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Prevádzkový poriadok Stanice pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam je 

spracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov a súvisiacej platnej legislatívy. 

 

Identifikačné údaje zriaďovateľa 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

Botanická 17 

842 13 Bratislava 

IČO: 00156426, www.svps.sk 

 

Identifikačné údaje prevádzky 

Stanica pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš 

Osloboditeľov 33  

990 01 Veľký Krtíš  

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

Stanica pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam (ďalej len „stanica“), slúži 

výlučne na ustajnenie zvierat, podliehajúcich veterinárnym opatreniam, nariadených 

príslušným orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti v súvislosti s ochranou zdravia 

zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat, ako aj pri obchode s členskými štátmi 

Európskej únie a tretími krajinami. 

 

Stanica bude fungovať na princípe zabezpečenia ochrany zvierat z pohľadu potreby 

nevyhnutného zdravotného ošetrenia, poskytnutia prvej pomoci, pri mimoriadnych situáciách 

alebo ochrany zvierat pred týraním. Do tejto skupiny budú zahrnuté aj zvieratá, ktoré boli 

z rôznych dôvodov zhabané (nechcené zvieratá, zvieratá s nedostatočnou chovateľskou 

starostlivosťou alebo zvieratá zadržané na hraničných priechodoch). 

 

O umiestnení zvieraťa/zvierat v stanici rozhodne príslušný úradný veterinárny lekár – 

veterinárny inšpektor na mieste. 

 

1. Prevádzkový poriadok stanice (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje podľa 

príslušných právnych predpisov prevádzkovanie a činnosť zariadenia so sídlom 

v priestoroch Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS“) Veľký 

Krtíš“. 

 

2. Prevádzkový poriadok je platný a záväzný pre všetky osoby zdržujúce sa v priestoroch 

stanice. 

 

3. Stanica je určená na držbu niektorých druhov zvierat (napr. hovädzí dobytok, kone, ovce, 

kozy, ošípané, zajace, nutrie, psy, mačky, vtáky, exotické vtáctvo a šelmy), ktoré boli  

zhabané, resp. zadržané na území Slovenskej republiky na základe opatrení vydaných 

orgánmi štátnej správy  vo veterinárnej oblasti. 
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4. Stanica zabezpečuje starostlivosť o ustajnené zvieratá s ohľadom na  ich fyziologické 

a etologické potreby, a tiež im poskytuje veterinárnu starostlivosť v prípade potreby. 

 

5. Stanica vedie dôkladnú evidenciu o jednotlivých druhoch a kusoch zvierat (vek, pohlavie) 

ustajnených v jej priestoroch. 

 

6. V nevyhnutných prípadoch môže byť v stanici dočasne umiestnený chránený živočích do 

doby prevzatia zástupcom príslušného orgánu ochrany prírody. 

 

 

Článok II. 

Ekologické, hygienické a veterinárne opatrenia 

 

1. Chod stanice je zabezpečovaný v súlade so zdravotníckymi, veterinárnymi, hygienickými, 

protipožiarnymi a bezpečnostnými požiadavkami tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 

zdravia ľudí a zdravia zvierat, životného prostredia a iných budov napr. pachom, prachom, 

odpadmi, nadmerným hlukom.  

 

2. V stanici je nutné dodržiavať predovšetkým ustanovenia zákona č. 39/2007 Z. z.                      

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacej legislatívy – 

napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných 

na farmárske účely v znení nariadenia vlády č. 368/2007 Z. z. a 365/2014 Z. z., nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy 

ochrany teliat v znení nariadenia vlády č. 270/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v 

znení nariadení vlády č. 325/2003 Z. z. a  322/2012 Z. z., vyhláška Ministerstva 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. podrobnostiach o ochrane 

spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, 

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 

143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov, vyhlášky Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 16/2012 Z. z., 17/2012 Z. z., 

18/2012 Z. z., 19/2012 Z. z., 20/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov o identifikácii 

a registrácii zvierat. 

 

3. Prevádzkovateľ stanice spolupracuje so zmluvným súkromným veterinárnym lekárom, 

rešpektuje jeho odporúčania, pokyny a nariadenia pri ošetrovaní zvierat  a zamedzovaní 

šírenia prípadných nákaz. 

 

Článok III. 

Prevádzkovanie stanice 

 

1. Stanica je prevádzkovaná RVPS Veľký Krtíš a spravovaná Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou Slovenskej republiky. 
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2. Za chod a činnosť stanice zodpovedá riaditeľ RVPS Veľký Krtíš, ktorý riadi, usmerňuje                  

a kontroluje činnosť pracovníkov stanice. 

 

3. Do areálu stanice majú bez vedomia riaditeľa RVPS Veľký Krtíš cudzie osoby prísny 

zákaz vstupu. O pohybe cudzích osôb, resp. prípadných návštevníkov, vedie zodpovedný 

pracovník stanice evidenciu, kde vyznačí skutočnosť, že tieto osoby boli poučené o svojich 

povinnostiach a bezpečnostných rizikách počas trvania pobytu v stanici. 

