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Štandardizovaný postup operácií Karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá mesta Malacky je 
spracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat,  požiadavkách  na   
odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a  útulky pre zvieratá a so zákonom  
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

 
 

 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa 
Mesto Malacky 
Bernolákova 5188/1A 
901 01 Malacky 
IČO: 00304913 
www.malacky.sk  

 
 
Identifikačné údaje pracoviska 
Karanténna stanica mesta Malacky 
Stupavská ulica 
901 01 Malacky 
E-mail: ksmalacky@gmail.com 
 
 
Kontaktné telefónne čísla  
MVDr. Marián Velebný, veterinárny lekár                          0905 324 657 
Mestská polícia                                                                     034/772 38 33,  159 
Karanténna stanica, Stupavská  ulica                                   0948 183 683     
Mesto Malacky, MsÚ - Ing. Jana Ježková                           034/796 61 81    
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec            02/459 26 212, 02/459 26 213 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva                            02/433 38 286,+ 421 917 426 111 
Polícia                                                                                   158 
Hasiči                                                                                    150 

 
 

I.  
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Štandardizovaný postup operácií Karanténnej stanice mesta Malacky  upravuje prevádzkovanie 

a činnosť karanténnej stanice  podľa  príslušných právnych predpisov. 
(2)  Štandardizovaný postup operácií Karanténnej stanice mesta Malacky  je  platný  a  záväzný  pre       
       všetkých  zamestnancov  Mestského  úradu Malacky  a návštevníkov Karanténnej stanice mesta   
       Malacky. 
(3)  Karanténna stanica mesta Malacky slúži  na  držbu  odchytených   túlavých   psov s  neznámym  
       zdravotným  stavom  najmenej  do   vykonania   nutného  ošetrenia  a   preventívnych  opatrení  
       potrebných  na vylúčenie  a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo človeka.  
(4) Umiestnením  túlavého  psa  do  karanténnej  stanice   prevádzkovateľ   nepreberá  povinnosti 

držiteľa  psa v zmysle platných právnych predpisov. 
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II. 
Prevádzkovanie karanténnej stanice      

                                                    
(1)  Karanténna   stanica   je  prevádzkovaná    mestom   Malacky  a   spravovaná   MsÚ, Útvarom  
       výstavby   a  životného   prostredia.   Za  chod  a   činnosť   karanténnej   stanice    zodpovedá   
       poverený  zamestnanec  útvaru výstavby  a životného prostredia, ktorý  kontroluje  pravidelne  
       činnosť zamestnancov karanténnej stanice.          
(2) Karanténna  stanica  pozostáva  z  9  kotercov  z  oceľovej  konštrukcie  opatrených  farebným      

 náterom  stojacich   na betónovej  podlahe.  Každý   z  kotercov  má   rozmery  3,85 m x 2,5 m  
 a  je  vybavený  búdou,  z  toho 3  slúžia   ako  odchytové   koterce. V   karanténnej  stanici  sú    
 umiestnené  2   unimobunky,  v  ktorých   je   kancelária,   miestnosť   na  základné  vyšetrenie    
 odchytených   zvierat,    kuchynka,   sklad   a  sociálne  príslušenstvo. Karanténna   stanica  má  
 zabezpečenú    dodávku     pitnej    vody,    elektrickej  energie a príručný sklad na uskladnenie      
 potrebného   množstva   krmiva, pomôcok  a  náradia. Karanténna  stanica  má výbeh pre psov,      
 objekt karanténnej stanice je oplotený.         

(3) Karanténna stanica  je  v prevádzke od  pondelka  do  nedele  počas  určených  prevádzkových  
 hodín.  

(4) Vstup  iným  osobám  do  priestorov  karanténnej   stanice   je  povolený  len  počas  určených  
 prevádzkových  hodín  za prítomnosti pracovníkov karanténnej stanice. 
 
