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Štátna veterinárna a potravinová správa SR  (ďalej len „ŠVPS SR“)  zadala požiadavku na vývoj 
informačného systému pre posilnenie veterinárnych kontrol v oblasti ochrany zvierat chovaných na 
farmárske účely a ochrany zvierat v čase ich zabíjania alebo  usmrcovania, za účelom realizácie 
jednotného výkonu kontrol, štatistiky, zasielania správ a prioritizácie v dotknutej oblasti. Projekt bol 
podpísaný zmluvou dňa 8.10.2008 s uvedením termínu ukončenia dňa 29.7.2009. Záverečný 
dokument bol schválený 15. 5. 2009. Návrh architektúry informačného systému bol odobrený členmi 
kontrolnej skupiny 4. 6. 2009. Do pilotnej prevádzky bol systém nasadený 9. 6. 2009.  
Bol nainštalovaný na serveroch ŠVPS SR a bol prístupný prostredníctvom internetu pre užívateľov 
s rôznymi prístupovými právami – podľa kompetencií a lokálnej príslušnosti. 
Podľa harmonogramu sa uskutočnili nasledujúce kroky: 
- pilotné testovanie/prevádzka (vrátane školenia), počas ktorého boli zhromaždené pripomienky 

od účastníkov školenia a  koordinujúcich zástupcov a dohodnuté úpravy boli zapracované do 
finálneho riešenia informačného systému, 

- testovanie finálneho riešenia informačného systému v IT prostredí ŠVPS SR (testovanie 
parametrov aplikácie, testovanie jej funkčnosti, modulárne testovanie jednotlivých častí 
aplikácie a tiež testovanie komunikácie s ostatnými IT systémami), 

- odovzdanie otestovaného finálneho riešenia informačného systému 28. 7. 2009 (akceptačný 
protokol). 

V rámci tejto aktivity boli taktiež vyškolené 3 kategórie zamestnancov ŠVPS SR. 
Systém bol spustený do ostrej prevádzky 1. 1. 2010. 
 
CESKO 2 komunikuje s už existujúcou IT štruktúrou ŠVPS SR, s jej informačnými systémami 
(Veterinárny informačný systém VIS, Systém na kontrolu ochrany zvierat počas prepravy CESKO 1), 
s databázou centrálnej evidencie hospodárskych zvierat CEHZ (údaje z CEHZ sú preberané z databázy 
VIS). 
 
CESKO 2: 
- poskytuje relevantné kontrolné otázky na základe definovaného typu kontroly a rôznych 

parametrov (podľa „Detailnej analýzy“), 
- tvorí autentifikovaný záznam o priebehu a výsledku úradnej kontroly, 
- umožňuje editáciu, evidenciu a revíziu uloženého záznamu z úradnej kontroly, 
- vytvára komplexné štatistické výstupy zo spracovávaných údajov, 
- prioritizuje činnosť v uvedených oblastiach na základe analýzy rizika posudzovaného na základe 

spracovaných údajov z predchádzajúcich zaznamenaných úradných kontrol. 
 
CESKO 2  zjednodušuje výkon kontrol a reportingové povinnosti ŠVPS SR voči Európskej  Komisii. 
Taktiež napomáha ŠVPS SR pri supervízii podriadených orgánov veterinárnej správy . Získavanie 
štatistických údajov sa vďaka vyvinutému systému zjednodušilo. 
Štatistické údaje získané vďaka systému CESKO 2 sa používajú nasledovne: 

 na získavanie údajov do výročných správ za ŠVPS SR 

 na vypĺňanie dotazníkov požadovaných z EÚ alebo z iných členských štátov 



 na hlásenie správ pre EÚ 

 na kontrolu výkonu RVPS  

  dodržiavanie vypracovaných metodických pokynov. 
 
Užívateľmi systému sú inšpektori z regionálnych veterinárnych a potravinových správ pre hygienu 
produktov živočíšneho pôvodu a pre  welfare. Ďalej má systém 6 metodikov (3 pre bitúnky a 3 pre 
welfare) a 8 administrátorov.  
Welfare zvierat na farmách a bitúnkoch sa vo zvýšenej miere v SR začal uplatňovať až po vstupe do 
EÚ v roku 2004. V porovnaní s minulosťou je na omnoho vyššej úrovni, čo je spôsobené najmä 
prísnejšími kontrolami z EÚ a tiež väčšou osvetou. Systém CESKO 2 prispel jednoznačne k posilneniu 
veterinárnych kontrol v oblasti welfare zvierat na farme a v čase ich zabíjania. Značne zjednodušil 
vykonávanie kontrol inšpektorom z regionálnych veterinárnych a potravinových správ pre hygienu 
produktov živočíšneho pôvodu a pre  welfare, prispel k zjednodušeniu reportovania a štatistík, 
k sprehľadneniu vykonávaných kontrol a opatrení a tým k zefektívneniu práce ŠVPS SR ako takej. 
Údaje o farmách a bitúnkoch sú pravidelne aktualizované. ŠVPS SR zabezpečuje aktívnu správu 
užívateľov systému, ako aj pravidelné zálohovanie databázy systému a zaistenie bezpečnosti 
systému. Na každej RVPS je zaškolený zamestnanec, ktorý ovláda prácu so systémom. Každý nový 
zamestnanec je vyškolený na prácu v systéme. ŠVPS SR sa aj po skončení projektu podieľa na 
skvalitňovaní a zefektívňovaní systému CESKO 2. Spolupráca s poskytovateľom, je naďalej funkčná 
a pokračuje aj po skončení projektu. 
 
 


