulár uložený na lokálnom disku 

používateľa a pripojiť ho k danému záznamu. Po vyhľadaní súboru potvrdí uloženie súboru alebo zadá 

zrušiť čím sa vráti na predchádzajúcu stránku. 

Po uložení schvaľovacieho formulára systém zobrazí v hlavnej tabuľke či má alebo nemá chov 

pripojený schvaľovací formulár. 

Pre zmazanie záznamu o vybranom chove použije používateľ funkciu „Zmazať“ v pravej hornej časti 

hlavného okna. 

Kontrola zdravia zvierat 

Výkon kontroly zdravia zvierat je jednou zo základných činností ŠVPS. Úradné kontroly zdravia zvierat 

sú zamerané na kontrolu plnenia monitoringu chorôb zvierat v chovoch a na kontroly zdravotného 

stavu zvierat pri premiestňovaní zvierat na zabitie a na ďalší chov. Kontrolná činnosť je na vstupe 

naviazaná na existujúce registre, najmä register prevádzkarní a činností podliehajúcich registrácii, 

schvaľovaniu, povoľovaniu a ohlasovaniu. Veterinárny informačný systém (VIS) zabezpečuje prípravu 

a kontrolu plánu, kde využíva informácie z CEHZ. Kontrolná činnosť sa viaže (vykonáva) na konkrétnu 

farmu. Je  vykonávaná na základe ročného plánu preventívnych kontrol, ale aj na základe 

mimoriadnych (vopred neplánovaných, cielených kontrol). Na základe vykonaných kontrol dochádza 

v systéme k schvaľovaniu výkonov a následnej fakturácii. 

Minimálna frekvencia kontrol ochrany zvierat chovaných na hospodárske účely je plánovaná podľa 

miery rizika nedodržania alebo porušenia požiadaviek na ochranu zvierat. Zber informácií sa 

vykonáva na základe Rozhodnutia Komisie č. 2006/778/ES o minimálnych požiadavkách na zber 

informácií počas kontrol miest produkcie.  

Úradné kontroly vykonávajú úradní veterinárni lekári – veterinárni inšpektori príslušných RVPS na 

základe plánu nediskriminačným spôsobom, a tiež na základe podnetu občanov, ako aj súkromní 

veterinárni lekári (SVL) 



 

 

Plánovanie preventívnych akcií a kontrol 

Tvorba plánu prebieha na základe interných metodík, zohľadňujúcich aktuálny štatút farmy, 

existujúce riziká a ďalšie okolnosti. Tvorba plánu dnes prebieha manuálne, hlavne kopírovaním 

plánov z predošlých rokov a jeho následným doplnením. 

Plánovanie preventívnych činností 

Systém umožňuje plánovanie preventívnych akcií na RVPS. Po zadaní tejto záložky systém sprístupní 

zoznam naplánovaných preventívnych činností za danú RVPS podľa prihláseného používateľa za 

aktuálny rok. Používateľ môže pred samotným zobrazením plánovaných akcií zmeniť rok, za ktorý 

chce preventívne akcie zobraziť. Ak vyberie rok, pre ktorý ešte nie sú naplánované preventívne akcie, 

zoznam ostane prázdny. 

Vytvorenie plánu preventívnych akcií 

Plánovanie preventívnych akcií je možné nasledovným spôsobom: 

 Prenesením plánu z minulého roka – funkcia „Prenos záznamov“ . Zadaním tejto funkcie 

systém vytvorí kópiu plánu pre danú RVPS, pričom systém umožňuje prenos vybranej 

podmnožiny akcií za vybraný rok: používateľ vyberie atribút, ktorý sa má prehľadať a zadá 

hľadanú hodnoty a stlačí „Hladať“ , následne môže prehľadať ďalšie atribúty, pričom použije 

tlačidlo „Vo výsledku“ (vyhľadávanie v zobrazenej podmnožine údajov). 

 Úpravou existujúceho plánu pre aktuálny rok - používateľ vyberie preventívnu činnosť v pláne 

pre aktuálny rok a upraví podrobnosti pomocou funkcie „Upraviť“, prípadne vymaže vybranú 

akciu. Prenesené budú len plány, ktorých úkon je už na nový rok zapísaný v systéme. 