                                        

III. 
Povinnosti zamestnancov karanténnej stanice 

 
(1) V karanténnej  stanici  pracujú  zamestnanci karanténnej stanice,  ktorí vykonávajú činnosti v  

 zmysle svojej pracovnej náplne.         
(2)  Zamestnanci  karanténnej stanice:   
a)   kŕmia a napájajú zvieratá umiestnené v karanténnej stanici  podľa  ich  fyziologických potrieb,  
       minimálne však 1 krát denne, v prípade potreby aj viackrát denne, 
b)   v  prípade   umiestnených   zvierat  vykonávajú  mechanickú  očistu  a  dezinfekciu  kotercov,  
      minimálne 1 krát denne, 
c)  vykonávajú  mechanickú  očistu  a dezinfekciu  kotercov  po  uvoľnení koterca, 
d)  vykonávajú   dezinfekciu   kotercov  a  priľahlých  vonkajších   priestorov 1 x   týždenne  
      dezinfekčným  prostriedkom Virkón, o vykonanej dezinfekcii vykonajú záznam, a  predkladajú   
      ho  poverenému  pracovníkovi  zodpovednému za chod karanténnej stanice,  
e)  asistujú veterinárnemu lekárovi,  po vykonaní  potrebných  veterinárnych  úkonov  vykonávajú  
      dezinfekciu ambulancie,   
f)  zistenie  nedostatkov oznamujú poverenému pracovníkovi zodpovednému za chod karanténnej  
      stanice, 
g)   s umiestnenými zvieratami zaobchádzajú šetrne.     
(3)  Deratizácia v karanténnej stanici sa vykonáva 2 x ročne. 
(4)  Zamestnanci  karanténnej   stanice   vedú  evidenciu  o  prijatých,  usmrtených   a   vydaných  
       zvieratách, majiteľovi  odchyteného  psa  a  záujemcovi  o psa  v  evidenčnej  knihe. Evidenčná   
       kniha  je  prepisovacia  s dvoma kópiami.            
(5)   V evidenčnej knihe sa uvádza: 
a) poradové číslo záznamu (poradové číslo psa), 
b) dátum prijatia, miesto odchytu túlavého psa, 
c) identifikácia prijatého túlavého psa, za ktorú sa považuje určenie druhu psa, plemennej 

príslušnosti, opis zdravotného stavu a hmotnosti psa, číslo evidenčnej známky, ak ju pes má,  či 
je pes označený mikročípom, nie je označený mikročípom, 
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d) vykonané  preventívne opatrenia, ktoré sú potrebné na predchádzanie choroby prenosnej na iné 
zviera alebo človeka  a ďalšie vykonané veterinárne úkony, 

e) výsledky vyšetrení a testov, ktoré sú potrebné na vylúčenie choroby prenosnej  na iné zviera 
alebo človeka, 

f) doba   pobytu  v karanténnej  stanici   od   prijatia  do   doby  vrátenia   pôvodnému  držiteľovi, 
g) náklady na veterinárne ošetrenie, ktoré potvrdí podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárny 

lekár po vykonanom ošetrení, dátumu úhynu, alebo usmrtenia chorého psa,  
h) dátum a dôvod odsunu zvieraťa, 
i) adresu držiteľa psa s prehlásením, že je vlastníkom psa s jeho podpisom, alebo adresu nového 

držiteľa psa s uvedením čísla preukazu totožnosti. 
(6)  Po  umiestnení  zvieraťa  do  karanténnej   stanice   zamestnanec   karanténnej   stanice   vyplní  
       formulár   registra  odchytených   túlavých  zvierat   ( ďalej len „ROTZ“),  ktorý  je  zverejnený  
       a vedený   na  webovom  sídle  ŠVPS SR,  v prípade  potvrdenia  prijatia odchyteného túlavého  
       zvieraťa  do karanténnej stanice.  Zároveň  zaeviduje  aktuálne   zmeny  údajov  o  odchytenom  
       zvierati.  
   

IV. 
Vykonávanie odchytu 

 
(1)  Odchyt  túlavých  psov  vykonáva  mestská  polícia len  na území mesta, na základe vlastného  

  zistenia  alebo  na základe  oznámenia  občanov.  Odchyt  psov  môžu  vykonávať  len  určení  
  príslušníci  mestskej  polície, držitelia osvedčenia o absolvovaní školenia pre odchyt túlavých  
  zvierat v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach v zmysle § 6 ods. 2 písm. ao) 
  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 

(2)  S odchytenými  zvieratami  sa  nakladá  tak, aby neprišlo  k zbytočnému utrpeniu zvierat. 
(3)  Odchyt psov je vykonávaný ručne, za pomoci mechanických odchytových pomôcok, a to    

odchytová tyč,  odchytové rukavice, a  ak je to nevyhnutné, aj za prítomnosti  zmluvného 
veterinárneho lekára. 