 

4. V areáli stanice sa cudzie osoby môžu pohybovať výlučne v sprievode spôsobilého 

pracovníka, ktorého určí riaditeľ RVPS. Cudzie osoby sú povinné počas celej doby svojej 

prítomnosti v areáli nosiť ochranný odev a rešpektovať pokyny spôsobilého pracovníka, 

ako aj príslušné bezpečnostné, protipožiarne, zdravotnícke, hygienické, veterinárne a iné 

predpisy.  

 

5. Stanica sa skladá z: 

 

a) budovy vrátnice, 

b) prevádzkovej budovy č. 1, ktorá pozostáva z ustajňovacích priestorov pre kone                    

– 4  boxy, hovädzí dobytok (s výnimkou dojníc v laktácii) – 19 stojísk, ovce, kozy resp. 

teľatá – 4 koterce (12 – 20 ks), ošípané – 4 koterce (8 – 12 ks), vtáky (3 voliéry pre 

exotické vtáctvo a holuby), psy – 10 voliér, hlodavce – 5 klietok a šelmy – 8 voliér. 

Súčasťou budovy je hygienická slučka pre personál a priestory na skladovanie krmiva. 

c) prevádzkovej budovy č. 2, ktorá pozostáva z voliér pre šelmy a z priestoru pre pitevňu, 

d) vonkajších priestorov. 

 

6. Pracovníci stanice vykonávajú aktivity v zmysle svojej pracovnej náplne, najmä však: 

 

a) s umiestnenými zvieratami zaobchádzajú tak, aby zvieratám nebola spôsobená zbytočná 

bolesť, strach alebo utrpenie, 

b) zabezpečujú dennú kontrolu zvierat, 

c) zvieratá kŕmia a napájajú v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb, 

d) pre každé zviera ktoré sa javí ako choré alebo poranené, zabezpečujú bezodkladne 

vhodne ošetrenie alebo veterinárnu pomoc, 

e) asistujú súkromnému veterinárnemu lekárovi pri zákrokoch na zvieratách, 

f) pravidelne vykonávajú kontrolu zariadení/materiálov a príslušenstva, s ktorými zvieratá 

prichádzajú do styku – zistené nedostatky oznamujú nadriadenému, 

g) pravidelne vykonávajú mechanickú očistu a dezinfekciu ustajňovacích priestorov, 

h) pravidelne vykonávajú dezinfekciu vonkajších priestorov stanice (udržiavaním 

dezinfekčného brodu, príp. dezinfekčných rohoží), 

i) vedú evidenciu/záznamy o zvieratách ustajnených v priestoroch stanice. 

 

7. Evidencia/záznamy zvierat v stanici obsahuje údaje o pôvode, druhu, počte, informáciu                 

o zdravotnom stave, identifikácii zvierat – nezameniteľné označenie (ušná značka, 

transpondér, ...) alebo opis zvieraťa s fotodokumentáciou zvieraťa,  dátumu prísunu 

a odsunu zvierat, ako aj informácie o prípadných úhynoch a spôsobe naloženia                        

so zvieratami. 
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8. Stanica musí byť zaregistrovaná v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat pre príslušné 

kategórie hospodárskych zvierat. Identifikácia a registrácia zvierat musí byť zabezpečená 

a vedená v súlade s platnou legislatívou. 

 

9. Hospodárske zvieratá prijaté do stanice, musia spĺňať požiadavky identifikácie 

a registrácie zvierat. Musia byť platne označené, musí byť vedený register zvierat v stanici, 

musia byť hlásené všetky zmeny do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. 

 

10. Spoločenské zvieratá (psy, mačky), ktoré nie sú pri príjme nezameniteľne označené, označí 

zmluvný súkromný veterinárny lekár v stanici transpondérom, ktorý spĺňa normu ISO 

11784. 

Zodpovedný pracovník v stanici vedie evidenciu o novo identifikovaných zvieratách. 

Evidencia obsahuje poradové číslo, číslo transpondéra, dátum označenia, miesto aplikácie 

transpondéra, opis zvieraťa, osobu, ktorá implantáciu transpondéra vykonala. 

 

11. Na stanici vedie zmluvný súkromný veterinárny lekár ambulantnú knihu veterinárnych 

úkonov. 

 

12. Prepravu zvierat do stanice a zo stanice je možné vykonávať len dopravnými 

prostriedkami, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat 

počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS                     

a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97. Po každom prevoze zvierat musí byť dopravný 

prostriedok vyčistený a vydezinfikovaný na mieste. Osoby, ktoré budú počas prepravy 

zaobchádzať so zvieratami, musia byť odborne spôsobilé.  

 

Článok IV. 

Spôsob nakladania so zvieratami 

 

1. Podľa ustanovení § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov „ak to okolnosti prípadu vyžadujú, najmä ak existuje riziko 

ohrozenia zdravia zvierat, zdravia ľudí alebo ak je to potrebné z hľadiska ochrany zvierat, 

alebo ak existuje podozrenie, alebo ak sa zistilo porušovanie povinností alebo 

nedodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo osobitnými predpismi, veterinárny 

inšpektor bezodkladne nariadi vhodné opatrenia na ochranu zdravia zvierat, zdravia ľudí 

alebo ochranu zvierat alebo opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti produktov 

živočíšneho pôvodu, najmä zhabanie, usmrtenie alebo zabitie zvierat“. 

