
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a 

041 77 Košice 
 

Informácie o vzdelávacom kurze  :  „ Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat “ 

 

     Termín konania  :   určíme na základe počtu prihlásených (min. 8 účastníkov) , 
 

 

       Odborné vzdelávanie v tomto kurze je zamerané na získanie poznatkov v riešení problematiky 

zabehnutých a túlavých zvierat na úrovni miest a obcí. Prostredníctvom tohto kurzu získajú účastníci 

vedomosti o základoch etológie zvierat, biologických zásadách chovu spoločenských zvierat, poznatky 

o základoch anatómie, fyziológie zvierat a o najzávažnejších ochoreniach hlavne psov a mačiek najmä 

vo vzťahu k zoonózam. Súčasťou  kurzu je aj poznanie základov služobnej kynológie a výcviku psov, 

projektovanie útulkov, karantén a možnosti DDD činnosti, vrátane príslušnej legislatívy.  

      Hlavnú časť vzdelávania však tvoria praktické ukážky imobilizácie a odchytu spoločenských 

zvierat, používanie nástrojov, pomôcok a spôsoboch aplikácie imobilizačnej techniky, skúsenosti 

s umiestňovaním odchytených zvierat do útulkov a komunikácia s orgánmi verejnej a štátnej správy.   

     Obsahová náplň odborného kurzu je profilovaná tak, aby v jednotlivých prednáškach bolo 

poskytnuté čo najviac teoretických a praktických informácií, a po úspešnom absolvovaní záverečných 

pohovorov  je výsledkom získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon odchytu.  

     Lektori, ktorí prednášajú v tomto vzdelávacom kurze majú dlhodobé bohaté teoretické a praktické 

skúsenosti s touto problematikou a sú nápomocní pomôcť účastníkom aj po absolvovaní tohto kurzu. 

     Kurz je určený hlavne tým, ktorí potrebujú vykonávať odchyt túlavých zvierat na úrovni miest 

a obcí – hlavne príslušníkom mestských a obecných polícií, odborným referentom miestnej 

samosprávy, ale aj  tým, ktorí  by chceli túto činnosť vykonávať na báze samostatnej koncesovanej 

živnosti, pre   prevádzkovateľov a zamestnancov psích útulkov, hotelov pre zvieratá, zriaďovateľov 

dočasných staníc pre opustené zvieratá, ale aj členov ochranárskych združení zvierat zaoberajúcich sa 

touto problematikou. Kurz je možné absolvovať v rámci rekvalifikácie.  

     Školenie získalo akreditáciu MŠ SR dňa 9.10.2003, akr. č. : 1570/7538/2003/282/2 

 

Požiadavky pre uchádzačov : 

 

                   Pre zdarný výkon tejto činnosti je vhodné, ak uchádzač má úplné  stredoškolské  

vzdelanie s maturitou – podľa možností biologického smeru  a pozitívny vzťah k zvieratám. 

Vedomosti absolventa kurzu sú zhodnotené v záverečnom pohovore pred skúšobnou 

komisiou. 

Osvedčenie, ktoré absolvent získa, ho oprávňuje k výkonu činnosti – Odchytu túlavých 

a zabehnutých zvierat.  

Spôsob úhrady kurzu : zaslaním záväznej písomnej objednávky pred nástupom do kurzu,  

                                     alebo platba v hotovosti v  recepcii  IVVL. 

 

Cena vzdelávacej aktivity :   výučba : 136,50 euro 

                                               ubytovanie : ceny ubytovania sú uvedené na : www.ivvl.sk 

                                               stravovanie : Gastrorekrea, s.r.o., v jedálni IVVL Košice 

 

 

                                                                                                       MVDr. Jozef Pokorný 

                                                                                                               riaditeľ IVVL   

  

 
 Tel. : 055/7969115, fax : 055/7969166, www.ivvl.sk, rajzakova@ivvl.sk  

 

http://www.ivvl.sk/

