
   

 

 

Príloha VII. k Prevádzkovému poriadku EZ  

 

PROGRAM A REŽIM NAVRACANIA ZVIERAT DO DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI  

PO VYKONANÍ POSTUPU V EZ UVLF V KOŠICIACH 

 

Podľa § 18 nariadenia vlády SR 377/2012 Z.z.  umožňuje EZ navrátenie zvierat do domácej 

starostlivosti, vhodného prirodzeného prostredia alebo chovného systému vyhovujúceho pre daný 

druh zviera, ktoré sa používa alebo plánuje používať v postupe, ak sú splnené tieto základné 

požiadavky:  

- Berie sa do úvahy druh zvierat, ktoré sa po projekte do domácej starostlivosti vracajú 

(králiky); 

- Zdravotný stav zvierat posúdi veterinárny lekár ako vyhovujúci, t. j. zviera je schopné ďalej 

bez ujmy na zdraví prežívať v domácej starostlivosti; 

- Neexistuje žiadne nebezpečenstvo, ktoré by ohrozilo verejné zdravie ľudí, zvierat, alebo 

životné prostredie; 

- V domácej starostlivosti sú zabezpečené požiadavky na dobré životné podmienky zvierat; 

- Je zabezpečená socializácia zvierat. 

 

Do domácej starostlivosti sa poskytnú iba zvieratá z neinvazívnych postupov alebo 

kontrolných skupín, ktoré v dôsledku vykonaného postupu netrpia, nevyžadujú si osobitnú 

starostlivosť a dohľad veterinárneho lekára alebo inej odborne spôsobilej osoby.  

Zviera môže opustiť EZ na základe súhlasu veterinárneho lekára, iba ak je nezameniteľne 

označené. Každé takéto zviera musí mať v EZ zavedenú individuálnu kartu s údajmi 

o totožnosti zvieraťa a manipulácii s ním, aplikovaných prípravkoch, absolvovaných zákrokoch 

a pod. Veterinárny lekár zhodnotí zdravotný a psychický stav zvieraťa a posúdi možnosť jeho 

adaptácie a aklimatizácie v domácej starostlivosti, o čom vydá potvrdenie. Toto spolu s údajmi 

z individuálneho spisu je odovzdané pri navrátení do domácej starostlivosti spolu so zvieraťom. 

EZ vydá zviera do domácej starostlivosti výlučne osobe, ktorá v čestnom prehlásení uvedie, 

že nebude použité v projektoch, budú mu zabezpečené dobré životné podmienky, umiestnenie 

a starostlivosť zodpovedajúce etologickým a fyziologickým požiadavkám druhu a zdravotnému 

stavu zvieraťa a v prípade, že sa bude chcieť navráteného zvieraťa vzdať, oznámi to prednostne 

EZ.  

EZ oznámi navrátenie zvierat do domácej starostlivosti ŠVPS SR a individuálne spisy týchto 

zvierat archivuje minimálne po dobu 3 rokov.  