(4)  Za odchyteného túlavého psa sa považuje aj pes, ktorý bol odovzdaný mestskej  polícii občanmi   
       a jeho držiteľ nie je známy. 
(5)  Odchyteného   psa  dopraví   hliadka   mestskej   polície  do   karanténnej  stanice   služobným   
       motorovým vozidlom na takúto činnosť určeným. Po vykonaní odchytu je zviera prevezené do  
       karanténnej   stanice  do  osobitného  koterca   a   následne   pracovníci    karanténnej   stanice  
       zabezpečia  základné vyšetrenie zvieraťa zmluvným veterinárnym lekárom. 
(6)  Príslušníci  mestskej  polície môžu  odchyteného  psa  vydať z karanténnej stanice pôvodnému  

 majiteľovi   do 24 hod. pobytu psa v karanténnej stanici.  Po  uplynutí  uvedenej  doby  vydajú  
       psa majiteľovi pracovníci karanténnej stanice.             
(7)  O odchyte  psa   vždy  bezodkladne vyhotoví  mestská polícia záznam, ktorý zakladá pracovník   
       karanténnej stanice.  
(8)  Príslušníci  zaregistrujú  každé  odchytené   túlavé    zviera  do  ROTZ  najneskôr   do  okamihu   
       umiestenia  odchyteného  túlavého  zvieraťa  do  karanténnej stanice.  

 
V. 

Nakladanie so psami v karanténnej stanici 
 

(1) Po odchyte  psa a  umiestnení  do karanténnej  stanice  pracovník  karanténnej  stanice  
zabezpečí  bezodkladne základné vyšetrenie zvieraťa a označenie odchyteného psa mikročípom 
zmluvným lekárom.  Základné vyšetrenie  a vakcináciu zvieraťa uvedie zmluvný veterinárny  
lekár do veterinárnej knihy vedenej  v  karanténnej stanici  v  zmysle   vyhlášky  č. 283/2020  
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Z. z.  o podrobnostiach  o ochrane  spoločenských   zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých 
zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.   

(2)  Karanténna  stanica   musí   umožňovať   umiestnenie psov   po  celý čas  karantény. Odchytený    
       alebo   túlavý    pes    je  minimálne  45   dní   umiestnený  v  karanténnej  stanici,   ak  veterinár  
       neurčí inak. 
(3)  Pokiaľ  sa   počas  umiestnenia  zvieraťa  prihlási majiteľ, ktorý hodnoverne preukáže, že zviera  

patrí jemu, môže sa mu so súhlasom veterinárneho lekára a uhradení vzniknutých nákladov za 
pobyt psa v karanténnej stanici, skutočných veterinárnych nákladov  a miestneho poplatku, ak 
ho nemá zaplatený, zviera vydať.         

(4) Počas   doby   umiestnenia   zvieraťa  v karanténnej stanici  po  ukončení  doby 45 dní  je zviera  
 ponúknuté   na   adopciu  prostredníctvom   internetovej   stránky  www.malacky.sk,   prípadne    
 prostredníctvom iných médií.        

(5)  V  prípade  podozrenia  z  možnej  nákazy  psa   alebo  jeho   zlého   zdravotného  stavu,  môže  
       zmluvný veterinárny lekár rozhodnúť o okamžitom utratení psa. 
(6)  Po uplynutí doby  90 dní  a ak  sa  nenájde  pôvodný,  prípadne náhradný majiteľ zvieraťa môže   
       byť  zviera  utratené  humánnym spôsobom  (eutanazované) veterinárnym  lekárom  podľa § 22    
       ods.  5 písm. f)   zákona  č. 39/2007 Z. z.   o  veterinárnej   starostlivosti   v  znení   neskorších  
       predpisov.   
(7)  Zvieratá   sa  musia  umiestňovať  do  kotercov  oddelene  podľa  pohlavia,  aby  sa  zabránilo  
       nežiaducemu  a neplánovanému rozmnožovaniu zvierat. 
(8)  Zviera môže byť po uvážení zverené do dočasnej starostlivosti tretej osobe po dobu maximálne  
      45 dní. 

 
VI.  

Vydávanie psa majiteľovi psa a záujemcovi na adopciu psa 
 

(1)  Odchytené zviera je možné vydať: 
a) majiteľovi, po hodnovernom preukázaní vlastníctva psa, 
b) náhradnému   majiteľovi (ďalej len „záujemca“) na základe adopcie.     
 
(2) Náklady  za  každý i  začatý  deň pobytu v karanténne  sú  spoplatnené  sumou 3 €/deň.    
 Poplatok za zverenie psa do starostlivosti záujemcovi (adopcia)  je stanovený v jednorazovej   
        sume 50,-€. 
(3) Cena za zverenie zvieraťa do starostlivosti zahŕňa: 

- označenie zvieraťa mikročipom 
- preukaz zvieraťa 
- náklady za odchyt a prevoz do karanténnej stanice 
- krmivo 
- základné vyšetrenie veterinárnym lekárom 
- vakcinácia proti besnote  
- vnútorné antiparazitiká 
- výkon kastrácie zvieraťa. 

