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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat 

počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS 

a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 určený pre zamestnancov vykonávajúcich prepravu 

živých zvierat,  v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine (ďalej aj „JLF UK“) a po prerokovaní vo Vedení JLF UK dňa 3.10.2017, vydávam 

tento vnútorný predpis: 

 

Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty 

(do 8 hodín) 

 

Spoločnosť: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

Malá Hora č. 4A, 036 01 Martin  

IČO: 00397865 

Druhy zvierat:  myš laboratórna, potkan laboratórny, morča domáce, králik domáci, mačka 

domáca 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

1) Pre účely tejto smernice sa rozumie: 

a)  prepravca – JLF UK, ktorá zabezpečuje prepravu zvierat do Centrálneho zverinca 

(CZ); prepravca na krátke cesty musí byť registrovaný v registri prepravcov 

vedenom Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS SR); 

b) prepravca zvierat – vodič služobného motorového vozidla JLF UK, špeciálne 

vyškolený na problematiku zabezpečenia ochrany zvierat pri preprave. 

2) Riaditeľka CZ je osobou splnomocnenou zastupovaním JLF UK pri konaní s orgánmi 

ŠVPS SR. 

3) Prepravu zvierat povoľuje na základe požiadavky riaditeľky CZ, referent zodpovedný 

za autodopravu; riaditeľka CZ manažuje dovoz zvierat podľa plánu experimentov 

jednotlivých pracovísk JLF UK. 

4) Na prepravu zvierat na krátke cesty do 8 hodín, je vyhradený osobitný dopravný 

prostriedok spôsobilý na prepravu zvierat. 

5) JLF UK má vždy určenú jednu osobu ako prepravcu zvierat. 

6) Prepravca zvierat je povinný absolvovať školenie s tromi modulmi a následne získať 

tri druhy osvedčení: 

a)  podmienky prepravy domácich mačiek a domácich psov, 

b) podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných 

živočíchov, 

c)  podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov. 

7) Laboratórne zvieratá sú prepravované len na účely schváleného projektu. 

8) Vyhradený osobitný dopravný prostriedok musí byť zabezpečený tak, aby 

nedochádzalo k oslňovaniu a prehrievaniu zvierat (napr. tmavé fólie na oknách). 

9) V prípade výskytu extrémnych klimatických podmienok sa preprava zvierat presunie 

na najbližší možný vhodný termín. 
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10) Prepravované zvieratá musia byť klinicky zdravé a spôsobilé na prepravu. 

11) Kapacita prepravovaných zvierat nesmie prekročiť kapacitu prepravovaného vozidla 

podľa druhu, kategórie a maximálneho počtu zvierat. 

12) Prepravované zvieratá musia byť sprevádzané dodacím listom, ktorý obsahuje ich 

pôvod, dátum prepravy, počet zvierat, pohlavie a veterinárne osvedčenie. 

13) Po ukončení prepravy sú zvieratá bezodkladne ustajnené v karanténnej  časti 

centrálneho zverinca a je im poskytnuté krmivo a voda v súlade s Organizačným 

poriadkom CZ JLF UK. 

14) Prepravca zvierat vyhradeným osobitným dopravným prostriedkom musí podpísať 

prehlásenie o oboznámení so všetkými všeobecne záväznými predpismi a vnútornými 

fakultnými predpismi týkajúcimi sa ochrany zvierat pri preprave. Vzor prehlásenia je 

uvedený v prílohe tejto smernice. 

 

Čl. 2 

Návod na správu prax pri preprave živých zvierat 

1) Kontrola dokumentácie 

Zamestnanec - prepravca zvierat, si pred každou jazdou skontroluje úplnosť 

a prítomnosť dokladov v zmysle platnej legislatívy, t.j.: 

- osvedčenie o spôsobilosti vodiča, 

- povolenie prepravcu, 

- dodací list, 

- veterinárne certifikáty pre obchod vnútri spoločenstva, 

- schválená žiadanka na prepravu, 

- príkaz na pracovnú cestu vydaný zamestnávateľom. 

