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PODMIENKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
ZVIERATAMI
V
PRIESTOROCH ICH USTAJNENIA
POĽNOHOSPODÁRSKYMI ZARIADENIAMI

PRI PRÁCI SO
A STROJNÝMI

ÚVOD
Vzhľadom na moţnosť ohrozenia zamestnancov, ktorí pracujú na klinikách UVL so
zvieratami,
pre elimináciu moţnosti
výskytu
ťaţkých pracovných úrazov
spôsobených zlou manipuláciou s nimi, je potrebné dodrţiavať nasledovné pravidlá
bezpečnosti pri práci v chove zvierat .

A. VŠEOBECNÉ POŢIADAVKY NA BOZP PRI PRÁCI V CHOVE ZVIERAT
Chovom zvierat sa rozumie ich ošetrovanie a iné zaobchádzanie s nimi, vrátane prepravy.
(Výnos MPVž č.11/1968 )
Tieto pravidlá upravujú starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri chove koní, dobytka,
oviec, ošípaných ( ďalej len „zvieratá“).
•

Tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode sú zakázané
práce pri ošetrovaní zvierat ( Smernica UVL 613/2/2006 podľa jednotlivých
pracovísk).

•

Mladistvým, obdobne ako tehotným ženám, sú zakázané práce so zvieratami, práce
pri dezinfekcii a deratizácii a rizikové prace.

1. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI ZAMESTNANCOV
a) Za starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri chove zvierat a za opatrenia
uložené orgánmi štátneho odborného dozoru a orgánmi štátnej veterinárnej
a potravinovej správy pri prevencii alebo tlmení nákaz prenosných na ľudí ( zoonózy),
zodpovedajú vedúci zamestnanci pracovísk UVL na všetkých stupňoch riadenia a
v rozsahu svojich funkcií (ďalej len vedúci zamestnanci ).
b) Vedúci zamestnanci sú povinní so znením tohto vnútorného predpisu preukázateľne
oboznámiť zamestnancov zamestnaných pri chove zvierat, študentov UVL a osoby,
ktoré sa s vedomím organizácie zdržujú v priestoroch pre ustajnenie zvierat.
c) Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť poskytovanie OOPP a hygienické
zariadenia ošetrovateľom zvierat v rozsahu stanovenom Smernicou UVL pre
poskytovanie OOPP č. 737/6/2006, ďalej sú povinní poskytovať ochranný odev a
obuv pre všetky osoby, ktoré vstupujú do objektov, v ktorých sú zvieratá chované,
v súvislosti s odborným, úradným alebo iným pracovným úkonom .
d) Ošetrovateľmi zvierat môžu byť len zamestnanci starší 18 rokov, zdravotne spôsobilí,
oboznámení s prácami pri chove zvierat.
Podrobujú sa raz do roka preventívnej lekárskej prehliadke .
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e) Ošetrovatelia a osoby, ktoré prichádzajú do styku so zvieratami ( veterinárni lekári,
inseminátori a pod. ), sú povinní :
• dodržiavať predpisy a pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ako i zásady bezpečného chovania sa na pracovisku a určené
pracovné postupy,
• používať pri práci ochranné zariadenia a ochranné pracovné prostriedky,
• zúčastňovať sa školení a výcviku vykonávaných organizáciou v záujme
zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa skúškam a
lekárskym prehliadkam,
• hlásiť svojmu nadriadenému nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa
na ich odstraňovaní.
Tieto ustanovenia platia aj pre osoby, ktoré sa s vedomím organizácie zdržujú na jej
pracoviskách.
f) Ošetrovateľ je povinný pomáhať pri manipulácii so zvieratami pre účely výkonu
veterinárnych zákrokov iným zamestnancom UVL, resp. majiteľom zvierat, aby
zákrok bol vykonaný odborne a bezpečne. Ošetrovateľ zvierat je povinný pri
ošetrovaní alebo manipulácii s chorými zvieratami riadiť sa pokynmi veterinárneho
lekára.
g) Pristúpenie k zvieratám a zaobchádzanie s nimi musí byť pokojné a rozhodné, musí
mu predchádzať upozornenie hlasom.
K ležiacemu zvieraťu, s výnimkou chorého alebo poraneného zvieraťa, sa nesmie
pristupovať.
h) Zvieratá, ktoré ohrozujú bezpečnosť ošetrovateľov a okolia, musia byť po zistení
týchto vlastností ihneď vyradené alebo bezpečne izolované;
výnimku tvoria
mimoriadne cenné zvieratá, ktoré musia mať stáleho ošetrovateľa. Pri zmene
ošetrovateľa vedúci zamestnanec musí zabezpečiť to, aby nový ošetrovateľ bol
podrobne oboznámený s vlastnosťami zvierat.

2.