 
VII. 

Podmienky vydávania odchytených psov na adopciu záujemcovi   
 
(1) Zviera  je  možné  vydať len  záujemcovi  staršiemu ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne 

úkony. 
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(2) Záujem o zverenie konkrétneho zvieraťa do starostlivosti musí byť nahlásený vopred 
(minimálne však 5 pracovných dni) pracovníkom karanténnej stanice ( telefonicky, e-mailom, 
osobne). 

(3) Nakoľko každé adoptované zviera musí byť označené mikročípom, záujemca musí po adopcii 
navštíviť najbližšieho  veterinárneho  lekára  a urobiť  prepis majiteľa psa v centrálnej 
databáze. 

(4) Vybrané zviera bude pre záujemcu rezervované maximálne 10 dní. Po tomto období bude 
zviera opätovne ponúknuté na adopciu. 

(5) Zviera je možné vydať v dobrom zdravotnom stave alebo so súhlasom veterinárneho lekára, po 
označení zvieraťa mikročípom a uhradení nákladov za adopciu pri prevzatí zvieraťa. 

(6) Po uhradení nákladov obdrží záujemca protokol o zverení zvieraťa do starostlivosti a obdrží 
preukaz zvieraťa s medzinárodným číslom čipu a poučenie prihlásiť zviera do evidencie.  

 
VIII. 

Financovanie karanténnej stanice 
 

(1)  Financovanie prevádzky karanténnej stanice je zabezpečené z finančných prostriedkov rozpočtu  
       mesta schválených Mestským zastupiteľstvom v Malackách na príslušný kalendárny rok. 
(2)  Finančné prostriedky prijaté v zmysle ustanovení  tohto štandardizovaného postupu sú príjmom  
      rozpočtu mesta Malacky. 

 
IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Štandardizovaný postup operácií nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu primátorom 
mesta. 

(2) Zrušuje  sa  v  celom  rozsahu  Štandardizovaný  postup  operácií   Karanténnej  stanice  mesta  
       Malacky  pre  spoločenské zvieratá č. 30146/2020 zo dňa 15. júna 2020.  
 
                                                        
    V Malackách  20. mája 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                   JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
                                                                                                             primátor mesta 
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                                                                                              Príloha č.1       

 
 

Prevádzkovanie karanténnej stanice pre psov 
 
 
1. Karanténna stanica je prevádzkovaná a spravovaná zriaďovateľom – Mesto Malacky, 

Bernolákova 5188/1A, Malacky. 
 
 
2. Za chod a činnosť  KS zodpovedá Mesto Malacky:  
    Meno: Ing. Jana Ježková, pracovníčka mesta Malacky                        Kontakt: 034/7966 181    
    Meno: Zuzana Adamovičová, pracovníčka Karanténnej stanice Malacky                                                                                                                   
                                                                                                                   Kontakt : 0948 183 683 
 
 
3. Osoba zodpovedná za vyhľadávanie vlastníka odchyteného túlavého zvieraťa: 
    Meno: Mgr. Vladislav Kunák, vedúci oddelenia preventívnych aktivít MsP Malacky                                                      
                                                                                                                  Kontakt: 034/7966 106 
    Meno: JUDr. Alena Oravcová, vedúca oddelenia výkonu služby a objasňovania priestupkov  
    MsP Malacky                                                                                        Kontakt: 034/7966 103 
 
 
4. Osoba poverená starostlivosťou o  odchytené túlavé zvieratá,  kŕmenie, napájanie, čistenie,  
    venčenie psov, dezinfekciu prevádzkových priestorov, zabezpečenie veterinárnej starostlivosti: 
    Meno:  Zuzana Adamovičová                                                              Kontakt: 0948 183 683 
    Meno:  Sarah Spustová 
    Meno: Roman Sabol 
 
5. Osoba zodpovedná  za inzerciu a adopciu psov, vedenie evidencie odchyteného túlavého zvieraťa         
    a dopĺňanie údajov do registra odchytených túlavých zvierat za Karanténnu stanicu Malacky: 
    Meno: Zuzana Adamovičová                                                              Kontakt: 0948 183 683 
 
6. Zmluvný veterinárny lekár: 
    Meno: MVDr. Marián Velebný                                                           Kontakt: 0905 324 657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


