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Štandardizované postupy operácií 

Odchytu túlavých zvierat - psov 

 

 

spracovaný v súlade s ustanoveniami Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov v 

súlade s vyhláškou MPaRv SR č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských 

zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 
Obec Priepasné  

Priepasné 109 

906 15 Priepasné 

IČO: 00304913 

   
 

 

 

Identifikačné údaje pracoviska  

 

Karanténna stanica obce Priepasné  

Areál bývalého Roľníckeho družstva, 

p. č. KN C 15251/59 a p.č.15251/3 

906 15 Priepasné 

Peter Czere, starosta 034/654 74 35, 0905 747 667 

Kontaktné telefónne čísla 

MVDr. Miloš Čelka, veterinárny lekár, 0903 134 463  

 

 

 

 
 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 
 

1./ Štandardizované postupy operácií odchytu túlavých zvierat- psov ( ďalej len ŠPO) Obec 

Priepasné,  Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Priepasné, IČO: 00304913 ( ďalej len 

zriaďovateľ) upravuje poskytovateľ služby odchytu túlavých zvierat - psov ako aj 

prevádzkovanie služby odchytu túlavých zvierat - psov ako aj prevádzkovanie karanténnej 

stanice podľa  vyhlášky MPaRv SR č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane 

spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. 



 

2./ ŠPO je platný a záväzný pre všetkých zamestnancov a pomocníkov zriaďovateľa. 

 

3./ Karanténna stanica( ďalej len KS)  je určená na umiestnenie odchytených túlavých zvierat 

- psov s neznámym zdravotným statusom najmenej vykonania nutného ošetrenia a potrebných 

vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby 

prenosnej na iné zviera alebo človeka.  

 

4./ V KS môže byť umiestnený iba taký živočíšny druh na ktorý je KS schválená.  

 

5./ Túlavým a zabehnutým psom sa rozumie, ktorý sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo 

držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo 

držiteľ nie je známy v čase pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.  

6./nechceným psom sa rozumie pes, ktorého vlastník nemôže, alebo nechce chovať a ktoré 

nepreviedol do vlastníctva inej osoby alebo ho neumiestnil do náhradnej starostlivosti 

najmenej počas predchádzajúcich dvoch mesiacov. 

 

II. Odchyt túlavých zvierat – psov 
 

1./  Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu 

vykonávať iba osoby schválené na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej 

osoby Petra Czere, vyškolenej v zmysle § 6 ods. 2 písm. av) zákona č. 39/2007 Z. z. v platnom 

znení.     

 

2./   Odchyt túlavých zvierat – psov (ďalej len „Odchyt“) sa vykonáva výlučne za pomoci 

mechanických odchytových pomôcok a to odchytová tyč, klietka na odchyt, ochranné rukavice,   

odchytové vodítko, sieť na odchyt, narkotizačnej zbrane s narkotizačným strelivom, ktorú smie 

na odchyt použiť iba osoba oprávnená osoba na jej držanie a použitie podľa osobitých 

predpisov. 

 

2a./   Odchyt sa vykonáva výlučne len na objednávku miest a obcí. 

 

2b./   Objednávka je realizovaná prvotne telefonicky na telefónne číslo +421907 747 667  alebo 

emailom a následne písomnou formou po stanovení termínu odchytu čo za zaeviduje do zošita 

evidencie (vzor evidencie tvorí prílohu tohto dokumentu). 

 

2c./  Odchyt prebieha vždy za prítomnosti štatutárneho zástupcu obce alebo za prítomnosti 

štatutárom obce poverenej osoby v dohodnutom termíne a čase. Odchyt sa vykonáva na 

miestach verejnosti prístupných na území obce.   

 

2d./  Odchytené zvieratá, ak je zo potrebné, sú umiestňované do motorového vozidla 

MY319AX, alebo iný vyhradený osobitný dopravný prostriedok  spôsobilý na prepravu zvierat. 

ktorý je na prepravu zvierat – psov upravený (nepriepustná podlaha, prepravky na psov, 

možnosť oddelenia vo vozidle a iné). Pri odchyte je nevyhnutné vždy dbať zvýšenej 

opatrnosti, aby nedošlo k poraneniu človeka zvieraťom.  

Prepravu zvierat bude vykonávať prepravca zriaďovateľ, ktorá má vždy určenú jednu osobu 

ako prepravcu zvierat.  
Prepravca zvierat je povinný absolvovať školenie s modulom a následne získať osvedčenie:  

podmienky prepravy domácich mačiek a domácich psov,  

 



2e./ V prípade ak karanténna stanica zistí, či už podľa evidenčnej známky, mikročipu, alebo 

tým, že sa pôvodný majiteľ zvieraťa o neho prihlási, že odchytené zviera má majiteľa 

bezodkladne túto skutočnosť ohlási príslušnému orgánu veterinárnej správy ako podnet na 

prejednanie priestupku úniku zvieraťa podľa § 22 ods. 8 v spojitosti s § 48 ods. 5 písm. h) a §50 

ods. 3 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov. 