 Pridaním preventívnych akcií do plánu – používateľ vytvára nový plán pomocou funkcie 

„Nový“. Po zadaní tejto funkcie systém sprístupní formulár pre zadanie preventívnej akcie do 

plánu. Užívateľ má predvyplnenú jednotkovú cenu úkonu. Je možné zaškrtnutím „Bezplatné“ 

vynulovať jednotkovú cenu a tým aj cenu úkonu (biopreparátu, cestovného, materiálu alebo 

laboratórneho vyšetrenia). Takto je možné zadávať bezplatné plánované úkony do systému. 

Po vyplnení formulára používateľ potvrdí vloženie novej akcie do plánu pomocou funkcie 

„Uložiť“. 

Na zrušenie vkladania novej akcie do plánu bez uloženia v systému slúži funkcia „Zrušiť“. Po 

zadaní tejto funkcie systém zruší dialógové okno a zobrazí záznamy hlavného zoznamu. 

Počas vykazovania preventívnej činnosti popísanej v ďalšej časti manuálu je možné označiť 

vykonávanú preventívnu akciu, aby bola zahrnutá do čerpania plánu. Z takto označených 

úkonov sa potom prepočítava čerpanie plánu. 



Kontrola plnenie plánu 

Predstavuje preddefinovaný report, ktorý zobrazuje celkový prehľad o plánovaných a vykonaných 

preventívnych akciách. Prístup k tomuto reportu je možný cez časť Zadávanie výsledkov – funkcia 

„Report“. 

Editácia a mazanie preventívnych akcií 

Jednotlivé akcie plánu veterinárnej ochrany a prevencie je možné upravovať pomocou funkcie 

„Upraviť“. Pred sprístupnením tejto funkcie musí používateľ vybrať záznam v hlavnom zozname, 

ktorý chce zmeniť. Systém sprístupní formulár s vyplnenými údajmi plánu, ktoré môže používateľ 

zmeniť. Po úprave jednotlivých položiek potvrdí zmenu plánu pomocou funkcie „Uložiť“. 

Zmazanie zápisu o plánovanej akcii sa vykoná pomocou funkcie „Zmeniť“. 

Výkon kontrol (vrátane evidencie) 

Umožňuje evidenciu vykonaných kontrol a úkonov viažúcich sa na danú kontrolu. Zoznam zvierat na 

ktorých bola realizovaná kontrola vzniká buď individuálnym pridávaním, hromadným pridaním 

zvierat zo zoznamu pre danú farmu alebo importom z externého zoznamu. 

Správa akcií 

Správa akcií slúži na vkladanie plánu veterinárnej ochrany a prevencie do systému na úrovni ŠVPS. 

Pomocou tejto časti sa do systému uložia jednotlivé veterinárne akcie, ktoré je potrebné vykonať v 

danom roku aj s jednotlivými parametrami. S týmito akciami budú jednotlivý používatelia na RVPS 

pracovať pri plánovaní a vykazovaní činnosti v danom roku. Tieto akcie je potrebné do systému vložiť 

pred samotným plánovaním a vykazovaním na úrovni RVPS. 

Vloženie plánovaných akcií je možné niekoľkými spôsobmi: 

- Prenesením akcií z iného roka. Pre využitie tejto možnosti je potrebné zadať funkciu „Prenos 

záznamov“ v pravej časti aplikácie. 

Po zadaní tejto funkcie systém sprístupní nové dialógové okno pre prenos akcií. 

- Vybrané akcie sa zobrazia v tabuľkovom prehľade. Prenesenie akcií používateľ potvrdí 

tlačidlom „OK“. 

- Pridaním novej akcie pomocou funkcie „Nový“. Po zadaní tejto funkcie systém sprístupní 

formulár pre zadanie jednotlivých parametrov. 

Jedným z parametrov formulára je aj typ žiadanky ktorá bude k akcii naviazaná. Používateľ má 

možnosť výberu zo zoznamu žiadaniek. 

Fakturácia 

Modul preventívnych činností umožňuje vytvorenie faktúry a priradenie zadávaného záznamu do 

faktúry. Pole faktúra v preventívnych činnostiach je vypĺňané na základe vyplneného veterinárneho 

lekára a akcie. V poli sa zobrazuje obdobie, do ktorého je možné zadávanú činnosť priradiť. Je možné 

vyplniť preventívnu činnosť bez priradenia na faktúru. 

