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Hierarchia legislatívy
Zákon najvyšší legislatívny predpis
Vykonávacie predpisy k zákonom

Nariadene vlády vydáva
vláda SR

Vyhlášky ministerstva
vydáva príslušné ministerstvo
(MP SR)

Zákon 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
Ruší Čl. I zákona 488/2002 Z. z.

Ustanovuje veterinárne požiadavky na
zdravie a ich ochranu zvierat (§ 1, ods. 1, písm. a)

Veterinárne požiadavky pre živé zvieratá sú
(Zákon 39/2007 § 3, ods. 1, písm. a)

1. kontrola chorôb zvierat,
2. hlásenie chorôb zvierat,
3. identifikácia a registrácia zvierat (Naradenie vlády 305/2003 Z. z.),
4. zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat,
5. požiadavky na dovoz živých zvierat, ktoré vstupujú na územie
Slovenskej republiky z tretích krajín,
6. ochrana zvierat.

Welfare
Pohoda, alebo blaho zvierat je stav fyzického a psychologického súladu
(harmónie) medzi organizmom a prostredím.
Je to stav jedinca, resp. jeho
pokus o vyrovnanie sa s
podmienkami prostredia.

Charakteristika welfaru

1. zviera nesmie byť smädné, hladné ani
podvyživené,
2. musí mať vhodné, pred
vonkajšími vplyvmi chránené
prostredie na odpočinok,
3. nesmie netrpieť bolesťou,
poranením a chorobou,
4. musí mať možnosť normálne sa
správať v dostatočnom priestore spolu
so zvieratami rovnakého druhu,
5. nesmie byť v strese a trpieť.

Ochrana zvierat
Zákon 39/2007 Z. z. , § 22, ods. 1

Chovateľ je povinný zvieratám zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorá
zodpovedá ich potrebám a zaručuje ich dobrý zdravotný stav, zabezpečuje
dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, a to dodržiavaním
požiadaviek na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kontrolu zvierat,
ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
kŕmenie, napájanie a podávanie iných látok,
chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
vedenie záznamov,
prepravu zvierat

Zákaz týrania zvierat
Zákon 39/2007 Z. z. , § 22, ods. 2

Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie okrem
odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu, ktorým sa:
a) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
b) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie
neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a
kastrácie samcov, kupírovania časti chvosta psov v súlade s
uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a
kupírovania, časti chvosta malých prežúvavcov narodených na
území Slovenskej republiky do veku osem dní, odrohovania
mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri
dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a
okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže
vykonávať veterinárny lekár,

Zákaz týrania zvierat
Zákon 39/2007 Z. z. , § 22, ods. 2

c) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porucha správania,
e) obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čo poškodzuje jeho
zdravotný stav,
f) spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa
nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je
ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá
na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
g) spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá
návnada.

Ďalšie zákazy
Zákon 39/2007 Z. z. , § 22, ods. 3

a) dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce ich
zdravie alebo predmety, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich inak
poškodzujú,
b) používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť a zjavné
poranenie,
c) zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo
poškodzuje zdravie zvieraťa,
d) štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati
okrem poľovníckeho výcviku psa, výcviku v sokoliarstave, nácviku vypustenia
divého zvieraťa do voľnej prírody a použitie psa na pastierské účely,
e) použiť živé zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach,
f) použiť živé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame bez povolenia na také
použitie,
g) propagovať týranie zvierat,
h) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho,
i) usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.

Dôvod na usmrtenie zvieraťa
Zákon 39/2007 Z. z. , § 22, ods. 4

a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b) usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného na získavanie
produktov živočíšneho pôvodu,
c) usmrtenie zvieraťa v schválenom pokuse,
d) bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby,
závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku; bezbolestné usmrtenie
zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny
lekár, okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno
rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
e) usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb
a deratizácii,
f) usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú
starostlivosť,
g) ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.

