
 
 

Súhlas majiteľa zvieraťa s podmienkami umiestnenia zvieraťa  
v chovateľskej miestnosti školy 

 

Meno a priezvisko majiteľa (čitateľne): ............................................................................... 

Trieda: ............ Druh a plemeno zvieraťa: ................................................................................. 

  
1/  Plazy a pavúky nesmú patriť do kategórie Jedovatých živočíchov. 
2/  Pri nástupe zvieraťa je majiteľ povinný dať  ho ihneď vyšetriť u veterinárneho lekára 
povereného vedením školy a riadiť sa jeho pokynmi. 
3/ Ustajňovacie priestory – stacionárne terária, akvária, klietky, prepravky a prenosky musia 
zariadením (kŕmidlo, napájadlo...) a veľkosťou priestoru vyhovovať chovanému druhu.  
4/ Majiteľ zvieraťa je povinný pravidelne čistiť ustajňovacie priestory a podľa stanoveného  
týždenného harmonogramu aj spoločné priestory, chovateľskú miestnosť. Ak bude pri kontrole  
zistené porušenie, zanedbanie povinnosti udržovať čistotu a poriadok, ďalší pobyt zvieraťa bude 
zakázaný. 
5/ Zvieratá majú povolené premiestňovanie v areáli školy len v uzavretých prepravkách bez 
možného voľného pohybu v areáli školy a priestoroch ŠI.  
6/  Je zakázané vyberať zvieratá z „prenosiek“ a nechať ich pohybovať sa po nábytku (školských 
laviciach, stoličkách...). Porušenie bude znamenať zákaz ďalšieho pobytu zvieraťa v priestoroch školy.     
7/ Vtáky nemajú povolenie na premiestňovanie sa mimo vyhradených vonkajších chovných 
priestorov. Musia byť opatrené identifikačným znakom- krúžkom/ čipom/. 
8/ Nedodržanie záväzných pokynov držania zvierat bude  znamenať porušenie  vnútorného 
poriadku školy a zákaz ďalšieho umiestnenia zvieraťa v priestoroch školy a ŠI. 
9/ 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. 
10/ 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.  
11/ Majiteľ je povinný dodržiavať Zákon o veterinárnej starostlivosti o chove nebezpečných 
živočíchov a zviera musí byť chované v súlade s welfare. 
 
Veterinárne podmienky: 

1.  Vtáky sú povinné 2x/rok zúčastniť sa preventívnej dehelmintizácie 
2.  Králiky musia mať v očkovacom preukaze zaznačené a potvrdené veterinárnym lekárom 

povinné vakcinácie : Vírusová hemoragická choroba králikov  Od 6 týždňov veku 1x ročne, 
Myxomatóza   Od 9 týždňov veku 2x ročne 
 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som si podmienky prečítal a beriem na vedomie, že v prípade ich 
nedodržania bude zviera vylúčené. 
 
Podpis zákonného zástupcu: ........................................ Podpis študenta: .................................... 
 
Podpis a súhlas/nesúhlas * za SOŠ veterinárnu:........................................................................... 
 * nehodiace sa škrtnúť 
 
Dátum:............................ 


