Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava

Metodický pokyn č.15/2007

ktorým sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií
a vydávanie osvedčenia v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
853/2004 „vyškolené osoby na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po
ulovení".

V Bratislave, dňa 4.10.2007

MVDr. Ján Pliešovský, CSc.
ústredný riaditeľ
hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky
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Úvod
Odborná príprava je zameraná na vyškolenie osôb – poľovníkov, ktorí budú odborne spôsobilí
na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení určenej na trh pre ľudskú
spotrebu.
Potreba realizácie uvedeného vzdelávania vyplýva z úpravy kompetenčného rámca
pre zavedenie tých ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004,
ktoré sa týkajú poľovníkov, ktorí sa po vyškolení a preskúšaní môžu podľa tohto nariadenia
stať „vyškolenými osobami“, t.j. osobami spôsobilými vykonávať prvotné vyšetrenie ulovenej
voľne žijúcej zveri po usmrtení tak, že na základe tohto vyšetrenia nebude potrebné, aby takto
vyšetrené vnútorné orgány ulovenej zveri museli sprevádzať telá zveri do spracovateľských
závodov na zverinu na prehliadku post mortem, vykonávanú úradným veterinárnym lekárom
alebo pri dodaní malého množstva zveriny konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym
maloobchodným prevádzkarniam, ktoré zásobujú konečného spotrebiteľa (podľa osobitného
predpisu).
.
I Cieľová skupina
Najmenej jedna osoba (ďalej poľovník) za každého užívateľa poľovného revíru, a to poľovný
hospodár alebo osoba poverená užívateľom poľovného revíru s platným poľovným lístkom.
II. Požadované vstupné vzdelanie
Minimálne odporúčané vzdelanie účastníka kurzu je stredoškolské vzdelanie a absolvované
poľovnícke skúšky alebo vzdelanie nahradzujúce túto skúšku podľa § 21 ods.1 písm. d)
vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č.59/1967 Zb. v znení neskorších
predpisov a platný poľovný lístok.
III. Odborná spôsobilosť
Aby sa poľovníci stali vyškolenými osobami, musia absolvovať:
1. odbornú prípravu (ďalej školenie).
2. skúšky odbornej spôsobilosti.
Skúšky odbornej spôsobilosti nemusia absolvovať poľovníci, ktorí spĺňajú podmienky na
výkon odborných veterinárnych činností v zmysle § 11 Zákona NR SR č.39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti.
Súčasne s prihláškou na školenie sú tieto osoby povinné predložiť fotokópiu diplomu doktora
veterinárnej medicíny.
1. Školenie realizuje vzdelávacia inštitúcia, ktorá má:
a) poverenie ŠVPS SR,
b) platné Rozhodnutie o vydaní

potvrdenia o akreditácii, vydané Akreditačnou komisiou

Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie.
Dokladom o účasti na školení je „Osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy“ (vzor - Príloha
č. 2).
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2. Skúšky odbornej spôsobilosti organizuje príslušná krajská veterinárna a potravinová správa
(ďalej len