Ďalšia povinnosť vlastníka alebo držiteľa zvierat
Zákon 39/2007 Z. z. , § 22, ods. 6

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť
opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného
alebo nežiaduceho rozmnožovania

Vykonávacie predpisy zákona 39/2007 Z. z.
Na zabezpečenie § 22 zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti Slovenská
vláda vydal ďalšie vykonávacie predpisy, ktorými sú:

Nariadenie vlády SR 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na
farmárske účely
Nariadenie vlády SR 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne
normy ochrany teliat, ktorý mení a dopĺňa Nariadenie vlády 270/2003
Z. z.
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
minimálne normy ochrany ošípaných, ktorý mení a dopĺňa
Nariadenie vlády 325/2003 Z. z.
Nariadenie vlády SR 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave, ktorý mení a dopĺňa
Nariadenie vlády SR 145/2005 Z. z.

Nariadenie vlády SR 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat
chovaných na farmárske účely
Je zmenené a doplnené Nariadením vlády 368/2007 Z. z.
Prijaté na základe Smernice rady 98/58/ES

Upravuje minimálne normy ochrany zvierat chovaných alebo držaných
na farmárske účely
Nariadenie vlády SR 322/2003 Z. z., § 1, ods. 2

Chovateľ zvierat je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia na
zabezpečenie pohody zvierat a zabezpečiť, aby im nebola spôsobená
zbytočná bolesť, utrpenie alebo poranenie.
Nariadenie vlády SR 322/2003 Z. z., § 3

Kontroly
Kontrolným orgánom pre dodržovanie nariasení vlády SR pre
ochranu hospodárskych zvierat je ŠVPS SR
Z kontroly vydáva správu z kontroly – ochrana zvierat
chovaných na hospodárske účely, v ktorej sa odpovedá na otázky

Správa z kontroly – ochrana zvierat chovaných na
hospodárske účely (modul 18)
Kontrolný orgán:
ŠVPS SR

Modul 18

Správa z kontroly – ochrana zvierat
chovaných na hospodárske účely

Meno:

18.6.1. Je k dispozícii dostatočné svetlenie, ktoré umožňuje dobrú čitateľnosť ušných
značiek?

 áno

 nie

 áno

 nie

 áno

 nie

 áno

 nie

18.9.1. Je krmivo zdravé a primerané druhu a veku zvieraťa?

 áno

 nie

18.9.2 Je zabezpečené, že kŕmne a napájacie zariadenia nespôsobujú zvieratám poranenie
alebo utrpenie a krmivo príp. voda neobsahuje látky, ktoré by ich mohli vyvolať?

 áno

 nie

Požiadavka 18.7: Voľné ustajnenie

Požiadavka 18.1: Personál

18.1.2. Disponuje personál potrebnými znalosťami a profesionálnymi schopnosťami?

Číslo podniku:
Číslo klienta:

Požiadavka 18.6: Osvetlenie

Číslo podniku:
Číslo klienta:

18.1.1. Je k dispozícii dostatočne početný personál, ktorý sa stará o zvieratá?

Str. 2: Modul 18/Ochrana zvierat chovaných
na hospodárske účely

18.7.1. Sú zvieratá chránené pred nepriazňou počasia, dravcami a zdravotnými rizikami?
 áno

 áno

 nie
 nie

Požiadavka 18.8: Automatické a mechanické zariadenia v priestoroch chovu
18.8.1. Sú zariadenia minimálne raz za deň kontrolované a odstránené prípadné poruchy?

Požiadavka 18.2: Kontroly zvierat

18.8.2. Sú k dispozícii vhodný záložný systém a funkčný poplašný systém?

18.2.1. Sú zvieratá kontrolované minimálne raz za deň?

 áno

 nie

18.2.2. Je osvetlenie dostatočné z hľadiska umožnenia kontroly zvierat?

 áno

 nie

 áno

 nie

18.2.3. Sú choré a poranené ošetrované a prípadne izolované?
Požiadavka 18.3: Záznamy

Požiadavka 18.9: Kŕmenie a prístup k vode

18.9.3. Je pre zvieratá zabezpečený prístup k potrave a vode?

18.3.1. Sú k dispozícii záznamy o všetkých veterinárnych ošetreniach a o počte uhynutých
zvierat?

 áno

 nie

18.3.2. Bola dodržaná povinnosť 3-ročnej archivácie?

 áno

 nie

Požiadavka 18.4: Voľnosť pohybu

 áno

 nie

18.9.4. Zabraňuj e konštrukcia kŕmnych a napájacích zariadení kontaminácii a rivalite
medzi zvieratami?

 áno

 nie

18.9.5. Je zabezpečené , že zvieratám nie sú podávané žiadne látky s výnimkou tých, ktoré
sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov?

