
 
 

Súhlas majiteľa psa s podmienkami pre pobyt psov v školskej voliére 
 

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

Trieda: ............ Voliéra č.: ........... Číslo izby: ............ Vychovávateľ: ................................... 

Číslo mikročipu: .............................................................  
 
1/  Pes musí byť neagresívnej povahy. 
2/  Pes musí mať prosociálne návyky – neznečisťuje a nedevastuje prostredie,  

pri venčení  je majiteľ psa povinný zabezpečiť odstránenie exkrementov hygienicky         
vyhovujúcim spôsobom.  

3/ Pes, ktorý má pridelenú voliéru, nesmie vstupovať do budovy školy a internátu. 
4/ Pred fyzickým nástupom zvieraťa musí byť skontrolovaný jeho očkovací preukaz (PET pas), či 

sú splnené všetky požiadavky týkajúce sa vakcinačného programu. 
5/ Pri nástupe psa do školskej voliéry, je majiteľ psa povinný dať  ho ihneď vyšetriť 

u veterinárneho lekára povereného vedením školy a riadiť sa jeho pokynmi. 
6/ Pes sa nesmie pohybovať v areáli školy voľne, musí byť na vôdzke a mať náhubok. 
7/ Nedodržanie záväzných pokynov držania a vodenia psov bude  znamenať porušenie  

vnútorného poriadku školy a zákaz ďalšieho pobytu psa v školskej voliére. 
8/ Pri akomkoľvek konfliktnom správaní  psa vo vzťahu k človeku a k inému zvieraťu si vedenie 

školy vyhradzuje právo ukončiť jeho pobyt v areáli školy.  
9/ Majiteľ psa je povinný pravidelne čistiť nielen pridelenú voliéru, ale podľa týždenného 

harmonogramu aj spoločné priestory, kde sa voliéry nachádzajú. Ak bude pri kontrole 
priestorov  zistené porušenie, zanedbanie povinnosti udržovať čistotu a poriadok, ďalší pobyt 
psa v školskej voliére bude zakázaný.      

10/ Za škody ,ktoré spôsobí pes 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  a zviera musí byť chované 
v súlade s welfare. 

 
Veterinárne podmienky: 
1.  pes pochádza z miesta bez výskytu besnoty, 
2.  pes je a bude vakcinovaný proti besnote podľa platnej legislatívy a infekčným chorobám - psinka,   
     parvoviróza, adenovírusové infekcie, parainfluenza typu 2, leptospiróza. 
3.  pes  bude pravidelne odčervovaný   1 –krát za 3 mesiace, 
5.  pes neprejavuje príznaky prítomnosti vonkajších parazitov, 
6.  pes je a bude pravidelne ošetrovaný proti ektoparazitom (blchy), frekvencia závisí od typu   
     použitého prípravku. 
 
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:............................ 