2) Príprava vyhradeného dopravného prostriedku pred prepravou 

Minimálne jeden deň pred prepravou laboratórnych zvierat, zamestnanec – prepravca 

zvierat, skontroluje priestor vyhradeného dopravného prostriedku z pohľadu možného 

poranenia prepravovaných zvierat, overí funkčnosť ventilácie a pripraví upínací 

mechanizmus, ktorý zabráni pohybu prepraviek počas jazdy. Zamestnanec zabezpečí 

naloženie čistých prepraviek s dostatočným množstvom vhodnej podstielky. Čistenie 

a dezinfekciu vozidla vykonáva zamestnanec – prepravca zvierat vždy pred a po 

každej preprave zvierat v priestoroch garáží JLF UK v Martine, o čom vedie 

dokumentáciu. 

3) Nakladanie zvierat 

Zamestnanec – prepravca zvierat, posúdi spôsobilosť laboratórnych zvierat na 

prepravu a skontroluje priloženú dokumentáciu. Následne naloží zvieratá do vozidla 

v prítomnosti chovateľa alebo jeho zástupcu. Laboratórne zvieratá sú umiestnené 

v prepravkách s vhodnou podstielkou v závislosti od druhu zvieraťa, pohlavia 

a hmotnostných skupín. Prepravca zvierat umiestňuje zvieratá vhodne, aby im 

nespôsobil poranenie a zbytočné utrpenie. Počas jednej cesty môže byť vozidlom 

prepravovaný len jeden druh laboratórnych zvierat. Počet zvierat musí zodpovedať 

určenému maximálnemu počtu zvierat podľa plochy vozidla. Prepravky sú fixované 

spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty. 
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4) Starostlivosť o zvieratá počas prepravy 

Zdravotný stav laboratórnych zvierat kontroluje zamestnanec – prepravca zvierat, 

priebežne počas jazdy. Prepravca zvierat zabezpečuje dostatočnú výmenu vzduchu bez 

prievanu a udržuje optimálnu teplotu vozidla. V prípade potreby je zvieratám 

umožnené napojenie. Počas prepravy zvierat nesmie byť dopravný prostriedok 

ponechaný bez dozoru. Prepravca zvierat zabezpečuje prepravu zvierat do miesta 

určenia čo najrýchlejšie, bez zbytočného zdržiavania. 

5) Vykladanie zvierat 

Zamestnanec – prepravca zvierat, vyloží prepravky a klietky s laboratórnymi 

zvieratami cez zastrešené prekladacie okno do karanténnej časti CZ JLF UK. 

Ošetrovateľky zvierat preberajú zvieratá a súčasne počas vykladanie kontrolujú ich 

zdravotný stav. Laboratórne zvieratá umiestňujú do pripravených priestorov 

s prísunom vody a krmiva ad libitum. Následne zdravotný stav zvierat posudzuje 

odborný zamestnanec CZ JLF UK. 

Po odovzdaní zvierat zabezpečí prepravca zvierat čistenie a dezinfekciu vyhradeného 

dopravného prostriedku. 

6) Povinnosti prepravcu zvierat 

Zamestnanec – prepravca zvierat, musí ovládať aktuálnu legislatívu týkajúcu sa 

ochrany zvierat pri preprave. Zároveň musí dodržiavať všetky stanovené pracovné 

postupy týkajúce sa prepravy zvierat. Porušenie vnútorného poriadku spojeného 

s poškodením zvieraťa zavineného zamestnancom – prepravcom zvierat, sa považuje 

za priestupok a orgán veterinárnej správy môže zrušiť rozhodnutie o povolení 

prepravcu zvierat. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

1) Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je: 

Príloha č. 1 – Vyhlásenie zamestnanca zabezpečujúceho prepravu živých zvierat 

2) Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa ruší platnosť a účinnosť vnútorného 

predpisu č. 1/2007 Smernica na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy zo dňa 

18.4.2007. 

3) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 4. októbra 2017. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK v Martine 
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Príloha č. 1 

 

Vyhlásenie zamestnanca zabezpečujúceho prepravu živých zvierat 

 

 

Ja, dolupodpísaný (meno a priezvisko) ................................................. svojím podpisom 

potvrdzujem, že som bol oboznámený s vnútorným predpisom č. 38/2017 Vnútorný poriadok 

na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty (do 8 hodín), vypracovaným 

Univerzitou Komenského v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine, so sídlom: 

Malá Hora č. 4A, 036 01 Martin, ktorá nadobudla účinnosť dňa 4. októbra 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis zamestnanca 


