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Názov: Oznámenie pre všetkých chovateľov, dodávateľov a užívateľov , ktorí chovajú 
a držia zvieratá za účelom ich použitia na vedecké alebo vzdelávacie účely podľa 
požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 289/2020 Z. z , ktorým sa  mení 
a  dopĺňa nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení 
nariadenia vlády SR č. 199/2019 Z. z. 

 

Informácie o zmenách v systéme získavania a preukazovania odbornej spôsobilosti pri 
vykonávaní určených funkcií podľa § 22 nariadenia vlády určenými osobami  podľa nových 
požiadaviek určených zákonom SR č. 65 /2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej starostlivosti  v znení neskorších predpisov 

Dňom 15.03.2021 nadobudol účinnosť  zákon č. 65/2021 Z. z.  zo dňa 28.01.2021 , 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. Zmeny  sa týkajú  hlavne znenia v   § 37a,   
§ 37b. Nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 289/2020 Z. z. a  novelou zákon č. 
65/2021 Z. z.  sa mení doterajší zavedený systém vzdelávania osôb vykonávajúcich určené 
funkcie z § 22 nariadenia vlády nasledovne: 

1.  § 37a ustanovuje požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon určených 
úloh z § 22 nariadenia vlády  osobám absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho 
programu  a praktickej prípravy. 

2. V každom zariadení chovateľa, užívateľa alebo dodávateľa musí byť dostatočný počet 
spôsobilých osôb. Odborná spôsobilosť sa získa absolvovaním akreditovaného 
vzdelávacieho programu  vo vzdelávacom zariadení ŠVPS SR na Inštitúte vzdelávania 
veterinárnych lekárov v Košiciach (ďalej len „IVVL“) podľa zákona a praktická výuka 
v  schválených zariadeniach chovateľov, dodávateľov a užívateľov. 

3. Nový systém získania odbornej spôsobilosti spočíva v tom, že vzdelávací program je 
rozdelený na teoretickú  a praktickú časť. Po úspešnom absolvovaní obidvoch častí 
účastník programu získa  osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

4. Nová požiadavka je aj prikladanie dokladu o dosiahnutom vzdelaní k prihláške na 
akreditovaný vzdelávací program podľa modulu, ktorý sa bude absolvovať .    

5. Vzdelávací program teoretická výuka ako  typy modulov, dĺžka vyučovacích hodín  
zostavujú nezmenené. Účastník vzdelávacieho programu získa po jeho ukončení iba 
osvedčenie o absolvovaní kurzu , ktoré vydá  IVVL.  



6. Po absolvovaní teoretickej časti môže pracovník vykonávať úlohy podľa § 22 NV 
377/2012  pod dohľadom určenej osoby, kým nezíska osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti  

7. Do systému výuky  sa zaraďuje praktická výuka. To znamená, že každý pracovník, ktorý  
absolvoval teoretickú  časť  vzdelávacieho programu sa  vie preukázať osvedčením 
o absolvovaní kurzu musí  ešte absolvovať za účelom získania odbornej spôsobilosti 
praktickú výuku v trvaní 300 hodín v priebehu 3 mesiacov .  

8. Praktická výuka  sa realizuje  na domácom pracovisku účastníka vzdelávacieho 
programu , alebo v akomkoľvek schválenom pracovisku užívateľa, chovateľa alebo 
dodávateľa v SR s daným modulom ( § 37a , odsek 3 zákona)  podľa predpísaného 
programu - Minimálne požiadavky na výkon praktickej výučby pre osoby z § 37a 
ods.5 zákona 39/2007 Z. z., a osoby vykonávajúce funkcie z § 22 ods.1  NV SR 
č.377/2012 Z. z., ktorý je zverejnený na webovom sídle IVVL.  

9. Dodržiavanie predpísaného programu praktickej výuky  pre jednotlivé moduly 
akreditovaného vzdelávacieho programu  je povinné!    

10. Po absolvovaní  praktickej výuky dostane účastník vzdelávacieho programu zo 
schváleného pracoviska užívateľa, chovateľa alebo dodávateľa, v ktorom sa 
absolvovala praktická výuka, potvrdenie o absolvovaní praktickej časti vzdelávacieho 
programu do 10 dní od ukončenia praktickej prípravy  

11. Vzor potvrdenia o absolvovaní praktickej časti vzdelávacieho programu je prílohou č.6 
novely zákona   

12. Účastník vzdelávacieho programu za účelom získania osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti bude povinný absolvovať písomnú záverečnú skúšku do 6 mesiacov od 
ukončenia praktickej výuky. 

13. Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu (teoretická časť + praktická časť) 
a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti 
podľa osobitného predpisu125c) (ďalej len „osvedčenie“), ktoré vydáva vzdelávacie 
zariadenie podľa § 6 ods. 2 písm. ar.) zákona  do 10 dní po vykonaní záverečnej skúšky 

14. Nová povinnosť absolvovať vzdelávací program ukončený záverečnou skúškou sa 
vzťahuje aj na osoby, ktoré nemanipulovali so zvieratami používanými na vedecké 
účely alebo vzdelávacie účely viac ako päť rokov. 

15. Osoba vykonávajúca úlohy podľa § 22 nariadenia vlády , ktorá je držiteľom 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti je oprávnená vykonávať určené úlohy , 
z ktorých absolvovala akreditované vzdelávanie samostatne. 

16. Všetky ďalšie požiadavky týkajúce sa vzdelania osôb vykonávajúcich úlohy podľa § 22 
nariadenia vlády, osôb vykonávajúcich dohľad nad osobami bez odbornej spôsobilosti, 
povinné preškolenie a iné zostávajú v zákone a príslušných legislatívach nezmenené. 

 

 