 áno

 nie

18.10.1. Sú na zvieratách vykonané chirurgické zákroky bez preukázania zdravotného
dôvodu? (zvážiť vypustenie tejto otázky)
 áno

 nie

Požiadavka 18.10: Zákroky

18.4.1. Majú zvieratá k dispozícii taký priestor, aby im neboli spôsobené zranenia alebo
utrpenie? (To platí aj pre zvieratá, ktoré sú priviazané alebo umiestnené v chovných
systémoch)

 áno

 nie

Požiadavka 18.5: Stavby a ustajnenie
18.5.1. Sú použité stavebné materiály bezpečné pre zvieratá a dajú sa ľahko čistiť?

Požiadavka 18.11: Chovné postupy

 áno

 nie

18.11.1. Nespôsobujú chovné postupy nesmú zvieraťu spôsobiť žiadne (dlhodobé) utrpenie
alebo poranenie?

 áno

 nie

18.11.2. Zodpovedá druh použitia genotypu a fenotypu zvieraťa bez toho, aby boli
poškodzované ich zdravie a blaho?

 áno

 nie

18.5.2. Sú priechody dostatočne široké z hľadiska bezbariérového prechodu?

 áno

 nie

18.5.3. Neexistuje pre zvieratá nebezpečenstvo poranenia?

 áno

 nie

18.5.4. Zaručujú technické zariadenia zdravú klímu v priestoroch chovu?

 áno

 nie

Požiadavka 18.1: Personál
18.1.1. Je k dispozícii dostatočne početný personál, ktorý sa stará o zvieratá?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 1

O zvieratá sa musí starať dostatočne
početný personál.

18.1.2. Disponuje personál potrebnými znalosťami
a profesionálnymi schopnosťami?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z. , príloha č. 2, bod 1

Personál musí mať primerané
schopnosti, vedomosti
a profesionálne oprávnenie

Požiadavka 18.2: Kontroly zvierat
18.2.1. Sú zvieratá kontrolované minimálne raz za deň?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 2

Všetky zvieratá chované
v hospodárskych zariadeniach, musia
byť dôkladne kontrolované
najmenej raz denne
Zvieratá chované v iných
zariadeniach musia byť
kontrolované iným spôsobom v
intervaloch dostatočných na
vylúčenie akéhokoľvek utrpenia.

Požiadavka 18.2: Kontroly zvierat
18.2.2. Je osvetlenie dostatočné z hľadiska umožnenia kontroly zvierat?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 31

Musí byť k dispozícii primerané
stále osvetlenie alebo prenosné
osvetlenie umožňujúce zvieratá
kedykoľvek dôkladne skontrolovať.

Požiadavka 18.2: Kontroly zvierat
18.2.3. Sú choré a poranené ošetrované a prípadne izolované?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 4

Každé zviera, ktoré sa javí ako choré
alebo poranené, musí byť
bezodkladne ošetrené, a ak zviera na
takú starostlivosť nereaguje, musí sa
čo najskôr zabezpečiť veterinárna
pomoc; ak je to potrebné a ak je to
možné vzhľadom na používanú
technológiu, choré alebo poranené
zviera sa musí izolovať vo vhodnom
ustajnení s dostatkom suchej
pohodlnej podstielky.

