Podmienky držby zvierat v areáli a priestoroch Strednej odbornej školy
veterinárnej v Nitre
Areálom školy sa myslia vonkajšie a vnútorné priestory internátu a školy,
/teda aj učebne, cvičebne, chodby/
1.
Evidencia –centrálna registrácia na internom registri školy
Identifikácia –nezameniteľné označenie zvierat
Ustajnenie, umiestnenie – teráriu, akvárium, klietka, prepravka, vonkajší koterec
Voľný pohyb a venčenie –vyhradené priestory v areáli školy
2.
Povolené druhy zvierat
Vtáky
Plazy,jaštery,korytnačky – nie jedovaté
Drobné hlodavce
Králiky
Fretky
Mačky
Psi
3.
Povolenie na vstup zvierat do areálu školy sa vzťahuje na :
-Povolenie na vstup na internát
-Pobyt na internáte
-Dochádzajúcich denne alebo sporadicky
4.
Povolenie na vstup do areálu školy:
Identifikačná karta zvieraťa,

ktorú je povinný majiteľ zvieraťa nosiť vždy, ak má pri sebe zviera
Identifikačná karta:
Majiteľ : meno, priezvisko
Trieda
Trvalé bydlisko
Internát: áno/nie
Zviera: druh, plemeno, pohlavie, identifikačný znak
5.
Podmienky na získanie identifikačnej karty:
-študent , zamestnanec školy
-Zdravotný preukaz zvieraťa príslušný podľa druhu zvieraťa, alebo pas spoločenského
zvieraťa
-Nezameniteľné označenie zvieraťa podľa zákona o identifikácii a registrácii zvierat podľa §
19 ods.3 zák.č.39/2007 Z.z. O veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
Vyhlášky MPRV SR č.19/2012 Z.z. O identifikácii a registrácii spoločenských zvierat
Spoločenské zvieratá ,ktoré sa narodili po 1.11.2011 musia byť čipované, staršie zvieratá
musia byť čitateľne tetované ,ak nie je tetovanie čitateľné musia byť čipované
- Vstupné klinické vyšetrenie zvieraťa povereným veterinárnym lekárom školy ,
vyhodnotenie celkového zdravotného stavu
- kontrola identifikácie
-kontrola zdravotného preukazu alebo pasu spoločenského zvieraťa
-Zápis zvieraťa do centrálneho registra chovateľov zvierat pri SOŠV v Nitre
A,
Plazy, jaštery , korytnačky
Zvieratá nesmú patriť do kategórie Jedovatých živočíchov
Klinická prehliadka povereným veterinárnym lekárom, ktorý je povinný urobiť záznam o
prehliadke do centrálnej evidencie
Posúdenie celkového zdravotného stavu zvieraťa

Ustajňovacie priestory – stacionárne terária, akvária, či vyhovujú chovanému druhu
Zvieratá majú povolené premiestňovanie v areáli školy len v uzavretých prepravkách bez
možného voľného pohybu v areáli školy a len s identifikačnou kartou
2x do roka ,ak poverený veterinárny lekár nestanoví inak, sú majitelia povinní prísť so
zvieraťom na klinické vyšetrenie k poverenému veterinárnemu lekárovi a riadiť sa jej
výsledkom a nariadením
Veterinárny lekár je povinný urobiť zápis do centrálnej evidencii o výsledku vyšetrenia
B,
Vtáky
Musia byť opatrené identifikačným znakom- krúžkom/ čipom/
Zdravotný preukaz
Klinické vyšetrenie povereným veterinárnym lekárom
Posúdenie celkového zdravotného stavu
Posúdenie ustajňovacích priestorov
Zvieratá nemajú povolenie na premiestňovanie sa mimo chovných priestorov 2xročne sú
povinní zúčastniť sa preventívnej dehelmintizácii
Veterinárny lekár je povinný urobiť zápis do centrálnej evidenciei o výsledku vyšetrenia
C,
Drobné hlodavce , králiky
očkovací preukaz v ktorom musia byť zaznačené a potvrdené veterinárnym lekárom povinné
vakcinácie :
Vírusová hemoragická choroba králikov Od 6 týždňov veku 1x ročne
Myxomatóza Od 9 týždňov veku 2x ročne
Klinické vyšetrenie povereným veterinárnym lekárom, ktorý je povinný urobiť záznam o
prehliadke do centrálnej evidencie
Posúdenie ustajňovacích priestorov, ich vhodnosť na chov daného druhu zvierat
Zvieratá majú povolené premiestňovanie v areáli školy len v uzavretých prepravkách bez
možného voľného pohybu v areáli školy a len s identifikačnou kartou

