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Usmernenie pre užívateľov, dodávateľov a chovateľov na navrátenie zvierat do domácej 

starostlivosti po vykonaní postupu v schválenom zariadení užívateľa podľa § 18 nariadenia vlády 

SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké 

alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády“) 

 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len“ ŠVPS SR“), ako 

kompetentná autorita na ochranu zvierat podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto usmerňuje postupy a podmienky, za ktorých 

sa zvieratá použité v postupoch alebo tie, ktoré sa plánujú použiť v postupoch navrátia do domácej 

starostlivosti, vhodného prirodzeného prostredia alebo chovného systému vyhovujúcemu pre daný 

druh  podľa § 18 nariadenia vlády.  

Slovenská republika umožňuje program navrátenia zvierat do domácej starostlivosti, do 

vyhovujúceho prostredia, chovného systému pre daný druh.  

Pri navracaní zvierat musia byť splnené základné požiadavky: 

1. Musí sa brať do úvahy druh zvierat, ktorý by sa mal po projekte navrátiť (psy, mačky, 

HZ) 

2. Zdravotný stav použitých zvierat (zhodnotí veterinárny lekár) 

3. Nesmie existovať minimálne nebezpečenstvo, ktoré by ohrozilo verejné zdravie ľudí, 

zdravie zvierat alebo životné prostredie (zvieratá nesmú byť použité v projektoch, 

ktoré by ohrozovali verejné zdravie, zdravie ostatných zvierat ani životné prostredie) 

4. Boli zabezpečené požiadavky na dobré životné podmienky zvierat v domácej 

starostlivosti, alebo u pôvodného chovateľa 

5. Užívateľ musí zabezpečiť socializáciu zvierat na navrátenie do domácej starostlivosti 

6. Nesmú sa navrátiť zvieratá s modifikovanými génmi (GMO) 

DRUHY ZVIERAT 
Do domácej starostlivosti sa navracajú zvieratá druhov pes, mačka po ukončení projektov a HZ späť 
ku chovateľovi.   
 
Do domácej starostlivosti sa môžu poskytovať iba zvieratá, ktoré v dôsledku vykonaného postupu 
netrpia, nemusí im byť poskytovaná osobitná starostlivosť a nepotrebujú dohľad veterinárneho 
lekára alebo inej odborne spôsobilej osoby podľa § 7 Vyhlášky MPRV SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely.  
 
Pre psov a mačky sa hľadá náhradná domáca starostlivosť po ukončení projektu viacerými spôsobmi. 
A - zvieratá sa môžu odovzdať do útulku za účelom vyhľadania náhradnej starostlivosti 
B - zvieratá sa môžu darovať do náhradnej starostlivosti, ktorú užívateľ na základe inzercie našiel 
sám 



C - navrátiť zvieratá späť chovateľovi, od ktorého zvieratá boli zakúpené do projektu, alebo 
zapožičané 
 
HZ sa navracajú pôvodnému chovateľovi na základe miesta pôvodu zvierat a vzájomného 
dohovoru o zapožičaní zvieraťa do projektu.  
 
 
ÚLOHY VETERINÁRNEHO LEKÁRA 
Všetky zvieratá musia byť pred ich navrátením vyšetrené veterinárnym lekárom. Zviera môže 
opustiť zariadenie užívateľa iba na základe jeho súhlasu. Zviera sa môže navrátiť do náhradnej 
domácej starostlivosti ak je začipované(nezameniteľne identifikované tzn. aj zatetované), 
zavakcinované a zbavené endo a ektoparazitov.   
 
Veterinárny lekár musí : 

- zhodnotiť zdravotný stav zvierat 
- vydať potvrdenie o ich zdravotnom stave, ktoré zaručí, že zviera je schopné ďalej bez 

ujmy na zdraví prežívať v domácej starostlivosti, alebo u pôvodného chovateľa.  
 
Takéto zvieratá musia byť nezameniteľne označené (čipom, ušné značky, terčíky v ušiach atď. ) 
Musia mať u užívateľa zavedenú individuálnu kartu, na ktorej sú podrobné údaje napr. o manipulácii 

s určeným zvieraťom, aplikácii prípravkov, absolvovaní operácii. Tieto údaje pomôžu veterinárnemu 

lekárovi pri zhodnocovaní zdravotného stavu zvieraťa. Prednostne sa navracajú zvieratá, ktoré boli do 

projektu zaradené ako rezervné zvieratá, alebo tvorili kontrolnú skupinu, ktorá nebola vystavená 

aplikácii napr. testovaných prípravkov, neboli na ňom vykonané žiadne operačné zákroky, 

maximálne boli na ňom vykonané iba sham operácie,   

Veterinárny lekár musí zhodnotiť aj psychický stav zvieraťa (apatický stav, rabiátnosť, agresivita), aby 

zhodnotil možnosť adaptácie v náhradnej starostlivosti. Psychická pohoda zvieraťa je veľkým 

predpokladom na jeho rýchlu aklimatizáciu v novom prostredí. 