Požiadavka 18.3: Záznamy
18.3.1. Sú k dispozícii záznamy o všetkých veterinárnych ošetreniach a o počte
uhynutých zvierat?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 5

Chovateľ musí urobiť záznam o každom podanom liečive a o počte
uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke; ak sa uchovávajú
zhodné informácie na iný účel, tie môžu tiež postačovať na účely tohto
nariadenia
18.3.2. Bola dodržaná povinnosť 3-ročnej archivácie?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z. , príloha č. 2, bod 5

Tieto záznamy sa musia uchovávať počas troch rokov a musia byť
dostupné zodpovednému orgánu pri vykonávaní kontroly, alebo ak o ne
požiada z iného dôvodu.

Požiadavka 18.4: Voľnosť pohybu
18.4.1. Majú zvieratá k dispozícii taký priestor, aby im neboli spôsobené zranenia
alebo utrpenie?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 7

Voľnosť pohybu zvierat nesmie byť
obmedzovaná; ak sú zvieratá trvalo
zatvorené, musí im byť daný priestor
primeraný ich fyziologickým
a etologickým potrebám v súlade
s uznávanými skúsenosťami
a vedeckým poznaním

Požiadavka 18.5: Stavby a ustajnenie
18.5.1. Sú použité stavebné materiály bezpečné pre zvieratá a dajú sa ľahko čistiť?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 8

Materiály používané na výstavbu ustajnenia, s ktorými môžu prísť zvieratá
do styku, nesmú byť pre zvieratá škodlivé a musia sa dať dôkladne čistiť
a dezinfikovať.

Požiadavka 18.5: Stavby a ustajnenie
18.5.2. Sú priechody dostatočne široké z hľadiska bezbariérového prechodu?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 8

Dvere a priechody musia byť také široké a vysoké, aby zvieratám pri
prechádzaní nimi nespôsobovali poranenia.

Požiadavka 18.5: Stavby a ustajnenie
18.5.3. Neexistuje pre zvieratá nebezpečenstvo poranenia?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 9

Ustajnenie a zariadenia musia byť zostrojené a udržiavané tak, aby na nich
neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť.

Požiadavka 18.5: Stavby a ustajnenie
18.5.4. Zaručujú technické zariadenia zdravú klímu v priestoroch chovu?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 10

Izolácia, kúrenie a vetranie budovy musia zaručovať, aby sa cirkulácia
vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia
plynov udržovali na úrovní, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá.

Požiadavka 18.6: Osvetlenie
18.6.1. Je k dispozícii dostatočné osvetlenie, ktoré umožňuje dobrú čitateľnosť
ušných značiek?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 11

Zvieratá chované v budovách
nesmú byť v nepretržitej tme
alebo bez primeraného času
oddychu od umelého osvetlenia;
ak dostupné prirodzené svetlo je
nedostatočné na vyhovenie
fyziologickým alebo etologickým
potrebám zvierat, musí sa
zabezpečiť primerané umelé
osvetlenie.

Požiadavka 18.7: Osvetlenie
18.7.1. Sú zvieratá chránené pred nepriazňou počasia, dravcami a zdravotnými
rizikami?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 12

Zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách a tam, kde je to potrebné
a možné, musí sa poskytnúť ochrana proti nepriazni počasia,
dravcom a zdravotným rizikám.

Požiadavka 18.8: Automatické a mechanické zariadenia v priestoroch chovu
18.8.1. Sú zariadenia minimálne raz za deň kontrolované a odstránené prípadné
poruchy?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 13

Všetky automatizované alebo
mechanické zariadenia dôležité pre
zdravie a pohodu zvierat sa musia
kontrolovať aspoň raz denne, a ak sa
zistí porucha, musí byť okamžite
odstránená, alebo sa použijú alternatívne
metódy kŕmenia a udržania
vyhovujúceho prostredia.

Požiadavka 18.8: Automatické a mechanické zariadenia v priestoroch chovu
18.8.2. Sú k dispozícii vhodný záložný systém a funkčný poplašný systém?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 13

V chovoch, kde sa používa systém
umelého vetrania, musí byť
zabezpečený vhodný záložný systém
zaručujúci dostatočnú obnovu
vzduchu, v prípade poruchy systému,
a poplašný systém, ktorý chovateľa
upozorní na poruchu; poplašný systém
sa musí pravidelne testovať.