OBSLUHA, OŠETROVANIE A PREPRAVA ZVIERAT
1. Pri čistení zvierat alebo ich priväzovaní je potrebné predpokladať možný náhly
pohyb zvieraťa, uskočenie a pod. Čistenie a priväzovanie zvieraťa sa nesmie robiť
z tej strany, kde je nebezpečenstvo pritlačenia o stenu alebo stĺp. Čistenie sa robí
v blízkosti boku zvieraťa smerom od jeho hlavy a používajú sa gumené rukavice.
2. Viesť zvieratá mimo maštale pre jeho premiestnenie smú vykonávať len osoby
fyzicky zdatné s použitím ohlávky, na ktorej je vodiaci remeň, povraz alebo vodiaca
tyč. Je zakázané pouţívať reťaze na vedenie zvieraťa.
3. Vedenie zvierat, najmä mladých, jednou osobou sa robí za pomoci staršieho,
pokojného zvieraťa, ku ktorému je mladé priviazané.
4. Odrohovanie a ošetrovanie paznechtov môže robiť len osoba oprávnená
s predpísanou kvalifikáciou za pomoci povereného zamestnanca. Ošetrovanie
nepokojných zvierat sa robí s použitím fixačných klietok.
5. Na vedenie zvieraťa po verejných komunikáciách je sprievodca povinný upozorniť
účastníkov cestnej prevádzky výstražným znamením v príslušnej vzdialenosti od čela
stáda a za stádom. Za zníženej viditeľnosti sprievodca musí byť označený
neoslňujúcim bielym svetlom a odrazovými sklami.
6. Dopravné prostriedky na prepravu zvierat musia byť riadne vyčistené a vybavené tak,
aby preprava bola bezpečná (bočnice musia byť vyššie ako prepravované zvieratá) a
na vhodnom mieste má byť vyznačený maximálny počet zvierat, ktoré možno na
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určitú vzdialenosť prepravovať. Na dlážke dopravného prostriedku musí byť
dostatočná vrstva podstielky s dobrou nasávacou schopnosťou a upravená tak, aby
sa zamedzilo vypadávaniu steliva, trusu, peria a vytekaniu moču .
7. Pred nakládkou musia byť zvieratá prehliadnuté a o prehliadke vydané veterinárne
osvedčenie. Sprievodcovia nákazou chorých zvierat a z nákazy podozrivých zvierat
sú povinní po ukončení prepravy podrobiť sa dezinfekcii. Taktiež treba urobiť
dezinfekciu dopravného prostriedku.
8. Pri preprave koní, vyjmúc športových, musia sa týmto pred nakládkou odobrať
podkovy.
9. Pri preprave veľkých zvierat (koní, dobytka) traktorom alebo autami môže byť
doprovod jedine v kabíne vozidla.
10. Veľké zvieratá musia byť v dopravnom prostriedku priviazané nakrátko a jednotlivo.
11. Nakladanie zvierat sa robí pomocou stabilnej alebo pojazdnej (prenosnej) náležite
zabezpečenej rampy. Nakladací mostík musí byť pripevnený a pokrytý vrstvou slamy.
12. Nakladanie a vykladanie zvierat môžu robiť len osoby na to určené, ktoré poznajú
vlastnosti prepravovaných zvierat. Prepravu nebezpečných zvierat musia vykonávať
najmenej dvaja ošetrovatelia.

3. ZÁSADY BEZPEČNEJ PRÁCE V ZARIADENIACH PRE USTAJNENIE ZVIERAT
A V NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH OBJEKTOCH
1. Vstupovať do zariadení pre ustajnenie zvierat a iných priestorov vyhradených
zvieratám (napr. výbehy) smú len ošetrovatelia, zamestnanci UVL, pre ošetrenie
alebo odber biologického materiálu na diagnostické vyšetrenia. Výnimočne môžu do
týchto priestorov vstupovať aj iné osoby, avšak len so súhlasom vedúceho
zamestnanca a v sprievode ošetrovateľa alebo určeného zamestnanca .
2. V zariadeniach pre ustajnenie a chov treba najmä pri obsluhe zvierat zachovávať
pokoj, pravidelný denný režim a dodržiavať poriadok a čistotu. Chodby v týchto
zariadeniach musia byť vždy voľné a ich dlážky zdrsnené.
3. Zariadenia pre ustajnenie a chov musia byť vybavené dostatočným počtom
osvetľovacích telies zodpovedajúcich bezpečnej prevádzke za umelého osvetlenia a
zabezpečovať vhodné a riadne vetranie. Vedenie a vypínače elektrického prúdu
v týchto zariadeniach musia byť vodotesné a dostatočne chránené proti poškodeniu.
4. Všetky objekty, v ktorých sú zvieratá ustajnené, musia byť vybavené hasiacimi
prístrojmi a tabuľkami „Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom“,
„Nepovolaným osobám vstup zakázaný“. V týchto prevádzkach je zakázané
používať elektrické vykurovacie spotrebiče.
5. Údržbárske práce, pri ktorých je potrebné pracovať s otvoreným ohňom (rezanie,
zváranie), je možné vykonávať v objektoch na ustajnenie zvierat až po písomnom
súhlase požiarneho technika UVL.
6. Chemikálie, dezinfekčné prostriedky a pomocné materiály musia byť uskladnené vo
zvláštnych skladoch viditeľne označených, do ktorých nepovolané osoby nemajú
prístup.
7. Osoby pracujúce s jedmi a so zdraviu škodlivými látkami musia byť
oboznámené s pouţívaním ochranných pracovných prostriedkov a plne ich
vyuţívať. Pri práci s dezinfekčnými prostriedkami sa nesmie jesť, piť alebo
fajčiť !
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8. Po práci alebo pred jedlom je potrebné dôkladne umyť ruky a vypláchnuť ústa.
S dezinfekčnými prostriedkami nesmú pracovať osoby s neošetreným
poranením na nekrytých častiach tela.