KVPS) v spolupráci s poverenou vzdelávacou inštitúciou (§ 7 ods.3 zákona

č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti).
Dokladom o vykonaní skúšky je „Osvedčenie o absolvovaní skúšky pre získanie odbornej
spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení“ – ďalej
„Osvedčenie o skúške“ (vzor - Príloha č.4).
Platnosť „Osvedčenia o skúške“ je 5 rokov od jej vykonania.
IV. Metódy výučby
Pri výučbe sa uplatňujú metódy:
- prednášky (spojené s diskusiou)
- praktické cvičenie (vyvrhovanie zveri s uplatňovaním hygienických zásad a odber
vzoriek)
- premietanie ukážok z preberanej problematiky
- samoštúdium – doporučenej odbornej literatúry, legislatívnych predpisov.
Prezentácie sú vhodne doplnené použitím PC, LCD projektora a videa.
Odporúčaný učebný text:
Winkelmayer, R. a kol.: Hygiena zvěřiny. Příručka pro mysliveckou praxi. 2005,
Bakoš-Hell: Poľovníctvo 1, 2,
Ciberej a kol: Starostlivosť o zver a choroby zveri,
Janto, R a kol. : Prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení.
V. Rozsah odbornej prípravy a preukazovanie požadovaných vedomostí
1. Školenie je dvojdňové s rozsahom 16 vyučovacích hodín, z toho:
a) teoretická výučba v rozsahu 14,5 hodín
b) praktické cvičenie v rozsahu 1,5 hodiny.
2. Obsah školenia je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 853/2004,
Príloha III, Oddiel IV, Kapitola 1, ods. 4.
3. Školenie osôb, ktoré spĺňajú podmienky na výkon odborných veterinárnych činností
v zmysle § 11 Zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti je v rozsahu 6 hodín
a je zamerané na platnú legislatívu a povinnosti vyškolenej osoby.
4. Skúška odbornej spôsobilosti sa vykonáva na základe:
a) podania písomnej žiadosti o vykonanie skúšky na príslušnú krajskú veterinárnu a
potravinovú správu a
b) predloženia osvedčenia poľovníka o absolvovaní školenia (v deň vykonania
skúšky).
5. V prípade splnenia podmienok na vykonanie skúšky bude poľovníkovi zaslaná pozvánka na
skúšku.
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6. Poľovník môže vykonať skúšku v riadnom termíne najskôr v nasledujúci deň po ukončení
školenia a najneskôr do jedného roka po absolvovaní školenia.
7. Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou v jeden kalendárny deň, pričom pozostáva
z:
a) písomnej časti
b) praktickej časti
a) Písomná časť skúšky sa koná formou testu, ktorý je v rozsahu 30 otázok. Priebeh písomnej
časti skúšky riadi člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda skúšobnej komisie. Písomná
časť skúšky trvá najviac 45 minút.
b) Praktická skúška sa vykoná posúdením simulovaného nálezu u zveri po ulovení. Poľovník
bude demonštrovať balenie, zasielanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie, vypisovanie
sprievodného dokladu zveriny a vypisovanie evidencie o prehliadke zveriny. Praktická časť
skúšky trvá najviac 30 minút/osoba.
8. Predpokladom pre úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je dosiahnutie aspoň 70 %
správnych odpovedí. Ak účastník skúšky v písomnom teste dosiahne menej ako 70 %
správnych odpovedí, praktickú časť skúšky v danom termíne nevykonáva. O tejto skutočnosti
oboznámi účastníka predseda komisie.
9. Účastník skúšky môže riadnu skúšku, t.j. písomný test aj jej praktickú časť opakovať
v jednom náhradnom termíne, pričom tento termín je možné stanoviť najskôr 1 mesiac
a najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí neúspešného vykonania riadnej skúšky podľa časti V.
ods.6. Vo svojej žiadosti poľovník uvedie, že ide o 1.opakovanú skúšku.
10. Ak poľovník úspešne nevykoná skúšku ani v opravnom termíne je povinný znovu
absolvovať školenie.