Požiadavka 18.9: Kŕmenie a prístup k vode
18.9.1. Je krmivo zdravé a primerané druhu a veku zvieraťa?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z. , príloha č. 2, bod 14

Zvieratá musia byť kŕmené
plnohodnotnou diétou primeranou
ich veku a druhu, v dostatočnom
množstve na udržanie ich dobrého
zdravia a na uspokojenie ich
nutričných potrieb.

Požiadavka 18.9: Kŕmenie a prístup k vode
18.9.2. Je zabezpečené, že kŕmne a napájacie zariadenia nespôsobujú zvieratám
poranenie alebo utrpenie a krmivo príp. voda neobsahuje látky, ktoré by ich mohli
vyvolať?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 14

Žiadnemu zvieraťu nesmie byť
poskytnuté krmivo alebo tekutina v takej
miere alebo s obsahom takých látok, ktoré
by mu mohli spôsobiť zbytočné trpenie
alebo ho poškodiť.

Požiadavka 18.9: Kŕmenie a prístup k vode
18.9.3. Je pre zvieratá zabezpečený prístup k potrave a vode?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 15 a 16

Všetky zvieratá musia mať
prístup ku krmivu v intervaloch
podľa ich fyziologických potrieb.
Všetky zvieratá musia mať
prístup k pitnej vode, vodnému
zdroju alebo musí byť ich potreba
príjmu tekutín uspokojená iným
spôsobom
Tieto slová vkladá NV SR 368/2007 Z. z., ktorým sa dopĺňa NV č.
322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
(Čl. I )
platí od 15. Augusta 2007

Požiadavka 18.9: Kŕmenie a prístup k vode
18.9.4. Zabraňuje konštrukcia kŕmnych a napájacích zariadení kontaminácii a
rivalite medzi zvieratami?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 17

Kŕmne a napájacie zariadenia musia byť naprojektované,
zhotovené a umiestnené tak, aby kontaminácia krmiva a vody
a nežiadúci účinok súťaženia medzi zvieratami boli minimálne.
Požiadavka 18.9: Kŕmenie a prístup k vode
18.9.5. Je zabezpečené , že zvieratám nie sú podávané žiadne látky s výnimkou
tých, ktoré sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z. , príloha č. 2, bod 18

Žiadne iné látky s výnimkou tých, ktoré sú podávané z liečebných
alebo preventívnych dôvodov, alebo z dôvodov zootechnického
ošetrenia nesmú byť podávané zvieratám, len ak účinok týchto
látok nie je škodlivý pre zdravie alebo pohodu zvierat.

Požiadavka 18.10: Zákroky
18.10.1. Sú na zvieratách vykonané chirurgické zákroky bez preukázania
zdravotného dôvodu?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 19

Ustanovenia osobitného predpisu týkajúce sa vykonávania zákrokov
porušujúcich neobnoviteľné časti organizmu (39/2006, § 22, ods. 2,
písm. b) sa vzťahujú aj na toto nariadenia až do prijatia špecifických
ustanovení v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev

Požiadavka 18.11: Chovné postupy
18.11.1. Nespôsobujú chovné postupy nesmú zvieraťu spôsobiť žiadne (dlhodobé)
utrpenie alebo poranenie?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z., príloha č. 2, bod 20

Plemenitba alebo chovné postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli
spôsobovať utrpenie alebo poranenie hociktorého z dotknutých
zvierat, nesmú byť vykonané s výnimkou chovných postupov, ktoré
by mohli vyžadovať zásahy, ktoré nespôsobia trvalé následky.
Požiadavka 18.11: Chovné postupy
18.11.2. Zodpovedá druh použitia genotypu a fenotypu zvieraťa bez toho, aby boli
poškodzované ich zdravie a blaho?
Nariadenie vlády 322/2003 Z. z. , príloha č. 2, bod 21

Zviera môže byť chované na farmárske účely, len ak je na základe
genotypu a fenotypu zvieraťa odôvodnené predpokladať, že zviera
môže byť chované bez nepriaznivého účinku na jeho zdravie alebo
pohodu.

Ďakujem za pozornosť
a prajem príjemný deň.