Evidencia výkonov je podkladom pre pravidelné generovanie faktúr jednotlivých veterinárnych 

lekárov. Faktúry sú generované v mesačných cykloch a podliehajú schvaľovaciemu procesu 

(schválenie, vrátenie na prepracovanie, doplnenie a pod.) zo strany RVPS lekára. 

Pridanie záznamu o faktúre 

V editačnom formulári fakturácií je možné zvoliť lekára, obdobie (len 3 plné mesiace dozadu) a 

skupinu akcie pre zobrazenie fakturácie. 

Zoznam lekárov je obmedzený podľa prihláseného užívateľa 



Obdobie je napĺňané automaticky – pre zvolený typ akcie a lekára sa zobrazujú nevygenerované 

obdobia (3 plné mesiace dozadu, na ktoré ešte nie je vytvorená faktúra). 

Zadanie faktúry na kontrolu 

Keď poverený veterinárny lekár ukončí prácu s faktúrou, môže stlačením tlačidla Zadať , poslať 

faktúru štátnemu VL na kontrolu. 

Vrátenie faktúry 

V prípade, ak štátny VL zistí nedostatky na faktúre, môže ju vrátiť na prepracovanie poverenému VL. 

Toto môže uskutočniť stlačením tlačidla Vrátiť. Musí pritom uviesť dôvod vrátenia faktúry. 

Schválenie faktúry 

V prípade, ak štátny VL nezistil nedostatky na faktúre, môže ju schváliť stlačením tlačidla Schváliť. 

Zaplatenie faktúry 

Ak bola faktúra vyplatená, štátny VL môže zvoliť v podrobnostiach faktúry Zaplatenie/Nezaplatenie 

faktúry. 

Vymazanie záznamu o faktúre 

Vymazanie záznamu je možné, pokiaľ nie je priradená žiadna činnosť ku faktúre stlačením tlačidla 

Vymazať. 

Podrobnosti faktúry 

Pri zobrazení detailov o faktúre sa okrem zvolených údajov (veterinárny lekár, obdobie , skupina 

akcie) zobrazia informácie o tom kto a kedy vytvoril, zadal a schválil faktúru a sumárne informácie o 

faktúre. 

Zápis úkonov na faktúru 

Veterinárny lekár pri zapisovaní úkonu si zvolí obdobie, do ktorého chce úkon zahrnúť. Zoznam 

období sa bude napĺňať obdobiami 3 plné mesiace dozadu a ktoré sú v stave rozpracovaný. Pokiaľ 

veterinárny lekár uzná, že zapísal všetky úkony do faktúry, presunie sa do modulu Fakturácie a dá si 

zobraziť detaily faktúry. Pokiaľ chce veterinárny lekár vytlačiť koncept faktúry, zadá tlačidlo Zadať, 

kedy sa zaznamená kto a kedy zadal faktúru a po stlačení tlačidla Zobraziť sa zobrazí koncept faktúry 

aj s prílohou, v ktorom sú podrobne rozpísané činnosti aj s ďalšími výdavkami. Pokiaľ veterinárny 

lekár vytlačil koncept faktúry a potrebuje zapísať ešte ďalšie úkony alebo niektoré opraviť, na 

nastavenej faktúre v module Fakturácie stlačí tlačidlo Vrátiť, kedy sa faktúra dostane znovu do stavu 

Rozpracovaný. 

Zobrazenie faktúry 

Faktúru je možné zobraziť stlačením tlačidla Zobraziť faktúru, kedy sa spustí report s návrhom 

faktúry. Pokiaľ je faktúra v stave Rozpracovaná alebo Zadaná, bude sa v reporte zobrazovať nápis 

Kópia. Iba štátny veterinárny lekár má právo schváliť faktúru, kedy sa tento nápis zobrazovať nebude. 

Faktúra je dvojstranová. Na prvej strane sa zobrazujú sumárne údaje a údaje o veterinárnom lekárovi 

a regióne. Pokiaľ chce užívateľ vidieť rozpísanú faktúru je potrebné kdekoľvek kliknúť v oblasti 

sumáru. 

Kontroly identifikácie a registrácie zvierat 
Úradné kontroly identifikácie a registrácie zvierat sú vykonávané v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. 