B. VŠEOBECNÉ POŢIADAVKY BOZP PRI PRÁCI
S POĽNOHOSPODÁRSKYMI STROJNÝMI ZARIADENIAMI
1. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI ZAMESTNANCOV
•

pracovať len so zariadením a vykonávať len tie činnosti, na ktoré spĺňajú kvalifikačné
predpoklady, dodržiavať požiadavky predpisov na zaistenie BOZP, dodržiavať zásady
bezpečného správania sa na pracovisku, nerozptyľovať svoju pozornosť a sústrediť
sa na prácu, nepripustiť nevhodné žartovanie na pracovisku,

•

dodržiavať stanovené technologické postupy,

•

riadiť sa pokynmi, inštrukciami a miestnymi prevádzkovými predpismi, dodržiavať
stanovený pracovný režim,

•

používať pri práci OOPP účinné proti nebezpečenstvu možného ohrozenia zdravia,
absolvovať predpísané lekárske prehliadky, chrániť sa tým pred chorobami z
povolania, oboznámiť sa so zásadami poskytovania prvej pomoci pri úraze, pri
pracovnom úraze poskytnúť postihnutému pomoc a úraz ohlásiť priamemu
nadriadenému, nepožívať alkoholické nápoje a ani iné návykové latky počas
pracovného času ani pred nástupom do práce,

•

nepoužívať stroj bez oboznámenia sa s návodom na jeho bezpečnú prevádzku,
obsluhu a údržbu,
skontrolovať' technicky stav stroja pred použitím, oznámiť zistené chyby ohrozujúce
BOZP, ktoré nemožno odstrániť vlastnými silami, svojmu nadriadenému,
neotvárať ochranné kryty na stroji za chodu stroja, nevyraďovať ochranné zariadenia
z funkcie a akékoľvek zásahy na stroji uskutočňovať len pri jeho vypnutí elektrickými
vypínačmi,
informovať sa o vlastnostiach jednotlivých chemických prostriedkov používaných pri
práci, umývaní a dezinfekcii a o potrebných bezpečnostných opatreniach na ochranu
zdravia,
nikdy nečistiť a neumývať stroj, ktorý je v prevádzke.

•
•
•
•

2. ZÁKLADNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE A BEZPEČNOSTNÉ
POŢIADAVKY NA STROJE A ZARIADENIA, ICH OBSLUHU A ÚDRŢBU V
POĽNOHOSPODÁRSTVE
•
•
•
•

stroje musia byť zaistené vhodným ochranným zariadením tak, aby časti strojov alebo
materiál nimi spracovávaný neohrozoval bezpečnosť obsluhy; ochranné zariadenia
musia byť stále v prevádzky schopnom stave,
stroj môže obsluhovať len zamestnanec, ktorý je oboznámený s návodom na
obsluhu, čistenie, údržbu a opravy od výrobcu stroja; tento návod musí byť k
dispozícii v slovenskom jazyku,
za chodu stroja sa nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do pracovného
priestoru stroja; je zakázané za chodu otvárať ochranné kryty pohybujúcich sa častí
stroja,
je zakázané uskutočňovať akýkoľvek zásah do elektrickej časti stroja pokiaľ obsluha
nemá potrebnú odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (vyhláška č. 718/2002 Z. z.) na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadení.
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Základné zásady bezpečnosti práce
a) Pri prevádzke poľnohospodárskej techniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepoužívať stroj bez oboznámenia sa s jeho návodom na bezpečnú prevádzku,
obsluhu a údržbu,
skontrolovať' technický stav stroja pred jeho použitím,
nepoužívať stroj s nefunkčnými alebo poškodenými ochrannými zariadeniami,
neotvárať ochranné kryty na stroji skôr, ako sa zastavia všetky pohybujúce sa časti
stroja,
zaistiť zariadenie pred jeho odpojením od ťažného vozidla proti samovoľnému pohybu
a preklopeniu,
dodržiavať bezpečnú vzdialenosť,
neprevážať v kabíne traktora alebo samohybného stroja viac osôb, ako je uvedené v
technickom osvedčení,
nenaskakovať na pohybujúci sa stroj ani z neho nevyskakovať,
neopúšťať kabínu pohybujúceho sa traktora pri spojovaní sústavy,
používať pri práci na svahu len techniku so zodpovedajúcou svahovou dostupnosťou,
prispôsobiť rýchlosť jazdy terénu a dodržiavať zásady bezpečného správania.

b) Pri chove hospodárskych zvierat
•
•
•
•
•

•
•

netýrať a nedráždiť zvieratá,
nepristupovať ku zvieratám skôr, ako sú na našu prítomnosť upozornené,
nepristupovať k ležiacemu zvieraťu, s výnimkou chorých alebo zranených zvierat,
nepristupovať k zvieraťu zo strany, kde by mohlo človeka pri neočakávanom pohybe
pritlačiť k múru alebo stĺpu,
nevstupovať medzi voľne ustajnených býkov pokiaľ nie je vypracovaný vlastný
bezpečnostný predpis pri ošetrovaní a manipulácii s býkmi, s ktorým zamestnanci
musia byť preukázateľne oboznámení, nevodiť zvieratá na reťazi, používať ohlávku
opatrenú vodiacim remeňom, povrazom alebo tyčou,
udržiavať komunikácie v maštali priechodné a čisté, zabezpečiť všetky otvory proti
pádu osôb,
vyraďovať z chovu nebezpečné zvieratá.

c) Ďalšie poţiadavky
•

používať pri práci OOPP, nenechávať voľne prístupné nebezpečné latky určené na
postreky, dezinfekciu alebo čistenie.

Prílohy :

Všeobecné zásady BOZP s býkmi a hovädzím dobytkom
Všeobecné podmienky na ustajňovacie priestory zvierat
Všeobecné zásady BOZP s laboratórnymi zvieratami
Všeobecné zásady BOZP s malými zvieratami, malými cicavcami,
vtákmi a exotickými zvieratami