VI. Členstvo, menovanie a činnosť komisie
1. Skúšky odbornej spôsobilosti organizuje KVPS, na ktorú sa uchádzač prihlásil na skúšku
v spolupráci s poverenou vzdelávacou inštitúciou.
2. Komisiu pre vykonanie skúšky menuje príslušný krajský veterinárny lekár.
3. Komisiu tvoria traja členovia, z nich jeden je predseda komisie. Najmenej dvaja členovia
komisie musia spĺňať podmienky na výkon odborných veterinárnych činností v zmysle § 11
Zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti .
4. V prípade, že sa menovaný člen komisie nemôže skúšky v danom termíne zúčastniť, je
potrebné komisiu doplniť o ďalšieho člena tak, aby komisia bola trojčlenná.
5. Predsedom komisie môže byť len úradný veterinárny lekár.
6. Ak je členom komisie krajský veterinárny lekár, menuje ho do komisie ústredný riaditeľ
ŠVPS SR.
7. Činnosť komisie riadi jej predseda, ktorý:
a) usmerňuje priebeh skúšky,
b) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o výsledku skúšky,
c) podpisuje zápisnicu a osvedčenie o absolvovaní skúšky,
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d) zabezpečuje odoslanie zápisnice do centrálneho registra vedenom na IVVL
v Košiciach a súčasne na ŠVPS SR v Bratislave,
e) rieši sťažnosti súvisiace s priebehom skúšky.
8. Komisia pred začatím skúšky overí:
1. totožnosť poľovníka
2. kvalifikačné predpoklady poľovníka (predloženie osvedčenia o absolvovaní odbornej
prípravy vydané poverenou vzdelávacou inštitúciou).
9. Členstvo v komisii je dobrovoľné. Predseda a členovia komisie majú nárok na úhradu
cestovných nákladov a na refundáciu mzdy podľa platných predpisov.
10. Všetky náklady v súvislosti s časťou VI. ods.9 znáša poverená vzdelávacia inštitúcia, ktorá
realizuje školenie a spolupracuje pri vykonávaní skúšok.
VII. Vyhodnotenie priebehu skúšky
1. Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
2. Výsledok skúšky oznámi účastníkovi skúšky predseda komisie ústne v deň vykonania
skúšky. Neúspešného účastníka skúšky poučí o možnosti vykonania opakovanej skúšky.
3. O výsledku skúšky komisia vyhotoví „Zápisnicu o výsledku skúšky odbornej spôsobilosti na
prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení“ – ďalej len „zápisnica o výsledku
skúšky“ najneskôr v deň konania skúšky (vzor - Príloha č.3).
4. Zápisnicu o výsledku skúšky podpisuje predseda komisie a obidvaja členovia komisie.
6. Zápisnica o výsledku skúšky sa vyhotovuje v dvoch origináloch. Jeden originál spolu
s testami doručí predseda komisie poverenej vzdelávacej inštitúcii, ktorá realizuje školenia
a spolupracuje pri vykonávaní skúšok. Druhý originál zostáva na príslušnej KVPS, ktorá
organizuje skúšky. Fotokópiu zápisnice zasiela príslušná KVPS na ŠVPS SR v Bratislave a na
KVPS, v pôsobnosti ktorej bude vyškolená osoba vykonávať prehliadku.
7. Poverená vzdelávacia inštitúcia archivuje prezenčnú listinu zo školenia a skúšky, testy
a zápisnicu zo skúšok po dobu 6 rokov od dátumu konania školenia a skúšky.
8. Príslušná KVPS archivuje žiadosť o vykonanie riadneho termínu skúšky, žiadosti
o vykonanie opravného termínu skúšky, prezenčnú listinu a zápisnicu zo skúšky po dobu 6
rokov .
VIII. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
1. Krajská veterinárna a potravinová správa v mieste príslušnosti ktorej bude vyškolená osoba
vykonávať svoju činnosť vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prvotné vyšetrenie
voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení“ – ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“(vzor
- Príloha č.5) poľovníkovi, ktorý:
1.1 úspešne absolvoval skúšku pred skúšobnou komisiou a predložil osvedčenie
o absolvovaní skúšky (vzor príloha č. 4), alebo
1.2 predložil doklad o splnení podmienok na výkon odborných veterinárnych činností
v zmysle § 11 Zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a doklad
o absolvovaní školenia.
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1.3 vyškolená osoba môže vykonávať svoju činnosť až po vydaní osvedčenia
o odbornej spôsobilosti.
2. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je 5 rokov od dátumu vykonania skúšky podľa
bodu 1.1 alebo po absolvovaní školenia podľa bodu 1.2 tejto časti.
3. Vyškolená osoba je oprávnená vykonávať činnosť výlučne v pôsobnosti príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pre ktorú jej bolo vydané osvedčenie.
4. Po ukončení platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinnosťou vyškolenej osoby
absolvovať ďalšie vzdelávanie v poverenej vzdelávacej inštitúcii v trvaní 6 hodín, ktoré sa
bude týkať aktuálnych tém (aktuálne vedecké poznatky, nová legislatíva) . V prípade, že
vyškolená osoba neabsolvuje ďalšie vzdelávanie a to ani po výzve príslušnou KVPS, ktorá
