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SMERNICA NA 

ZABEZPEČENIE OCHRANY ZVIERAT POČAS PREPRAVY  

 
vnútorný predpis Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vydaný:  

 Na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat počas 

prepravy ustanovených  Nariadením vlády SR č. 302/2003 Z.z. 

a Nariadením Rady (ES) č. 1/2005 

 V súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej LF UK 

a schválený vedením fakulty dňa 18. apríla 2007 

 

 

 

 

 

 

 
 

VP vypracoval:  RNDr. Mariana 

Brozmanová, PhD. 

Dátum: 10. 4. 2007 Podpis:  

VP prerokoval: Vedenie JLF UK Dátum: 18. 4. 2007 Podpis: 

VP schválil: Vedenie JLF UK 

 

Dátum: 18. 4. 2007 Podpis: 

Počet výtlačkov: 2 

Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana  

Výtlačok č. 2 – Centrálny zverinec JLF UK 

Platnosť od: 

 18. 4. 2007 

Účinnosť od: 

 18. 4. 2007 

 

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:  

Zmena 1: 

Dátum: 4.10.2017, zrušená VP č. 38/2017 

Podpis: 

Zmena 2: 

Dátum: 

Podpis: 

Zmena 3: 

Dátum: 

Podpis: 
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V súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty a po schválení 

vedením fakulty dňa 18. apríla 2007 vydávam tento vnútorný predpis: 

 

 

Smernica na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy 
ako vnútorná pracovná smernica na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na JLF UK 

v Martine a dodržiavanie požiadaviek na ochranu zvierat počas prepravy ustanovených  

Nariadením vlády SR č. 302/2003 Z.z. a Nariadením Rady (ES) č. 1/2005. 

 

Čl. 1 

Preprava – základné ustanovenia 

 

1. Prepravu zvierat povoľuje vedúci pracovník Referátu dopravy dekanátu, a to na 

základe požiadavky vedúcej Centrálneho zverinca JLF UK zabezpečujúcej dodávku 

zvierat podľa plánovania pokusov jednotlivých ústavov. 

2. Prepravca musí byť registrovaný v registri prepravcov vedenom ŠVPS SR a požiadať 

RVPS po vykonanej kontrole o preukaz spôsobilosti dopravného prostriedku na cestnú 

prepravu zvierat podľa druhu, kategórie a maximálneho počtu. 

3. Na prepravu zvierat je vyhradený osobitný dopravný prostriedok spôsobilý na 

prepravu zvierat. Je určený na kratšie vzdialenosti do 4 hodín. 

4. JLF UK Martin má určenú jednu osobu na prepravu zvierat – vodiča dopravného 

prostriedku, ktorý musí byť špeciálne vyškolený na zabezpečenie ochrany zvierat pri 

preprave. 

5. Preprava sa musí uskutočňovať v čase vyhovujúcom na prepravu zvierat, t.j. mimo 

extrémnych teplôt v letných a zimných mesiacoch. 

6. Vozidlo musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo k oslňovaniu zvierat (tmavé fólie na 

oknách). 

7. Vozidlo musí mať viditeľne označenie: „Prepravca pokusných zvierat“.  

8. Žiadne zviera nebude prepravované, ak jeho zdravotný stav nezodpovedá plánovanej 

ceste. 

9. Prepravované zvieratá sú prepravované len na účely schváleného pokusu. 

10. Zvieratá počas prepravy musia byť sprevádzané dodacím listom, ktorý obsahuje ich 

pôvod a vlastníka, dátum prepravy, počet a veterinárne osvedčenie. 

11. Po ukončení prepravy zvieratá sú neodkladne ustajnené v centrálnom zverinci 

v karanténnej časti a je im poskytnuté krmivo a voda podľa Prevádzkového poriadku 

Centrálneho zverinca JFL UK 

12. Osoba zabezpečujúca prepravu zvierat na vyhradenom osobitnom dopravnom 

prostriedku musí podpísať prehlásenie o oboznámení so všetkými predpismi 

a vnútornými fakultnými usmerneniami týkajúcimi sa ochrany zvierat pri preprave. 

Vzor prehlásenia je prílohou tejto smernice. 
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Čl. 2 

Povinnosti prepravcu 

 

1. Dopravný prostriedok pred prepravou zvierat musí byť vopred mechanicky vyčistený 

a dezinfikovaný. 

2. Po skončení prepravy zabezpečiť čistenie a dezinfekciu použitého dopravného 

prostriedku. 

3. Prepravca umiestňuje zvieratá vhodne, aby im nespôsobil poranenie a zbytočné 

utrpenie. 

4. Zabezpečuje prepravu zvierat čo najrýchlejšie, bez zbytočného zdržiavania do miesta 

určenia. 

5. Vykonávať nakladanie a vykladanie zvierat v prítomnosti chovateľa. 

6. Neponechávať v priebehu cestnej prepravy zvierat dopravný prostriedok bez dozoru. 

7. Počet zvierat musí zodpovedať určenému maximálnemu počtu zvierat podľa plochy 

vozidla. 

8. Zvieratá pri preprave musia byť v špeciálnych klietkach a kontajneroch s vhodnou 

podstielkou podľa druhu zvieraťa a fixované spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo 

prevráteniu počas cesty. 

9. Zvieratá počas cesty musia mať dostatočný prísun k vode. 

10. Prepravca zvierat zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu bez prievanu a udržuje 

optimálnu teplotu vozidla. 

11. Prepravca zvierat musí študovať aktuálnu legislatívu týkajúcu sa ochrany zvierat pri 

preprave. 

12. Prepravca zvierat musí dodržiavať všetky stanovené pracovné postupy týkajúce sa 

prepravy zvierat, porušenie vnútornej smernice spojenej s poškodením zvieraťa 

zavineného prepravcom sa považuje ako priestupok a orgán veterinárnej správy môže 

zrušiť rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat. 

 

 

 

 

V Martine dňa 18. apríla 2007 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Dušan  M i š t u n a , PhD., v.r. 

dekan JLF UK v Martine 
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Príloha č. 1 k smernici na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy 

 

 

 

PREHLÁSENIE  

vodiča motorového vozidla na prepravu zvierat 

 

 Prehlasujem, že som oboznámený so všetkými predpismi a vnútornými smernicami 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine týkajúcimi sa ochrany zvierat pri preprave. 

 

 

 

 

 

Meno      Podpis 

Jaroslav Štefanides                   ____________________________ 

 

 