7

PRÍLOHA Č. 1

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BOZP S BÝKMI A HOV ÄDZÍM DOBYTKOM
BEZPEČNÁ PRÁCA S PLEMENNÝMI BÝKMI
1. Plemenný býk /ďalej len býk/ je zviera, ktoré bolo uznané výberovou komisiou za
plemenné, bol mu pridelený štátny register, podľa ktorého je evidované v banke
plemenných býkov. Plemenný býk sa používa v inseminačných staniciach pre odber
spermy a v prirodzenej plemenitbe. Býk má v nosnej prepážke osadený kovový
krúžok, pomocou ktorého je uchytený na vodiacej tyči. Rohaté plemená býkov je
možné fixovať za pomoci kovových kruhov upevnených na rohoch zvieraťa. Býkov je
možné fixovať pri kŕmnych žľaboch pomocou pevných ohlávok alebo obojkov.
Kovové krúžky na kŕmnych žľaboch sú z dostatočne pevného materiálu zaisteného
proti vytrhnutiu.
2. Pri práci s býkom, pri veterinárnych úkonoch, odbere semena, pripúšťaní, vyvádzaní
do výbehov, odväzovaní a priväzovaní býka je okrem ošetrovateľa prítomný ešte
jeden pracovník, aby v prípade potreby poskytol ošetrovateľovi pomoc.
3. Pri obsluhe býka na stojisku musí ošetrovateľ, ktorý k býkovi pristupuje, zviera osloviť
a postarať sa o to, aby sa býk postavil šikmo stranou, a tak si zabezpečil voľné
miesto pre obsluhu.
4. Pri ošetrovaní paznechtov je treba býka zabezpečiť priviazaním o nosný krúžok
/povrazom alebo remeňom/. Okrem paznechtára je prítomný ošetrovateľ a pomocník.
Na fixovanie býka je možné použiť fixačnú klietku, pomocou ktorej zviera bezpečne
ošetríme.
5. Na bezpečné ovládanie býka slúži nosný krúžok, ktorý sa nasadzuje zvieraťu vo veku
10 mesiacov. Nosný krúžok nasadzuje veterinárny lekár, vymeniť ho môže aj iný
skúsený pracovník. Nosný krúžok môžeme zachytiť poistným remeňom alebo
retiazkou upevnenou okolo rohov. Tesne po osadení nosného krúžku býka za nosný
krúžok nefixujeme, ale počkáme, až sa nosná prepážka zahojí a býk si na krúžok
zvykne. Pri strate krúžku nosná prepážka zarastie a úkon osadenia musíme
zopakovať.
6. Býk je vodený na vodiacej tyči, ktorá je bezpečne zapnutá do nosného krúžku. Pri
nasadení vodiacej tyče sa býk fixuje pomocou háčku. Pri vedení býka musí ísť
ošetrovateľ vždy po jeho strane tak, aby zviera neustále ovládal. Namiesto vodiacej
tyče je pri vedení býka možné použiť lano, pevný remeň v dostatočnej dĺžke. V tomto
prípade musia býka viesť dvaja ošetrovatelia, každý z jednej strany. Pri použití
ohlávky je vodiaci materiál zasmykovaný na krúžku ohlávky a musí byť prevlečený
cez nosný krúžok (na uchytenie sa používa aj kovová karabína). Temperamentnejšie
býky vedieme pomocou dvoch ošetrovateľov.
7. Pri vedení býkov do výbehov alebo na pasienok musí mať vždy ošetrovateľ, ktorý
vedie býka, ešte jedného pomocníka. Býky vo veku jedného až dvoch rokov možno
viesť na ohlávke a pevnom povraze, pričom býka treba zabezpečiť tiež povrazom
prevlečeným cez nosný krúžok. Býky so sklonom k zlozvykom je možné vodiť len na
vodiacej tyči. Vedenie býkov na výstavách je možné zveriť len zaškoleným a
skúseným ošetrovateľom.
8. Býk používaný na pripárovanie v prirodzenej plemenitbe sa voľne pohybuje v stáde
plemenníc. Vo väčších stádach môže pôsobiť skupina býkov. Pre potreby
manipulácie s býkmi vo voľných prevádzkach a pasienkoch pristupujú k býkom
najmenej dvaja zaškolení ošetrovatelia. Býky, ktoré nie sú naučené na vodenie, ako
aj býky pôsobiace v stádach, nefixujeme za nosné krúžky, ale manipulujeme s nimi
voľne preháňaním bez fixácie.
9. Zapriahanie plemenných býkov do vozov je zakázané.
10. Ošetrovateľmi plemenných býkov môžu byť len muži starší ako 18 rokov.
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11. Býka musí ošetrovať stály ošetrovateľ a pri zmene ošetrovateľa musí byť nový
ošetrovateľ podrobne oboznámený s vlastnosťami býka.
12. Býky miernej povahy môžu byť ustajnené v boxových maštaliach alebo samostatných
boxoch pri ustajnených kravách. Každý box musí byť opatrený voľným priechodom
do boxu alebo musí mať chránené miesto v rohu boxu. Do boxu vstupuje ošetrovateľ
za prítomnosti ďalšej osoby. Pri obsluhe musí byť býk uviazaný. Pri vyháňaní býka
z boxu do výbehu treba otvárať dvere z vonkajšej strany smerom do výbehu. Medzi
jednotlivými výbehmi a pri múre maštale musí byť voľný prechod, aby mohol
ošetrovateľ pri otvorení dvier z boxovej maštale do výbehu bezpečne prejsť do iného
voľného výbehu alebo mimo výbehu.
13. Pri pristupovaní k býkovi vo výbehu alebo v pasienkovom hospodárstve ho
upozorníme najprv na svoju prítomnosť. Až keď býk zareaguje, môžeme pristúpiť
k jednotlivým pracovným úkonom. K býkom na pasienku pristupujú dvaja
ošetrovatelia. Pre prípad, že býk zaujme výstražný postoj, majú ošetrovatelia v ruke
palicu. Býky, ktoré pôsobia vo voľne sa pasúcich stádach, oddeľujeme od stáda
v spevnených ohradách použitím uličky na nadháňanie, kde býka oddelíme od
plemenníc. Po uchytení býka na vodiacu tyč zviera odvádzame do ustajňovacích
priestorov. Pri použití vodiaceho lana zabezpečíme jeho dostatočnú dĺžku. Vodiace