vydala osvedčenie, vyčiarkne sa zo zoznamu vyškolených osôb vedenom na ŠVPS SR
Bratislava a stráca spôsobilosť na vykonávanie vyšetrenia voľne žijúcej zveri na mieste po
ulovení.
5. Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti tvorí: štvormiestne poradové číslo(xxxx)/ rok
vydania/skratka príslušnej krajskej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá osvedčenie
o odbornej spôsobilosti vydala, (v tvare KVPS BA pre región Bratislavy, KVPS BB pre región
Banskej Bystrice, KVPS KE pre región Košíc, KVPS PO pre región Prešova, KVPS ZA pre
región Žiliny, KVPS TT pre región Trnavy, KVPS TN pre región Trenčína a KVPS NR pre
región Nitry) .
6. Vyškolená osoba v prípade zmeny v územnej pôsobnosti, pre ktorú jej bolo vydané
osvedčenie, je povinná ohlásiť túto skutočnosť príslušnej KVPS, ktorá jej predmetné
osvedčenie zruší.
Vyškolená osoba požiada o vydanie nového osvedčenia príslušnú KVPS v mieste výkonu
novej územnej pôsobnosti, ktorá jej vydá nové osvedčenie.
7. Centrálnu evidenciu vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti vedie Štátna veterinárna a
potravinová správa SR Bratislava a je uverejnená na internete Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR.
IX. Povinnosti a oprávnenia osoby spôsobilej na prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
1. Povinnosti :
a) Zaznamenať výsledok vyšetrenia veľkej voľne žijúcej zveri na „Lístku o pôvode
raticovej zveri“- ďalej len „tlačivo“.
V tlačive uviesť v riadku za text Chovanie raticovej zveri pred ulovením: slovo
„obvyklé“ (na základe informácií od strelca), za text Výsledok prehliadky pri
vyvrhovaní: slová „bez abnormálnych príznakov“, (v prípade, že pri vyšetrení neboli
zistené žiadne abnormálne príznaky).
b) Potvrdiť toto zistenie v tlačive svojím podpisom a číslom osvedčenia o odbornej
spôsobilosti.
c) Vyznačiť na dodacom liste (obchodnom doklade) malej voľne žijúcej zveri (toho
istého druhu, ulovenej v ten istý deň, na tom istom mieste) počet prehliadnutých
kusov a výsledok prehliadky „bez abnormálnych príznakov“.
d) Potvrdiť svojím podpisom a číslom osvedčenia o odbornej spôsobilosti
skutočnosť podľa bodu c) tejto časti.
e) V prípade zistenia neobvyklého správania sa zveri pred ulovením alebo
v prípade zistenia abnormálnych príznakov pri prvotnom vyšetrení zveri na mieste
po ulovení, zverinu spolu s orgánmi uložiť na bezpečné miesto bez možnosti
manipulácie s ňou nepovolanými osobami. Túto skutočnosť oznámiť príslušnej
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regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá zabezpečí vyšetrenie takejto
ulovenej zveri úradným veterinárnym lekárom.
f) Na sprievodných dokladoch (Lístok o pôvode ulovenej raticovej zveri, alebo
dodací list v prípade ulovenej malej voľne žijúcej zveri) vždy vyznačiť dátum
a hodinu vykonanej prehliadky.
g) Viesť „Evidenciu o vyšetrení ulovenej zveri za rok“ (vzor - Príloha č. 6) a túto
predkladať min. 1x ročne najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka za predchádzajúci
rok príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. V prípade, že túto
povinnosť nesplní ani po výzve, vyčiarkne sa zo zoznamu vyškolených osôb
vedenom na ŠVPS SR Bratislava a stráca spôsobilosť pre vykonanie prvotného
vyšetrenia voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení.
h) Po ukončení platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať ďalšie
vzdelávanie v poverenej vzdelávacej inštitúcii podľa časti VIII. 2.
2. Oprávnenia:
a) Vyškolená osoba má právo vykonať prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste
v regióne, pre ktorý jej bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
b) Povoliť premiestnenie ulovenej zveri do zberného miesta pre ulovenú zver resp. do
spracovateľského závodu.
c) Povoliť priame dodávky malých množstiev ulovenej voľne žijúcej zveri alebo zveriny
z voľne žijúcej zveri konečnému spotrebiteľovi
alebo miestnym maloobchodným
prevádzkarniam, ktoré zásobujú konečného spotrebiteľa (podľa osobitného predpisu).
d) Používať ako vyškolená osoba pri činnostiach spojených s identifikáciou zveriny číslo
osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Prílohy:
1. Menovanie za predsedu /člena skúšobnej komisie - vzor
2. Osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy – vzor
3. Zápisnica o výsledku skúšky – vzor
4. Osvedčenie o absolvovaní skúšky - vzor
5. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti - vzor
6. Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za rok – vzor
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Príloha č. 1
Krajská veterinárna a potravinová správa ...........................................