 

2. Veterinárny inšpektor, ktorý sa rozhodne nariadiť zhabanie zvierat, si telefonicky overí 

možnosti (kapacitné dôvody) a ďalšie podmienky ustajnenia zvierat v stanici.   

 

3. V prípade, ak sú zvieratá spôsobilé na prepravu a je ich možné umiestniť v stanici, dohodne 

sa spôsob prepravy a termín prísunu zvierat na stanicu. Preprava zvierat sa bude vykonávať 

dopravným prostriedkom stanice.  

 

4. V závislosti od druhu a veku zvierat stanica zabezpečí zodpovedajúce dodávky krmiva. 
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5. V priestoroch stanice sú pravidelne vykonávané činnosti súvisiace s dezinfekciou, 

deratizáciou a dezinsekciou. 

 

6. Zvieratá sa umiestnia v druhovo špecifických priestoroch do doby, kedy sa rozhodne 

o ďalšom postupe. Po prijatí zvieratá klinicky vyšetrí súkromný veterinárny lekár, pričom 

je nutné rešpektovať zdravotný stav zvierat a neustajňovať spolu jedince so známym 

a neznámym zdravotným stavom. O zdravotnom stave zvierat prijatých do stanice sa 

vyhotoví písomný záznam.  

 

7. V prípade umiestnenia zvierat s neznámym/zlým zdravotným stavom sa nariadi karanténa, 

o dĺžke ktorej rozhodne RVPS Veľký Krtíš a prípadne sa vykonajú nevyhnutné vyšetrenia. 

 

8. V prípade hospodárskych zvierat, ktoré prichádzajú z chovu so známym zdravotným 

štatútom, potvrdí RVPS v mieste pôvodu zvierat doklady na premiestnenie zvierat na chov 

a produkciu. 

 

9. U zvierat, ktoré pochádzajú z chovu s neznámym zdravotným štatútom, alebo nie je známy 

chov pôvodu zvierat, prípadne nie je možná identifikácia zvierat v súlade s platnou 

legislatívou, je nutné bezodkladne zabezpečiť potrebné vyšetrenia a vakcinácie podľa 

plánu VPO na príslušný rok.   

Článok V. 

Manipulácia s vedľajšími živočíšnymi  produktmi a odpadmi 

 

1. Odstránené exkrementy zvierat a odpad z  mechanického čistenia priestorov, zariadení                    

a nástrojov sú zberané do špeciálnych nádob na vyčlenenom a označenom mieste a sú 

odstraňované ako odpad v zmysle zákona o odpadov v potrebných intervaloch. 

2. Materiál z ošetrenia zvierat (18.02), lieky sú sústreďované v označených nádobách                         

a odstraňované ako odpad v zmysle zákona o odpadov v potrebných intervaloch. 

3. Vedľajšie živočíšne produkty (napr. telá uhynutých zvierat, hnoj, zbytky krmív 

živočíšneho pôvodu, ..) sú sústreďované v označených priestoroch/obaloch a nahlasované 

registrovaným a schváleným prevádzkovateľom na odstránenie.  

4. Všetky určené a označené nádoby sú po každom vyprázdnení vyčistené, umyté                                   

a dezinfikované. Prevádzkovateľ vedie o tom evidenciu. 

5. Stanica vedie záznamy na vysledovateľnosť nakladania s vedľajšími živočíšnymi 

produktmi a odpadmi. 

 

 

Článok VI. 

Dôležité telefónne čísla 

 

Riaditeľ RVPS Veľký Krtíš 047/481 29 23, 0905 523 943 

RVPS Veľký Krtíš – zdravie zvierat  047/481 29 21 

Stanica Veľký Krtíš – služba   

Zmluvný veterinárny lekár stanice  

Ohlasovňa požiarov 112, 150 

Elektrikári – poruchová linka 0800 159 000 



   

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

 

STANICA VEĽKÝ KRTÍŠ 

 

Platnosť od: 

17. 01. 2017 

 

Verzia č. 1 

 

 

7 

 

Vodári – havárie, poruchy 0850 111 234 

Plynári – poruchová linka 0850 111 727 

 

Článok VII. 

Financovanie stanice 

 

1. Financovanie prevádzky karanténnej stanice je zabezpečená z pridelených finančných 

prostriedkov rozpočtu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

 

2. Nakladanie s finančnými prostriedkami podlieha kontrole pracovníkov Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy Slovenskej republiky. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Činnosť stanice Veľký Krtíš je kontrolovaná určenými pracovníkmi Štátnej veterinárnej a 

potravinovej správy Slovenskej republiky. 

 

2. Prevádzkový poriadok je schválený hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky.  

 

3. Prevádzkový poriadok bude zverejnený na intranetovej stránke Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy Slovenskej republiky, a tiež prístupný na nahliadnutie v stanici. 

 