lano sa nesmie omotávať okolo rúk, ale voľne držať v zovretej dlani.
14. Pri privádzaní rujnej plemennice do boxu k býkovi pre individuálne pripárovanie sú
prítomní dvaja ošetrovatelia (pripárovanie z ruky). Pri vyháňaní plemennice od býka z
boxu zvýšime opatrnosť pred jeho prípadným útokom. Box s ustajneným býkom
môžeme rozdeliť na dve polovice, a tým zvýšime bezpečnosť pri vháňaní a vyháňaní
plemennice z boxu. Pri skupinovom pripárovaní vo výbehoch alebo samostatných
kotercoch s ustajnenými plemennicami oddeľujú býka od skupiny minimálne dvaja
ošetrovatelia. Pri háremovom spôsobe pripárujú v stáde minimálne dva býky.
Oddelenie býkov od stáda plemenníc po skončení pripárovania robia minimálne traja
ošetrovatelia. Temperamentné býky oddeľujeme od stáda cez uličky na nadháňanie.
Agresívne býky z chovu vyraďujeme.
15. V období telenia kráv nemôže byť plemenný býk ustajnený spolu s teliacimi sa
kravami.
16. Na budovách, ohradách, výbehoch, pasienkových areáloch, v ktorých sa nachádzajú
býky, umiestnime označenie ,, Zákaz vstupu - plemenný býk”.
17. K plemenným býkom nemôžu pristupovať osoby, ktoré požili alkoholické nápoje.
18. Chovatelia a majitelia býkov sú povinní raz v roku uskutočniť školenie ošetrovateľov o
správnej manipulácii s hovädzím dobytkom a osobitne s plemennými býkmi
používanými v prirodzenej plemenitbe.
19. Pri vzniku požiaru v maštaľnom objekte, v ktorom sa nachádzajú zvieratá, sa snažíme
podľa možností z objektov vyviesť alebo vyhnať najprv plemenného býka, teľné
plemennice a nakoniec ostatné zvieratá. Pri vyhnaní zvierat z maštale zaisťujeme
vstup do objektu, pretože zvieratá majú tendenciu sa vrátiť späť do objektu. Zvieratá
sa snažíme odviesť podľa možností ďalej od horiaceho objektu.
BEZPEČNÁ PRÁCA S INÝM HOVÄDZÍM DOBYTKOM
1. Iný dospelý hovädzí dobytok musí byť v maštali – pokiaľ nejde o voľné ustajnenie pevne a bezpečne uviazaný. Býkom vo výkrme sa neosádzajú nosné krúžky. Pri
väznom spôsobe ustajnenia mladých rastúcich zvierat kontrolujeme uviazanie tak,
aby nedošlo k zarastaniu reťaze do krku. V maštaliach s voľným ustajnením je
potrebné pri vstupe do objektu najprv skontrolovať, či neprišlo k otvoreniu kotercov a
následne voľnému pohybu zvierat po chodbách. Vstupy do objektov musia byť
opatrené uzatvárateľnými bránami, aby nedošlo k úniku zvierat do voľného priestoru
(kontrola strážnou službou v nočných hodinách).
2. Kravy a jalovice ustajnené vo voľných kotercoch, prípadne na voľnej pastve, ktoré sú
v ruji, treba pripúšťať riadne fixované v pripúšťadlách .
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3. Pri inseminačných a veterinárnych úkonoch musí byť prítomný na zabezpečenie
riadneho fixovania zvieraťa ďalší pracovník.
4. Odrohovanie zvierat môže robiť len odborne spôsobilý pracovník. Dospelé zvieratá
možno odrohovávať len po predchádzajúcom použití vhodných prostriedkov na
miestne znecitlivenie.
5. Ošetrovateľ dobytka musí mať k dispozícii pre fixáciu zvierat nosný škripec alebo
fixačné kliešte.
6. Ošetrovatelia pracujúci v pôrodniciach kráv musia byť poučení o správnom vedení
priebehu pôrodu. Pôrodník musí mať k dispozícii pôrodné povrazy, vodu a
dezinfekčné prostriedky. Vo veľkochovoch si môžu chovatelia zabezpečiť pôrodnú
páku, zariadenie na zdvíhanie kráv pri uľahnutiach po pôrode, fixačné popruhy
zakladané po reponovaní výhrezu maternice. Ťažké pôrody a rôzne liečebné úkony
vykonáva veterinárna služba v spolupráci s chovateľom. Chovateľ sa riadi pokynmi
veterinára.
7. Pri telení kráv v stádach dojčiacich kráv vo voľných kotercoch zvýšime opatrnosť pred
napadnutím otelenou kravou, ktorá si chráni svoje teľa (prvotné ošetrenie po pôrode,
prípadne založenie ušných čísel).
8. Pri manipulácii so zvieratami (vyháňanie na pasienky, preháňanie medzi objektmi,
odstav teliat od dojčiacich kráv, nakladanie na prepravné prostriedky a pod.)
nekričíme a zbytočne ich nestresujeme. Pred touto činnosťou je potrebné, aby
chovateľ jednotlivým zamestnancom vymedzil priestor, v ktorom budú zvieratá
usmerňovať pri ich voľnom pohybe. Elektrický bič používame len v krajných
prípadoch.
9. Hladné a smädné zvieratá sa ťažko ovládajú.
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PRÍLOHA Č. 2
VŠEO BECNÉ PODM IENKY N A USTAJŇOV ACIE PRI E STO RY
Ustajňovacími priestormi sú najmä maštale, výbehy a klietky. Chovateľ hospodárskych
zvierat alebo ich ošetrovateľ denne kontroluje ustajňovací priestor a zariadenia v ňom a
zistené nedostatky bezodkladne odstraňuje.
§ 3 ods. 1 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Ustajňovací priestor sa čistí a udržiava v hygienicky vyhovujúcom stave. Vyčistenie a
dezinfekcia sa uskutočnia vždy po vyprázdnení ustajňovacieho priestoru a pred
ustajnením nových zvierat v ňom, najmenej však dvakrát ročne.
Vyčistenie a dezinfekcia ustajňovacích priestorov sa vykonáva 1x za 6 mesiacov
§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Do ustajňovacieho priestoru treba zabezpečiť prirodzený prívod čerstvého vzduchu.