Vstupom je viacročný plán úradných kontrol alebo podnety od iných orgánov alebo subjektov ako 

cielené kontroly. Plán kontrol je aktualizovaný na ročnej báze tak, aby boli splnené požiadavky na 

frekvenciu a počet kontrol, a tiež na základe údajov z posúdenia rizika fariem. Výkon kontroly 



vykonávajú príslušné RVPS prostredníctvom ŠVL a SVL. Údaje o výsledkoch kontrol, ako aj o 

prípadných dodatočných kontrolách sú v pravidelnom intervale postupované na ŠVPS ako v 

papierovej, tak aj elektronickej forme (cez VIS). 

Audity 
Výkon auditov prebieha na základe generovaného plánu auditných činností. Program auditov je 

možné v priebehu roka meniť. Program auditu môže byť doplnený aj o audity prenesené z 

predošlého roka. Následne dochádza k výkonu auditov a ich evidencií. Plnenie programu je 

pravidelne kontrolované prostredníctvom reportu. 

Pridanie auditu do plánu 

Systém zobrazí plán auditov pre daný rok, pričom preddefinovaný je aktuálny rok, ktorý môže 

používateľ zmeniť. Naplánovať audit v danom roku je možné manuálne alebo prenesením plánu z 

predchádzajúceho roka. 

Pridanie do plánu 

Pridanie auditu do plánu sa vykoná pomocou funkcie „Nový“. Po zadaní tejto funkcie systém 

sprístupní formulár pre zadanie parametrov nového auditu. 

Prenos záznamov auditu 

Plánovanie auditov je možné aj prenesením kontrol z existujúceho plánu do plánu na zadaný rok. 

 

Výkaz nákaz 
Všetky zistené nákazy sú registrované v samostatnom zozname. Pre každú nákazu je evidovaný druh 

nákazy, lokalita nákazy, farma a iné údaje. Ku každej nákaze je evidovaná presná poloha vo forme 

geografickej súradnice. Podľa typu nákazy je možné automaticky vygenerovať ochranné pásmo 

formou zadania polomeru kruhu v systéme GIS. Je požadované, aby bolo možné ochranné pásmo 

následne manuálne upraviť zadávateľom podľa požiadaviek na formu nepravidelného polygónu. 

Pri vložení nákazy systém vykoná automatické vygenerovanie ochranných pásiem, ktoré sa zobrazí v 

aplikácii WGIS a pokiaľ nákaza podlieha hláseniu ADNS, systém automaticky vygeneruje ADNS 

hlásenie, ktoré je možné upraviť a poslať v module ADNS aplikácie VIS. 

Sumár nákaz (výkaz nákaz) je možné generovať ako samostatný report. 

Hlásenie nákaz do systému ADNS 

V prípade nákaz ktoré podliehajú reportingu podľa ADNS (doplniť normu) je potrebné tieto hlásenia 

odoslať do systému ADNS. Predbežný zoznam hlásení vzniká pri evidencii nákaz. Následne je dané 

hlásenie manuálne upravované podľa potreby a odosielané do systému ADNS. Komunikácia so 

systémom ADNS prebieha prostredníctvom webových rozhraní. 

Obdobne sú preberané hlásenia zo systému ADNS importované do systému VIS s možnosťou ich 

prehliadania aj zo strany verejnosti. 

Evidencia zásob biopreparátov 
Evidencia zásob biopreparátov predstavuje sklad biopreparátov podľa jednotlivých veterinárnych 

lekárov. 

Medzinárodný presun zvierat 
Medzinárodné presuny zvierat sú evidované v systéme  TRACES 



Údaje z európskej databázy sú importované AUTOMATICKY v stanovenom intervale, nakoľko zo 

strany EÚ JE spracované rozhranie pre import údajov. 

Správa číselníkov 
Správa číselníkov slúži pre používateľov s nastavenými právami na aktualizácie jednotlivých číselníkov 

používaných vo VIS. 

Po kliknutí na záložku číselníky sa sprístupní dialógové okne pre výber číselníka. Používateľ vyberie v 

rozbaľovacom okne číselník, ktorý chce upraviť. 