 

2f./  Súčasťou odchytu je aj služba prevzatia nechcených zvierat – psov, kedy na základe 

písomnej zmluvy / dohody/ dôjde k aktu darovania psa (známeho zdravotného stavu) v zmysle 

všetkých platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov v SR. 

 

2g./  Nakladanie s odchytenými/ darovanými jedincami je vykonávané len v zmysle platnej 

a účinnej legislatívy v SR. (vyhľadávanie vlastníka, vrátenie psa, darovanie, umiestnenie do 

KS, umiestnenie do náhradnej starostlivosti).  

 

2h./  Overenie čipovania u odchytených zvierat – psov vykonáva zriaďovateľ a MVDr. Miloš 

Čelka, veterinárny lekár, pri odchyte čítačkou čipov zn. Real Trace, alebo čítacím zariadením, 

ktorým možno odčítavať údaje z elektronických identifikačných systémov podľa príslušných 

technických noriem . V prípade začipovaných zvierat – psov vyhľadávanie majiteľa vykonáva 

starosta obce, alebo zmluvný veterinárny lekár prostredníctvom internetového vyhľadávania na 

stránke www.crsz.sk ešte počas odchytu v obci, majitelia sú vyrozumení a takéto odchytené 

zvieratá – psi sú vrátené ich majiteľom. Vyhľadávanie majiteľa u nezačipovaných odchytených 

zvierat – psov vykonáva osoba schválená na odchyt zvierat (konateľ spoločnosti) v spolupráci 

s obecným úradom miestnym šetrením. 

 

2i./ Čipovanie u nezačipovaných odchytených zvierat – psov vykonáva výlučne zmluvný 

veterinárny lekár. Bezodkladne po začipovaní zaregistruje psa do registra túlavých zvierat. 

 

2j./ Zmluvný veterinárny lekár vykonaná klinickú prehliadku zvieraťa a posúdi zdravotný stav 

zvieraťa či je nevyhnutné jeho ďalšie ošetrenie alebo je spôsobilé na prepravu a následne je 

prevezené do karanténnej stanice. 

 

2k./Zápis do registra túlavých zvierat bude vykonávať zriaďovateľ po predchádzajúcom 

začipovaní odchyteného zvieraťa. 

 

2l./ Zriaďovateľ pri prijatí odchyteného túlavého zvieraťa potvrdí jeho prijatie a umiestnenie 

v registri odchytených túlavých zvierat. 

 

2m./  Zriaďovateľ spracuje hlásenie a pošle ho na RVPS SR vždy do 31. januára o počte 

odchytených zvierat za predchádzajúci kalendárny rok a vedení evidencie o odchytených 

túlavých zvieratách.  

 

2n./  Prílohu tohto štandardizovaného postupu operácií tvorí Záznam o prijatí zvieraťa do 

karanténnej stanice.  

 

3./  Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa 

zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi 

prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho 

vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby 

http://www.crsz.sk/


a etnologické potreby, dodatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností 

a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na 

a) kontrolu zvierat,  

b) ustajnenie zvierat a na používané zariadenia, 

c) kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov, 

d) chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich, 

e) vedenie záznamov, 

f) prepravu zvierat,  

g) vykonávanie postupov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie 

postupov na nich, 

h) ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania, 

Kontrolu nad dodržiavaním či uvedené body spĺňa KS bude prevádzať jeden krát denne 

zriaďovateľ a zazmluvnený Veterinárny lekár MVDr. Miloš Čelka. 

4./  Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného 

a schváleného postupového dôvodu, ktorým sa 

a) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,  

b) usmrtí zviera bez primeraného dôvodu podľa odseku 5, 

c) bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé 

porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie 

samcov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem 

odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len osoba podľa § 10 

ods.2, 

d) spôsobí zvieraťu trvalú alebo dlhodobú poruchu správania, 

e) prekročia biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobí neprimeraná bolesť, 

poranenie alebo utrpenie, 

f) obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čím sa poškodzuje jeho zdravotný stav,  

g) spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé 

alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo 

utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie, 

h) spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada, 

i) zviera dopuje alebo sa mu podá omamná látka alebo chemická látka, ktorá poškodzuje 

jeho zdravie alebo ktorá navodzuje jeho nefyziologický stav, alebo sa mu podá potrava, 

ktorá obsahuje látky alebo predmety, ktoré mu spôsobujú bolesť, utrpenie alebo inak 

poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených postupových dôvodov, 