1. ŠPECIÁLNE POŢIADAVKY PRE CHOV A USTAJNENIE KONÍ
Ustajnenie koní musí zvieratám poskytovať dostatočnú voľnosť pohybu a dostatočný
priestor na odpočinok. V jednom ustajňovacom priestore možno ustajniť najviac 40
zvierat. Najmenší prípustný rozmer priestoru na ustajnenie je uvedený v prílohe č. 6 v
tabuľke č. 1.
§ 39 ods. 1 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Kone uviazané na stojisku musia mať možnosť pohodlne ležať a vstať, napiť sa a
nakŕmiť. Stojiská sú oddelené od seba tyčovou zábranou. Box na ustajnenie koňa má
najmenej 3 x 3 m.
§ 39 ods. 3 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Podlaha ustajňovacieho priestoru vytvára pevnú a stabilnú plochu, nesmie byť šmykľavá
a musí umožňovať odstraňovanie výkalov a moču.
§ 39 ods. 4 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Priechody a dvere nesmú mať ostré uhly a hrany a musia byť také široké, aby zvieratá
mohli nimi bez poranenia prechádzať.
§ 39 ods. 5 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Ustajňovacie priestory na chov koní s voľným ustajnením musia mať fixačnú chodbu,
ohradu alebo fixačnú klietku s rýchlym otváraním a zatváraním.
§ 39 ods. 6 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Na liečenie chorých alebo poranených koní treba mať oddelený ustajňovací priestor.
§ 39 ods. 7 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
POŢIADAVKY NA OBJEMOVÉ, PRIESTOROVÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Podlahy musia byť rovné a odolné proti poškodeniu.
§ 11 ods. 1 vyhlášky 59/1982 Zb. v platnom znení.
Všetky otvory alebo nebezpečné priehlbiny v podlahách musia byť zakryté alebo
ohradené. Nosnosť poklopov musí zodpovedať nosnosti okolitej podlahy. Poklopy musia
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byť osadené tak, aby sa nedali samovoľne odsunúť alebo uvoľniť, a musia byť zapustené
do rovnakej úrovne s okolitou podlahou.
§ 14 ods. 1. vyhlášky 59/1982 Zb. v platnom znení.
2. ŠPECIÁLNE POŢIADAVKY PRE USTAJNENIE OŠÍPANÝCH
Ustajňovacie priestory sa zhotovujú a udržiavajú tak, aby vyhovovali biologickým
potrebám a osobitným potrebám jednotlivých kategórií ošípaných a umožňovali kontrolu
všetkých zvierat.
§ 13 ods. 1 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Podlaha ustajňovacieho priestoru a manipulačných chodieb nesmie byť taká šmykľavá
ani zdrsnená, aby sa ošípané zranili alebo trpeli pri pohybe, líhaní, ležaní a vstávaní;
udržiava sa v suchom a nešmykľavom stave. Podlaha nesmie byť z drôtených roštov.
§ 13 ods. 2 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Roštové a perforované podlahy nesmú mať vyčnievajúce časti. Hrany musia byť
obrúsené a vzdialenosti medzi roštmi sa nesmú meniť. Rozmery roštov sú uvedené v
prílohe č. 2 v tabuľke č. 1.
§ 13 ods. 3 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Zariadenia na kŕmenie a napájanie ošípaných majú byť zhotovené, umiestnené a
udržiavané tak, aby sa zabránilo znečisteniu krmiva a vody. Ošípané musia mať
dostatočný prístup ku krmivu. Kŕmny válov musí mať zábranu na vymedzenie kŕmnych
miest a zamedzenie líhania ošípaných do válova. Rozmery kŕmnych miest sú uvedené v
prílohe č. 2 v tabuľke č. 3.
§ 13 ods. 5 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
Napájačky musia byť zvieratám ľahko prístupné.
§ 13 ods. 6 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
3. ŠPECIÁLNE POŢIADAVKY PRE USTAJNENIE OVIEC
Ustajňovacie priestory oviec a jahniat sa zhotovujú a udržiavajú tak, aby sa
minimalizovalo nebezpečenstvo poranenia zvierat.
§ 23 ods. 1 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Povrchy ustajňovacích priestorov a zariadení v nich, s ktorými ovce prichádzajú do styku,
sa nesmú ošetrovať nátermi alebo konzervačnými prípravkami na drevo, ktoré sú pre
ovce toxické.
§ 23 ods. 2 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Kŕmidlá na jadrové a objemové krmivo, napájačky sa umiestňujú a používajú tak, aby
nedošlo k poraneniu oviec ani k znečisteniu krmiva a vody močom a výkalmi.
§ 23 ods. 3 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Na pevných podlahách ustajňovacích priestorov musí byť vhodná podstielka. Roštové
alebo perforované podlahy nesmú umožňovať zaklinenie končatín oviec alebo spôsobiť
ich poranenie. Roštové podlahy nemožno použiť v ustajňovacom priestore, v ktorom sú
umiestnené jahňatá do jedného mesiaca veku. (Najmenšie požiadavky na chov sú
uvedené v prílohe č. 3 v tabuľkách č. 1 až 6.)
§ 23 ods. 5 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Vchody a východy z ustajňovacích priestorov sú spevnené a majú zabudované
dezinfekčné brody.
§ 23 ods. 6 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Na oplotenie sa nesmie použiť ostnatý drôt. Pri ovciach s rohami sa nesmú používať
pletivá so zapojeným elektrickým prúdom.
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Ustajňovacie priestory sa trvalo vetrajú. Klimatické požiadavky na zónu zvierat sú
uvedené v prílohe č. 3 v tabuľke č. 4.
§ 23 ods. 8 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