MVDr. Ján Kudelka
Hrušov 31
Hrušov

V ................, dňa .............

Vec: Menovanie za predsedu /člena skúšobnej komisie
Menujem Vás za predsedu / člena skúšobnej komisie pre skúšky odbornej spôsobilosti
na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení.
Skúšky sa uskutočnia dňa ........... v ....................

........................................
krajský veterinárny lekár
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Príloha č. 2

Názov a adresa vzdelávacej inštitúcie

na základe poverenia ŠVPS SR zo dňa xxxxxxxxxxxxxxxxx
vydáva

OSVEDČENIE
o absolvovaní odbornej prípravy podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 „vyškolené osoby na prvotné
vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení ."
Titul, meno a priezvisko účastníka:
Dátum narodenia:

Akreditácia MŠ SR č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo osvedčenia :

V ............. dňa..........
podpis riaditeľa vzdelávacej inštitúcie

odtlačok akreditačnej pečiatky
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Príloha č. 3
Zápisnica
o výsledku skúšky odbornej spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na
mieste po ulovení
Miesta a dátum konania skúšky: ..........................................
Predseda skúšobnej komisie: ...........................................
Členovia skúšobnej komisie:
...........................................
...........................................
...........................................
Výsledok skúšky:
Por.č.

Priezvisko,
meno a titul
uchádzača

Dátum
narodenia

Počet získaných
bodov z
písomného
testu

Výsledok
praktickej
skúšky

Celkové
hodnotenie

Číslo
vydaného
osvedčenia
o absolvovaní
odbornej
prípravy

Číslo
osvedčenia
o absolvovaní
skúšky

Platnosť
pre
región

1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy:
Predseda skúšobnej komisie:
Členovia:

...................................
...................................
...................................
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Príloha č. 4
Krajská veterinárna a potravinová správa ...........................................
Poverená vzdelávacia inštitúcia............................................................
v zmysle Metodického pokynu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
č. xxx/xxxx zo dňa xxxx
vydávajú
Osvedčenie
o absolvovaní skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne
žijúcej zveri na mieste po ulovení

Číslo osvedčenia: (štvormiestne poradové číslo/rok/skratka príslušnej KVPS)
Titul, meno a priezvisko:

..............................

Dátum narodenia:

..............................

Miesto vykonania skúšky:

..............................

Dátum vykonania skúšky:

..............................

Akreditácia MŠ SR č. xxxxxxxxxxxxxxxx zo dňa xxxxxxxxxx

Riaditeľ vzdelávacej inštitúcie:

Predseda skúšobnej komisie:

........................................................
podpis riaditeľa vzdelávacej inštitúcie

........................................................
podpis predsedu skúšobnej komisie

odtlačok akreditačnej pečiatky

odtlačok úradnej pečiatky KVPS
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Príloha č. 5
Krajská veterinárna a potravinová správa ...........................................

Osvedčenie
o odbornej spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení

Číslo osvedčenia:

.............................

Titul, Meno, /Priezvisko:

..............................

Trvalé bydlisko:

..............................

Dátum narodenia:

..............................

Platnosť pre región:

..............................

Doba platnosti do:

..............................

Miesto a dátum vydania osvedčenia
........................................................

Riaditeľ krajskej veterinárnej a
potravinovej správy
............................................................
Podpis: ..............................................

úradná pečiatka KVPS
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Príloha č.6

Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za rok .......................

Meno osoby, ktorá vykonala prehliadku:
..............................................................
Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: ..............................................................
Platnosť pre región:
..............................................................

Dátum
prehliadky

Poľovný
revír

Druh zveri

Číslo
identifikačne
j značky

Výsledok
prehliadky

Miesto
určenia

Podpis...................................
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