j) použitím podnetu, predmetu alebo pomôcky, ktoré vyvolávajú bolesť, spôsobujú 

klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti 

nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, 

k) zasiahne do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie 

zvieraťa, 

l) štve zviera proti zvieraťu,  

m) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne 

žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav 

zvieraťa a charakter prostredia, 

n) zviera chová v nevhodných podmienkach alebo tak, že si zviera samé spôsobuje 

utrpenie a bolesť alebo si zvieratá spôsobujú utrpenie a bolesť navzájom, 

o) použije elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín zvieraťa alebo znehybnenia 

zvieraťa okrem použitia elektrického obradníka alebo prístroja pre elektrické 

omračovanie a usmrcovanie zvierat, 

Zodpovedná osoba za  dodržiavanie uvedených podmienok bude Prevádzkovateľ 

zriaďovateľ, ktorá má na to vždy určenú jednu osobu.  Čistenie kotercov sa bude 



vykonávať min. jeden krát denne, dezinsekcia sa vykonáva pravidelne dvakrát ročne a v 

prípade potreby - vystrieka sa Arpalitom, dezinfekcia sa vykonáva po každom odsunutí 

zvieraťa z karanténnej stanice sa koterec, v ktorom bolo zviera  vyčistí Savom. Plošná 

dezinfekcia všetkých priestorov sa bude vykonávať raz ročne. Deratizáciu  bude 

vykonávať zriaďovateľ dva krát ročne. Všetky údaje budú zapísané do knihy. 

 

 

5./  Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, 

karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá sú povinné o prevzatí zvieraťa upovedomiť obec, 

na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra odchytených 

túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí. 

Toto bude zabezpečovať zriaďovateľ a uvedené zvieratá budú zverejnené na stránke obce, 

mesta a KS stále po prijatí nového zvieraťa. 

 

6./  Odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá 

bude vykonávať len zriaďovateľ. 

 

7./  Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná zaregistrovať každé odchytené 

túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia 

odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvierat. Karanténna 

stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného 

túlavého zvieraťa od osoby schválenej  na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny 

údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat.  

Tieto zmeny bude zabezpečovať zriaďovateľ. 

 

 

 

 

 

III. Prevádzkovanie karanténnej stanice pre psov 
 

 

1./  KS je prevádzkovaná a spravovaná zriaďovateľom -  

 

 

 

 

2./  Za chod a činnosť KS zodpovedá vedúci KS a zároveň aj konateľ spoločnosti (ďalej len 

vedúci) 

 

3./  Osoba zodpovedná za vyhľadávanie vlastníka odchyteného túlavého zvieraťa: 

Meno: Peter Czere - vedúci KS  Kontakt: +421 907 747 667 

 

4./  Osoba poverená starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá, kŕmenie, napájanie, čistenie 

a dezinfikáciu prevádzkových priestorov: 

 

Meno a priezvisko: Peter Czere  - vedúci KS      Kontakt: +421 907 747 667 

 

5./  Zmluvný veterinárni lekári: 

Meno a priezvisko: MVDr. MVDr. Miloš Čelka     Kontakt: 0903 134 463 



             

 

 

III. Dôležité kontakty 
 

1./  Polícia: 158 

 

2./  Hasiči:  150 

 

3./  Integrovaný záchranný systém (IZS):  051/7082483 

 

4./  Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom:  032/285 6022,  6030 

 

5./  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín:  032/650 95 11 

 

 

 

 

 

IV. Opatrenia pri predpokladaných a neočakávaných situáciách 
 

 

1./  Pri vzniku predpokladanej alebo neočakávanej situácie, ten kto taký stav zistil (ďalej len 

oznamovateľ), vykoná podľa svojich možností a schopností neodkladné opatrenia na 

odvrátenie nebezpečenstva alebo stavu, ktorý nastal.  

 

2./  Oznamovateľ je povinný podľa povahy a dôležitosti vzniknutého stavu informovať zložky 

uvedené v časti III tohto ŠPO. 

 

3./  Oznamovateľ je povinný informovať o vzniknutej situácii v čo najkratšom možnom čase 

vedúceho KS, konateľov spoločnosti a podľa povahy vzniknutej situácie aj zmluvných 

veterinárnych lekárov. 

 

 

 

V Priepasnom dňa 30.07.2020 

 

 

 

 

Vypracoval: Peter Czere, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



Záznam o prijatí zvieraťa  č.:......... /OZ/ ... (rok) ........ 
 

 

Dátum príjmu a miesto odchytu túlavého zvieraťa: ...................................................................... 

 

Identifikácia prijatého odchyteného túlavého zvieraťa: 

 

Druh a pohlavie: PES,           samec,                fenka,    Gravidita:              áno,             nie, 

 

 

Plemenná príslušnosť: .................................................................................................................. 

 

Opis exteriéru:Pozri zadnú stranu záznamu Karanténna doba do: .................................. 