Všeobecné funkcionality pri tabuľkovom zobrazení údajov 

Pri každom tabuľkovom zobrazení dát má užívateľ k dispozícii tieto univerzálne funkcie :  

- Rýchle vyhľadávanie - používateľ vyberie časť VIS, ktorého sa týka vyhľadávaná informácia 

napr. farmy a zadá požadovaný textový reťazec na vyhľadávanie. Vyhľadávať bude možné 

podľa viacerých parametrov, pričom prednastavený bude jeden parameter - najdôležitejší z 

hľadiska vyhľadávania informácii príslušnej časti VIS. V rámci základného vyhľadávania sa 

bude dať vyhľadávať podľa každého stĺpca zobrazovanej tabuľky. 

- Rozšírené vyhľadávanie umožňuje kombinovať viacero vyhľadávacích kritérií a tak získať 

požadovanú množinu výsledkov. Pre zachovanie jednoduchosti ovládania a princípov 

ergonómie práce s aplikáciou bude táto možnosť implementovaná ako vyhľadávanie v rámci 

výsledku vyhľadávania. Teda po zadaní prvého kritéria sa zobrazí množina údajov vyhovujúca 

tomuto kritériu. Zadaním ďalšieho kritéria sa vyberú údaje už zo zobrazenej množiny. Tento 

systém nenúti používateľa kombinovať kritéria v jednom kroku a zároveň mu zobrazovaním 

medzivýsledkov pomáha k efektívnejšiemu výberu kritérií. 

- Vo vyhľadávaní v číselných a dátumových poliach je možné vyhľadávať konkrétne hodnoty 

alebo záznamy v rozsahu dvoch hodnôt. Toto je možné zadaním dvoch hodnôt do 

vyhľadávacieho poľa oddelených medzerou. 

- Export zobrazených (filtrovaných) dát do excelu. 

 

 

  



Potravinový informačný systém 
Funkciu potravinového informačného systému plní informačný systém KIČ. Informačný systém bol 

vytvorený na evidenciu činnosti súvisiacich s kontrolou potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o 

potravinách, zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákona 491/2001 Z.z. o organizovaní 

trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenia rady ES č. 882/2004 o úradných 

kontrolách a zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve na RVPS a ŠVPS SR. V programe sú 

evidované a vyhodnocované jednotlivé kontroly, nálezy, odbery vzoriek a zároveň sa tiež evidujú 

spôsoby riešenia a navrhnuté opatrenia.  

 

Prehľad systému 
Informačný systém je rozdelený na moduly, ktoré zastrešujú vybranú oblasť činnosti. V súčasnosti sú 

používané nasledujúce moduly: 

1. Úradná kontrola potravín 
2. Hraničné/Importné kontroly 
3. Kontrola ovocia a zeleniny 
4. Kontrola vína a muštov 

 

Na tieto moduly sa potom viažu spoločné číselníky a spoločné časti ako odber vzoriek a správne 

konania. 

 

Všeobecná funkcionalita 
Prístup do informačného systému je viazaný prístupovými právami. Každý užívateľ má iné prístupové 

práva do jednotlivých modulov a právo editovať len ním zapísané údaje.  

V každom module je prvým krokom zápis evidenčné listu/záznamu, na ktorý sa viažu všetky výsledky 

kontroly ako aj spôsoby riešenia a opatrenia. Evidenčný list obsahuje základné informácie o kontrole 

t.j. dátum a čas kontroly, miesto kontroly, majiteľa prevádzky, inšpektorov ktorý kontrolu vykonali, 

bližšiu špecifikáciu miesta a typu kontroly.  

V ďalších krokoch sa podľa modulu špecifikujú zistené skutočnosti, t.j. výsledky kontroly, zistené 

nedostatky, odber vzorky, analýza rizika, politika kvality, kontrola zhody, certifikáty, vyhodnotenie,  

opatrenia, pokuty, závery z kontrol. 

Pri zápise užívateľ väčšinu informácii vyberá z číselníkov a informačný systém kontroluje úplnosť 

zapísaných informácii. Informačný systém vizuálne zvýrazňuje neukončené zápisy informácii. 

V súčasnej dobe je používaná tretia generácia programu KIČ postavená na systéme Client - Server 

ŠVPS, pričom využíva technológiu MS-SQL, ktorá bola nasadená do prevádzky v roku 2007. 