4. ŠPECIÁLNE POŢIADAVKY NA USTAJNENIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA
Ustajňovacie priestory
hovädzieho dobytka sa zhotovujú a udržiavajú tak, aby
zabezpečovali hygienické podmienky chovu a obmedzovali možnosť poranenia zvierat.
§ 5 ods. 1 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Ustajnenie hovädzieho dobytka musí umožniť zvieratám dostatočnú voľnosť pohybu a
odpočinok.
§ 5 ods. 2 vyhlášky č. 230/1998 Z. z .

Prostriedky na viazanie (napríklad reťaze a popruhy) nesmú spôsobiť zvieraťu zranenie a
nesmú ho obmedzovať vo vykonávaní základných biologických potrieb.
§ 5 ods. 3 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Podlaha ustajňovacieho priestoru nesmie byť šmykľavá a musí umožňovať odvod vody a
odstraňovanie výkalov a moču. Rošty alebo iné perforované podlahy musia zodpovedať
hmotnosti zvierat a veľkosti nášľapnej plochy ich paznechtov. Rošty musia byť pevne
zabudované a položené rovno.
§ 5 ods. 4 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Maštale s voľným ustajnením hovädzieho dobytka musia mať fixačnú uličku, pútaciu
zábranu alebo iné funkčné zariadenie s rýchlym ovládaním, aby sa dalo manipulovať so
zvieratami, ktoré sa podrobujú ošetreniu, vyšetreniu alebo testu.
§ 6 ods. 1 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Maštale musia mať oddelený ustajňovací priestor na ošetrovanie a liečenie chorých
alebo poranených zvierat.
§ 6 ods. 2 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.

Podstielané ustajňovacie priestory musia mať trvalo dostatok suchej podstielky, ktorú
treba denne dopĺňať.
§ 6 ods. 4 vyhlášky č. 230/1998 Z. z.
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PRÍLOHA Č. 3

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BOZP S LABORATÓRNYMI ZVIERATAMI
Laboratórne zvieratá sú: myš, potkan, morča peruánske, škrečok zlatý, králik, prepelica ,
v ďalšom texte – zvieratá.
Poţiadavky na chovné priestory ( zverinec )
Za účelom zabezpečenia pravidelného a účinného čistenia priestorov je potrebné :
1. Stropy a steny musia byť odolné poškodeniu a musia mať hladký, nepriepustný a
ľahko umývateľný povrch.
2. Dvere a okná, ak v nich sú, musia byť konštruované alebo chránené tak, aby cez ne
nemohli nežiaduce zvieratá vniknúť do miestnosti.
3. Podľa potreby dvere možno vybaviť kontrolným okienkom.
4. Podlahy by mali byť hladké, nepriepustné a s ľahko umývateľným nešmykľavým
povrchom, ktorý bez poškodenia znesie hmotnosť kŕmidiel a iných ťažkých
zariadení.
5. Odtokové žľaby, ak sú, by mali byť vhodne prekryté a opatrené zábranou proti
prístupu zvierat.
Priestory, v ktorých môžu zvieratá voľne pobehovať, by mali mať steny a podlahy s
povrchom zo zvlášť odolných materiálov, aby vydržali ťažké opotrebovanie spôsobované
zvieratami a čistiacimi postupmi. Materiál by nemal byť škodlivý zdraviu zvierat a mal by byť
bezpečný, aby sa ním zvieratá nemohli poraniť.
V takýchto miestnostiach sú potrebné odvodňovacie žľaby.