 

Individuálne označenie:žiadne, mikročip číslo: ........................................... 

 

 

Zdravotný stav: BPN v čase prijatia,  iný ako dobrý viď poznámky, 

 

 

Hmotnosť: ....................... kg,  Vek: ........................ 

 

Preventívne úkony: karantenizácia,   odčervenie,   odblšenie,  proti kliešťom 

 

Dátum úkonov:  vakcinácia proti besnote ................................. 

 

Osoba ktorá odovzdala zviera do karanténnej stanice, úradné číslo: SK KS ...................... . 

Osoba schválená na odchyt zvierat: Meno a priezvisko: ......................................................... 

 

Potvrdenie o prevzatí spoločenského zvieraťa z KS s jeho identifikáciou: 

Dátum: ............................... 

 

Náhradná starostlivosť viď protokol č.: ........................               vrátený majiteľovi 

 

Opis zdravotného stavu: Zdravotný stav dobrý, bez príznakov chorôb prenosných na 

človeka alebo iné zviera, nevyžadujúci si ďalšiu intervenciu veterinárneho lekára Ak je 

zdravotný stav iný ako dobrý – viď poznámky na zadnej strane. 

 

Výsledky laboratórnych vyšetrení a testov (ak ich vykonanie bolo indikované): 

 

Neboli indikované žiadne   viď poznámky na zadnej strane 
 

Dátum vrátenia pôvodnému majiteľovi: ....................................................................................... 

Dátum úhynu: ............................................................................................................................... 

Dátum usmrtenia zo zdrav. dôvodu: .............................................................................................. 

Dátum usmrtenia zvieraťa nechceného neumiestniteľného do náhr. starostlivosti: ...................... 

Dátum zverenia zvieraťa do náhr. starostlivosti: .......................................................................... 

Dátum odovzdania zvieraťa do spolupracujúceho útulku v .....................dňa: ............................. 

Dátum ukončenia doby karantenizácie   ............................................. 
 

Podpis konateľa a odtlačok pečiatky   Podpis a odtlačok pečiatky zmluvného veterinárneho lekára: 



Sfarbenie: ................................................................................................................................ 

 

Telo: ........................................................................................................................................ 

 

Hlava: ..................................................................................................................................... 

 

Oči: ......................................................................................................................................... 

 

Ňufák: ..................................................................................................................................... 

 

Uši: .......................................................................................................................................... 

 

Laby: ....................................................................................................................................... 

 

Chvost: .................................................................................................................................... 

 

Iné záznamy: 

 

 

  



   
H L Á S E N I E - NÁLEZ/ODCHYT 

 

 

Nález  dňa:  … 202. o …:… hod.             Spôsob nahlásenia: telefonicky /osobne 

Plemeno: ………………   Počet:               Pohlavie: samec /samica    Meno psa: …………... 

Odhadovaný vek: ……..                           Predpokladaná výška zvieraťa v cm: ….. 

Farba: …………………                                Druh: pes /mačka / 

iné…………………………….. 

Miesto výskytu (lokalita):  ul. 

……………………………………………………………………. 

Iné nahlásené okolnosti:  voľne sa pohybujúci pes po verejnom priestranstve 

zranené zviera:  áno/nie 

Oznamovateľ - Meno a priezvisko: …………………………………....tel. kontakt: 

……………… 

Ø  Hliadka MsP v zložení: p. .................................................................tel. kontakt: 159 

Odchyt vykonal: zamestnanec KS ZV p. 

……..………………………………............................. 

Zistený stav - zviera bolo/i (podčiarkni)       Označenie zvieraťa: nezistené 

1. odchytené v počte: ….ks  evidenčná známka č.:…-…/ veterinárna lisetka 

č.:…………………… 

Čas odchytu: od ……… do ………. hod. čip …………………./ tetovanie: 

………………………..- 

2. neodchytené – dôvod: 

a) na mieste hláseného výskytu sa zviera/tá nenachádzalo/li 

b) zviera/tá sa nepodarilo odchytiť z dôvodu: 

….................................................................................................................................... 

c) iné: ….......................................................................................................................... 

Okolnosti odchytu : 1/ bez problémov 2/ veľké problémy (agresívne, bojazlivé zviera/tá) 

Majiteľ zvieraťa: 

Ø známy : Meno priezvisko a adresa: ........................................................................... 



                  tel. kontakt: ......................... / neuvedený 

Ø  neznámy 

Poznámka: Po odchyte bolo zviera prevezené: 

a/  do voliéry Karanténna stanica obce Priepasné , Areál bývalého Roľníckeho družstva, p. č. 

KN C 15251/59 a p.č.15251/3, 906 15 Priepasné 

b/  vrátené majiteľovi / majiteľke  ........................................................................................ 

 

Poznámka.  .................................................................................................................... 