 

Modul úradná kontrola potravín 
Modul slúži na evidenciu výsledkov kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z.  o potravinách a 

zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. V module sa evidujú okrem základných informácii 

aj výsledky kontroly politiky kvality, výsledky hodnotenia na mieste, zistené nedostatky, návrhy na 

riešenie nedostatkov, odber vzoriek,  vyhodnotenie odberu vzoriek, uložené blokové pokuty, návrhy 

na správne konanie, realizované správne konanie, závery kontroly. 



 

Modul slúži ako podklad pre prezentovanie výsledkov úradnej kontroly potravín pre verejnosť. 

 

Modul hraničné/importné kontroly 
Modul slúži na evidenciu výsledkov kontrol importu potravín z tretích krajín podľa zákona č. 

152/1995 Z.z.  o potravinách.  V module sa evidujú okrem základných informácii aj informácie 

o importovanej komodite, krajine pôvodu, množstve, výsledku kontroly. 

 

Modul kontrola ovocia a zeleniny 
Modul slúži na evidenciu výsledkov kontroly potravín podľa zákona 491/2001 Z.z.  o organizovaní 

trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami. V module sa evidujú okrem základných informácii  

aj výsledky analýzy rizika, výsledky kontroly zhody, opatrenia na mieste, osvedčenia o zhode, odber 

vzoriek,  vyhodnotenie odberu vzoriek, návrhy na správne konanie, realizované správne konanie, 

závery kontroly. 

 

Modul kontrola vína a muštov 
Modul slúži na evidenciu výsledkov kontroly potravín podľa zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve 

a vinárstve. V module sa evidujú okrem základných informácii  aj výsledky kontroly hodnotenie 

kvality vína, zistenia v prevádzkarni, odber vzoriek,  vyhodnotenie odberu vzoriek, návrhy na správne 

konanie, realizované správne konanie, závery kontroly. 

 

Spoločné číselníky 
Informačný systém využíva spoločné číselníky, ktoré sú spravované priamo cez databázové nástroje. 

Číselník právnych subjektov a prevádzok je importovaný z portálu ŠVPS SR  (intranetu). 

 

Funkčná špecifikácia 
Do informačného systému pristupujú len interní zamestnanci ŠVPS SR a RVPS. V celkovom počte cca. 

800 užívateľov. Ročne je v informačnom systéme evidovaných cca 50 000 kontrol, na ktoré sa viažu 

zistené nedostatky, odbery vzoriek, hodnotenia na mieste, opatrenia, správne konania. Výstupy z 

programu sú riešené cez ReportingServices MS-SQL a kontingenčné tabuľky v MS EXCEL. 

 

Technológia 
Informačný systém je postavený na centralizovanom systéme Client - Server. Na strane servera využíva 

MS-SQL databázu umiestnenú na ŠVPS SR a na lokálnom počítači je použitý "tažký client" (aplikácia, 

ktorá priamo komunikuje so serverom) naprogramovaný v objektovom jazyku  Delphi. Na komunikáciu 

so Serverom je využívaná VPN sieť. 

  



Existujúca hardvérová a softvérová infraštruktúra Veterinárneho 

a potravinového informačného systému 
 HW SW 

Aplikačný server 
VISAPL1 
(cluster node 1) 

CPU 2 CPU@ 2.1 GHz Microsoft Windows Server 2003 R2 
Enterprise x64 
IIS 6.0 
VIS portál 
ITIS portál 
ITIS manager 

RAM 3 GB 

DISK 250 GB 

Aplikačný server 
VISAPL2  
(cluster node 2) 

CPU 2 CPU@ 2.1 GHz Microsoft Windows Server 2003 R2 
Enterprise x64 
IIS 6.0 
VIS portál 
ITIS portál 
ITIS manager 
ADNS Connector 
 

RAM 2 GB 

DISK 250 GB 

Aplikačný server 
VISAPP1 

CPU 2 CPU@ 2.1 GHz Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 
Traces Connector RAM 3 GB 

DISK 120 GB 

Databázový 
server 
VISSQL2 

CPU 2 CPU@ 2.1 GHz Microsoft Windows Server 2008 R2 
Enterprise 
Microsoft SQL Server 2008 R2 
MS SQL Reporting services 
Oracle 12c 
CEHZ import tool 

RAM 44 GB 

DISK 1.5 TB 

Databázový 
server 
SQL INT 

CPU 2 CPU@ 2.3 GHz Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft SQL Server 2005 
MS SQL Reporting services 
 

RAM 12 GB 

DISK 400 GB 

 

 