Povinnosti ošetrovateľov laboratórnych zvierat
 komplexne zabezpečovať starostlivosť o zvieratá: príprava krmiva, kŕmenie a
napájanie,
 zabezpečovať kompletnú hygienu a dezinfekciu chovných jednotiek, ako aj ostatných
priestorov zverinca,
 sledovať zdravotný stav zvierat: denná kontrola zvierat, ich správanie a celkový stav,
kontrola teploty, resp. vlhkosti prostredia,
 asistovať pri veterinárnom ošetrovaní zvierat : odbery pre diagnostiku, podávanie
predpísaných liečiv,
 používať ochranné pracovné rukavice a fixačné klietky pre potkany a králiky ako
prevenciu pred pohryzením a poškrabaním pri manipulácii s laboratórnymi zvieratami,
 zabezpečovať starostlivosť o čistotu chladničky a mrazničky pre uskladnenie
uhynutých zvierat,
 dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy,
 bezodkladne hlásiť vedúcemu pracoviska nedostatky, resp. poruchy väčšieho
rozsahu.
Ošetrovatelia zvierat musia dodrţiavať vysoký štandard osobnej hygieny.
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Oblečenie pouţívané vo zverinci sa mimo neho nesmie pouţívať !
Vo zverinci je zakázané jesť, piť, fajčiť a pouţívať kozmetické prípravky.
Pri manipulácii so zvieratami sú zamestnanci počas pokusov povinní postupovať v zmysle
NV SR č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných
na pokusné účely a iné vedecké účely.
Dezinfekcia a čistenie zverinca
Priestory sa čistia vhodným detergenčným a dezinfekčným prostriedkom tak často, ako je
potrebné na udržanie čistoty.
Klietky králikov sa mechanicky očistia a opláchnu vodou s prídavkom saponátu a
dezinfekčného prostriedku.
Chovné klietky sa čistia vždy pri výmene podstielky roztokom s prídavkom saponátu a
dezinfekčného prostriedku.
Fľaše s vodou sa umývajú denne a napĺňajú sa čerstvou vodou. Raz za týždeň sa fľaše
dezinfikujú, dátum dezinfekcie je potrebné evidovať.
Podlahy je potrebné umývať denne vodou s prídavkom saponátu, 2-3 krát týždenne vodou s
prídavkom dezinfekčného prostriedku (1% Ajatin, 3% Chloramin alebo Savo).
Steny a stropy v chovných miestnosti sa umývajú a dezinfikujú podľa potreby.
Minimálne raz v roku je nevyhnutné vykonať komplexnú dezinfekciu všetkých priestorov
zverinca, vrátane pracovných prostriedkov ako sú chovné nádoby s vrchnákmi, fľaše s
pijatkami, stojany atď. Najvhodnejším obdobím sú letné mesiace.
Likvidácia biologického odpadu
Biologický odpad je potrebné sústreďovať a likvidovať pri zachovávaní pravidiel bezpečnosti,
odpadového hospodárstva a sanitácie.
Biologický odpad pred jeho odstránením sa zhromažďuje v mrazničke vo vyhradenej
miestnosti.
Biologický odpad z infekčných pokusov na laboratórnych zvieratách sa pred likvidáciou
dekontaminuje v autokláve .
Podľa potreby je odpad likvidovaný v spaľovniach určených pre tento účel. Likvidáciu pre
pracoviská UVL zabezpečuje dodávateľská organizácia VAS ADOVA, Mojšova Lúčka Žilina , v súlade s platnými právnymi predpismi.
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PRÍLOHA Č. 4

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BOZP S MALÝMI ZVIERAT AMI ,
MALÝMI CICAVCAMI, VTÁKMI A EXOTICKÝMI ZVIERATAMI
Malé zvieratá : pes , mačka
Malé cicavce : myš, potkan, škrečok, morča, nutria, činčila, králik, veverička a iné
Exotické zvieratá, exotické vtáctvo a voľne žijúce zvieratá, dravce ( sova, orol )
Hydina : hrabavá, vodná vrátane pštrosov a holubov - v ďalšom texte – zvieratá .
Poţiadavky na priestory pre hospitalizované zvieratá
Za účelom zabezpečenia bezpečného, pravidelného a účinného čistenia
a udržiavania priestorov je potrebné :
1. Zabezpečiť, aby podlahy priestorov podľa druhu hospitalizovaného zvieraťa mali
ľahko umývateľný a nešmykľavý povrch.
2. Vhodné a bezpečné vybavenie systému kŕmenia a napájania.
3. Umiestniť zvieratá v priestoroch, ktoré sú zabezpečené proti ich úniku.
4. Plazy a terárijné zvieratá umiestniť vo vhodných teráriách s výhrevom a s
požadovanými klimatickými podmienkami.
5. Inštalovať a vykonávať údržbu elektrických a klimatizačných zariadení v teráriách
môžu len osoby s odbornou kvalifikáciou pre vyhradené technické zariadenia po
konzultácii s odborným garantom (veterinárnym lekárom) pre vytvorenie vhodných
podmienok pre zvieratá .
6. Zabezpečiť vhodné deratizačné a hygienické postupy.
Na klinických pracoviskách musia byť zabezpečené karanténne priestory pre všetky druhy
zvierat.
Povinnosti ošetrovateľov a klinických veterinárnych lekárov zvierat
 Pred vyšetrením zvierat je povinná kontrola vakcinačného programu a získanie
presných informácií o anamnéze.
 Pri ošetrovaní zvierat neznámeho pôvodu (nájdené) je potrebné riadiť sa
informáciami veterinárneho lekára.
 Pri manipulácii so zvieraťom, ktoré prejavuje zmeny v správaní, resp. má klinické
prejavy infekčného ochorenia, je povinné používanie kožených, resp. gumených
rukavíc (na ochranu rúk pred poranením alebo prenosom nákazy) .
 Pri odborných výkonoch pre vyšetrenie musí byť zabezpečená správna fixácia
zvieraťa. Pri plazoch a terárijných zvieratách fixáciu usmerňuje veterinárny lekár –
špecialista pre daný druh za použitia vhodných pomôcok (fixačná klietka, fixačné
háky a pod.).
 Pri odbere biologického materiálu používať chirurgické rukavice, ochranné rúška,
dodržiavať pravidlá hygienických postupov pre zabránenie prenosu infekcie do
okolia, na človeka, resp. iné zvieratá.
 Pri manipulácii s uhynutým zvieraťom postupovať podľa nariadení veterinárneho
lekára. Preprava evidovaných počtov kadáverov sa vykonáva v hygienických
nepremokavých vreciach za následnej dezinfekcie prepravných vozíkov
a dodržiavania vysokého štandardu osobnej hygieny a hygieny prostredia.
V pracovných odevoch je zakázané pohybovať sa mimo klinických pracovísk UVL.
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V klinických priestoroch ( ambulancie, cvičebne, hospitalizačné priestory, laboratóriá )
je zakázané piť, jesť a fajčiť.
V čase výkonu ambulantnej a pedagogickej činnosti za dodržiavanie zásad bezpečnosti
práce, hygienických a pracovných postupov zodpovedá prednosta kliniky a veterinárny lekár.
Príslušný službukonajúci veterinárny lekár garantuje odborné vyšetrenia a dodržiavanie
podmienok bezpečnosti práce v čase služby.
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