ÚLOHY UŽÍVATEĽA 

Užívateľ musí : 

1. podľa § 18 nariadenia vlády mať vypracovaný program a režim navrátenia zvierat do domácej 
starostlivosti.  

2. mať stanovené podmienky, za akých sa zviera z jeho zariadenia môže navrátiť.  
3. mať zavedený systém vedenia požadovaných informácií o psoch a mačkách podľa § 29 

nariadenia vlády  
4. plniť požiadavky o označovaní a identifikácii psov a mačiek podľa § 30 nariadenia vlády. 

 
 
Musí zabezpečiť: 

1. nezameniteľnú identifikáciu zvierat, ktoré sa majú navrátiť  
2. viesť individuálnu zdravotnú kartu určeného zvieraťa  

3. viesť údaje totožnosti (miesto a dátum narodenia, číslo čipu, alebo tetovania) 

4. každé zviera musí mať svoj individuálny spis, ktorý ho musí sprevádzať kým sa používa 

v postupoch (zápis reprodukčných, veterinárnych a sociálnych informácií, informácií 

o projekte, v ktorom sa použilo) 



5. zaraďovanie zvierat iba do neinvazívnych postupov resp. do kontrolných skupín, ktoré chce 

po ukončení projektu navrátiť 

6. udržiavať so zvieratami kontakt, aby bolo zvyknuté na ľudí 

7. individuálny spis musí archivovať minimálne 3 roky po navrátení zvieraťa do domácej do 

domácej starostlivosti 

8. spolu so zvieraťom sa odovzdávajú pri navrátení do domácej starostlivosti aj informácie 

z individuálneho spisu 

9. psy sa musia navykať na vôdzku, na obojok, venčenie 

10. mačky sa musia privykať na kontakt s ľuďmi a manipuláciu s nimi 

Užívateľ pri navracaní zvierat pôvodnému chovateľovi odovzdá všetky informácie z individuálneho 

spisu + potvrdenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave zvieraťa.  

Pri odovzdaní zvierat do útulku musí užívateľ predložiť veterinárne osvedčenie o dobrom 

zdravotnom stave, o predpísanom zavakcinovaní zvieraťa a odčervení.  

Pri vyhľadaní náhradnej domácej starostlivosti užívateľom, malo by byť umožnené osobe, ktorá si 

chce zobrať zviera do náhradnej domácej starostlivosti vybrať zviera, ktoré si chce osvojiť a pomaly si 

na zviera v zariadení užívateľa navzájom na seba navykať. Užívateľ by mal vytvoriť podmienky na 

priestor, kde sa môže osoba so zvieraťom stretnúť a nadviazať kontakt, poprípade ho venčiť.  

Užívateľ je povinný navrátenie zvierat do domácej starostlivosti po ukončení projektov písomne 

oznámiť ŠVPS SR. V oznámení musí uviesť druhy navrátených zvierat, ich počty, čísla čipov alebo čísla 

z tetovania a projekty, z ktorých budú zvieratá navrátené. V oznámení musí byť uvedené miesto 

umiestnenia týchto zvierat. 

Osoba, ktorá si chce takéto zviera osvojiť by mala mať: 

1. skúsenosti s  držbou domácich zvierat,  

2. viac ako 18 rokov,  

3. čestné prehlásenie, že zviera nebude poskytnuté na používanie v projektoch  

4. prehlásenie o tom, že bude zvieraťu zabezpečovať dobré životné podmienky podľa § 31 

nariadenia vlády  

5. prehlásenie o tom, že umožní kontakt, resp. poskytne informáciu užívateľovi o tom, ako 

navrátené zviera prospieva v jeho starostlivosti 

6. prehlásenie, že ak sa bude chcieť navráteného zvieraťa vzdať, prednostne tento úmysel 

oznámi užívateľovi  

7. informáciu, že musí strpieť vykonanie kontroly orgánmi veterinárnej správy, v prípade 

podozrenia na nedodržiavanie požiadaviek z § 31 nariadenia vlády 

Chovateľ, ku ktorému sa navracia jeho zviera po vykonanom projekte musí mať: 

1. vypracovaný program na navrátenie zvierat do svojho chovu 

2. presnú evidenciu o odovzdaných zvieratách na projekt v zmysle čísiel ušných terčíkov, 

skupiny zvierat, v ktorej bolo zviera umiestnené v chove 

 



 

Zviera musí mať v domácej starostlivosti zabezpečené také umiestnenie, starostlivosť aby boli v plnej 

miere uspokojené jeho psychické a fyziologické potreby vzhľadom na jeho zdravotný stav. Musí mať 

neobmedzený prístup k vode a ku krmivu. Musí mu byť poskytnutá včas veterinárna starostlivosť.  

 
 
V Bratislave 02.12.2014      Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. 

                   ústredný riaditeľ 
 

 


