
 

Smernica rektora ktorou sa upravuje pohyb a chov zvierat na pozemkoch školy a jej 

súčasti, zavádza Centrálny register zvierat (CRZ) vysokej školy 

 

 

l. Pôsobnosť predpisu 

 

a. Tento vnútorný predpis sa vypracováva v súvislosti so zvyšovaním kvality a 

kvantity legislatívnej atmosféry na príslušnej VŠ v rámci programu MSV a uznesenia 

vlády o debyrokratizácii verejnej a štátnej správy. 

b. Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na zvieratá vedené v CRZ (centrálny register 

zvierat) školy a jej súčasti prepojený na CRZ Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

Dvojnohé subjekty sú vedené v CRZ Ministerstva školstva, štvornohé a operence v 

CRZ Ministerstva pôdohospodárstva SR. Prepojenie registrov na 

jednotlivé ministerstvá sa uskutoční do 12 mesiacov od prijatia zákona o zriadení 

centrálneho registra hospodárskych zvierat MPaRV SR, centrálneho registra divo 

žijúcich Ministerstva životného prostredia, pokusných zvierat v CRHZ Ministerstva 

školstva SR. 

 
2. Definícia pojmov 

a. Divo žijúce zvieratá sa na pracoviskách školy, včítane internátov neregistrujú, keďže ich 

výskyt je sporadický a prechodný 

b. Pokusné zvieratá v zvieratníku súčasti VŠ sa riadia opatrením Etickej komisie VŠ 

c. Hospodárske zvieratá sa registrujú na súčastiach VŠ do CRZ pokiaľ sú využívané klientmi 

sociálnej práce na ergoterapiu. Ich pohyb registráciu a pôsobnosť upraví bližšie prevádzkový 

poriadok príslušného útulku pre bezdomovcov 

d. Domáce zvieratá hospodárskeho významu (tzv. pets) sa registrujú na súčastiach ktoré majú 

v svojom študijnom programe tieto predmety, canisterapiu, hippoteraniu, ako aj ambulancia 

prevencie arachnofobie. Pracujú a podieľajú sa na výučbe študijných programov (napr. 

fyzioterapia, psychológia ) zameraných na obnovu zdravia tých súčasti školy ktoré 

zabezpečujú denné formy štúdia psychológie a fyzioterapie 

 
3. Modus operandi - trestnoprávna zodpovednosť, týranie laboratórnych zvierat 

l. Starostlivosťou o zvieratá definované v bode 2 sú rektorom poverení pracovníci THP s 

previerkou NBU na prácu s osobnými údajmi laboratórnych hospodárskych a LPS zvierat 



2. Najmenej jeden z nich musí byť vedený na týždenný ustanovený pracovný čas, ďalší na 

zabezpečenie nepretržitých služieb v súvise so sanitárnou nutričnou hygienickou a 

defekalizačnou starostlivosťou o tie zvieratá, ktoré sú registrované v príslušných registroch 

3. Zodpovedné osoby podľa ods. 2 dbajú aby zvieratá netrpeli hladom chorobami, 

osamelosťou a smädom. Pokiaľ niektorý z nich zaznamená skutok ktorý môže svedčiť o 

nehospodárnom, obzvlášť krutom, alebo nehygienickom zaobchádzaní so zvieratami, urobí 

bezodkladne oznámenie na okresnú prokuratúru na prečin týrania zvierat, alebo prečin týrania 

zverenej osoby, podľa povahy skutku, a informuje do 48h rektora 

 
4.Ochrana zdravia pri práci so zvieratami a ochrana zdravia zvierat po kontakte so 

študentami, pacientami, ošetrovateľmi a klientami SP 

 
4.1. Hospodárske zvieratá v pôsobnosti klientov sociálnej práce pre chov, sa usmrcujú z 

dôvodu ich konverzie do potravinového reťazca po predchádzajúcom hlásení 

okresnému veterinárovi. Ten po usmrtení zabezpečí trichinoskopiu a ďalšie nevyhnutné 

hygienické a veterinárne úkony aby sa vylúčil prenos zoonózy, alebo inej prenosnej choroby 

včítane mačacieho (felinného) covidu a ďalších jednotiek. 

4.2. Bod 4 sa vzťahuje aj na zahraničné detašované pracoviská v trópoch s cieľom eliminovať 

prenos zoonoz, najmä BSE, opičích kiahni, eboly, ťavieho SARS, ropušieho COVID, 

netopiereho betakoronavirusu a ďalších ochorení. 

Prenos infekčných zoonóz zo zvieraťa v kategórie 2b hlási vedúci zvieratnika laboratóriu pre 

tropické choroby ako referenčnému laboratóriu a v kópii útvaru hlavného hygienika 

4.3.Zvieratá kategórie 2d je možné zapožičať rodinným príslušníkom a neinštitucializovaným 

klientom sociálnej práce. Rektor o tom spíše s fyzickou osobou zmluvu o výpožičke, ktorú 

zverejní do 15 dní na centrálnej výveske zmlúv školy 

4.4. Zvieratá kategórie 2b nie je možné zapožičať. Vo výnimočných prípadoch výnimku 

povoľuje rektor po súhlase AS na základe predchádzajúceho vyšetrenia u regionálneho 

veterinára ktorý potvrdí bezinfekčnosť aj zvieraťa a obvodného lekára ktorý potvrdí 

bezinfekčnosť vypožičiavateľa 

4.5. Pokusné zvieratá v laboratóriu ošetrujú a s nimi manipulujú osoby vystrojené BSL 

príslušnej kategórie na prevenciu prenosných chorôb, podľa povahy výskumného grantu 

4.6. Podozrenie z epidémie štvornohých subjektov tohto predpisu hlási vedúci zvieratníka do 

24h na regionálnej veterinárnej správe a u dvojnohých subjektov tohto predpisu 

RUVZ bezodkladne 



5. Centrálny register zvierat 

 
 

Dňom 31. 9. 2022 sa zavádza centrálny register zvierat (CRZ) s troma podgreistrami, osobitne 

pre každú kategóriu podľa bodu 2. prepojenie na centrálny register hospodárskych zvierat 

požiada Ministerstvo poľnohospodárstva do 180 dní po podpise rektora. Údaje v registri môžu 

spracovávať len osobitne poverení a preverení pracovníci  NBU a MPRV. 

 

 
 

Záverečné ustanovenie 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť schválením VR a Slovenskej komory prac. 

zvieratníkov a účinnosť podpisom rektora, po predchádzajúcom prerokovaní s regionálnym 

úradom veterinárnej správy a zverejnení na webovskej stránke určenej Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

 

 
  Rektor VŠZaSP   28.02.2015 

 

Riaditeľ Slovenskej komory prac zvieratníkov 1. 4. 2015 

 
 

Okresný veterinár 30.06.2015 