1x za 3 mesiace sú povinní zúčastniť sa preventívnej veterinárnej prehliadky u povereného
veterinárneho lekára a riadiť sa jej výsledkom a nariadením
Veterinárny lekár je povinný urobiť zápis do centrálnej evidencii o zdravotnom stave jedinca
D,
Fretky
Kontrola identifikácie podľa zákona
očkovací preukaz, alebo pas so záznamom veterinárneho lekára o vakcinácii proti besnote
zviera staršie ako 3 mesiace 1xza 24 mesiacov
Klinické vyšetrenie povereným veterinárnym lekárom, ktorý je povinný urobiť záznam do
centrálnej evidencie
Posúdenie ustajňovacích priestorov, ich vhodnosť na chov daného druhu zvierat
Zvieratá majú povolené premiestňovanie v areáli školy len v uzavretých prepravkách bez
možného voľného pohybu v areáli školy a len s identifikačnou kartou
2x ročne sú povinní zúčastniť sa preventívnej lekárskej prehliadky u povereného
veterinárneho lekára a riadiť sa jej výsledkom a nariadením
E,
Mačka
Nezameniteľná identifikácia podľa zákona
Očkovací preukaz, alebo pas spoločenských zvierat v ktorom musia byť potvrdené vakcinácie
Besnota
Zviera staršie ako 3
Mesiace 1x za 24 mesiacov
Odčervenie 1x za 3 mesiace
Klinické vyšetrenie povereným veterinárnym lekárom, ktorý je povinný urobiť záznam do
centrálnej evidencie
Zvieratá majú povolené premiestňovanie v areáli školy len v uzavretých prepravkách bez
možného voľného pohybu v areáli školy a len s identifikačnou kartou
1x za 3 mesiace sú povinní zúčastniť sa preventívnej veterinárnej prehliadky u povereného
veterinárneho lekára a riadiť sa jej výsledkom a nariadením

Veterinárny lekár je povinný urobiť zápis do centrálnej evidencii o zdravotnom stave jedinca
F,
Pes
Nezameniteľná identifikácia podľa zákona
Očkovací preukaz, alebo pas v ktorom musí byť záznam o vakcinácii
Vakcinácie
1. pri zvieratách starších ako 3 mesiace vakcinácia proti Besnote, od ktorej uplynulo nie
menej ako 10 dní a nie viac ako 24 mesiacov
2. vakcinácia proti infekčným chorobám –Psinka, Parvoviróza, Infekčná hepatitída, Infekčná
laryngotracheitída. Leptospiróza , od ktorej neuplynulo menej ako 10 dní a viac ako 12
mesiacov
3. odčervenie 1x za 3 mesiace
- Klinické vyšetrenie povereným veterinárnym lekárom, ktorý je povinný urobiť záznam do
centrálnej evidencie
INTERNÁT
Súhlas spolubývajúcich
Súhlas vychovávateľa
Súhlas riaditeľky internátu
Prospech do 2,5 vrátane ,dosiahnutý v predchádzajúcom šk.roku
Ustajňovacie priestory pre zvieratá:
Hady, jaštery – terária z vrchu uzatvárateľné,
Materiál plast,sklo, plexisklo
Zoohygienické podmienky musia vyhovovať druhu chovaného zvieraťa
1 terárium na izbu
Rybky a vodné korytnačky – akvárium primerane veľké danému druhu a množstvu
chovaných zvierat z vrchu uzatvárateľné
Vtáky

Klietka primerane veľká počtu a druhu chovaných vtákov, ale nesmie obmedzovať pohyb ľudí
v izbe
Drobné hlodavce
Terária , boxy s priehľadného materiálu, uzavierateľné, ľahko umývateľné a dezinfikovateľné
Fretky
Prepravný box primerane veľký ,ľahko umývateľné a dezinfikovateľné
Pes
Socializovaný, neagresívnej povahy voči ľuďom
Maximálne 1 na izbu
Jeho výška v kohútiku nesmie presiahnuť 30 cm
ŠKOLA
Identifikačná karta je podmienka pre vstup do areálu školy ,majiteľ je povinný ju mať vždy pri
sebe
Venčenie zvierat počas vyučovania : vyhradený priestor
Zber exkrementov mikroténovými sáčkami /papierové s lopatkou jednorázovou/ ,ktoré si
zabezpečuje majiteľ a exkrementy budú dohadzované do vyhradenej nádoby
Podmienky na pohyb zvierat po chodbe školy počas prestávky
Zákaz voľného pohybu
Pes na vôdzke a s náhubkom na papuli ,alebo v uzavretých taškách,prepravkách
Ostatné druhy zvierat len v uzavretých prepravkách
Pobyt zvierat počas vyučovania v učebni, cvičebni
Žiadne zviera nesmie narúšať priebeh výučby
Ak je priebeh výučby narušovaný nevhodným správaním zvieraťa, toto zviera môže byť aj s
majiteľom vylúčené príslušným vyučujúcim z predmetného vyučovania /hodiny/ a žiak
bude hodnotený ako neprítomný na hodine
Psi založené náhubky, na vôdzke, ležať , sedieť pri majiteľovi, zákaz voľného pohybu
Malé plemená v prepravných boxoch, alebo taškách
Drobné hlodavce len v zavretých boxoch

Teráriové zvieratá , ak nie sú umiestnené na izbách internátu –podmienky viď vyššie, môžu
byť umiestnené v školskom teráriu po dohode s MVDr. Kichi
Drobné hlodavce ,vtáky ak nie sú umiestnené na izbe, môžu byť umiestnené v chovateľskej
miestnosti po dohode s Ing.Leššovou
Preventívna prehliadka u MVDr. Rigovej podľa predpísaných intervalov ktoré sú nariadené v
tejto smernici je zdarma , nie však úkony /vakcinácia, dehelmintizácia, čipovanie, prípadná
terapia/ Všetky náklady spojené s chovom znáša majiteľ zvieraťa Za škody ,ktoré spôsobí
zviera na zdraví a majetku je zodpovedný majiteľ alebo jeho zákonný zástupca a je povinný
ich uhradiť v plnej výške poškodenému.

