
1 
 

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMERNICA 

 o držaní a činnosti služobných psov na pracovisku – areál hradu Devín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Peter Hyross 

 riaditeľ 



2 
 

 

      I. 

                                               Predmet smernice 

 
1. Smernica upravuje podmienky pre držanie a zabezpečenie činnosti služobných psov 

a starostlivosť o nich. 

2. Poverení zamestnanci starostlivosťou o služobného psa v areáli NKP hrad Devín  

- pracovník údržby 

- službukonajúci dozorca - informátor  

 

 

 

      II. 

Povinnosti a oprávnenia zamestnancov, ktorým boli služobné psy zverené 
 

1. Zamestnanci Múzea Mesta Bratislavy, poverení starostlivosťou o služobných psov , 

podľa znenia Článku I, bodu 2 tejto smernice sú povinní pri držaní služobného psa 

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

medzi prostredím a individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh služobného 

psa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zodpovedá za jeho dobrý 

zdravotný stav, fyziologické a ekologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, 

sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to 

dodržaním podmienok, a to podľa zák. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psa  v znení neskorších predpisov a zák. 39/2007 Z. z. a 184/2018 

Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

2. Dodržiavať bezpečnostné opatrenia proti zraneniu seba a iných osôb, služobného psa 

a ostatných psov a iných zvierat. 

3. Sledovať zdravotný stav zvereného služobného psa a zmeny zdravotného stavu. 

V prípade zmien či podozrení bezodkladne situáciu kontroluje s veterinárnym 

lekárom. 

4. Udržiavať poriadok a čistotu v priestor ustajnenia a výbehu psov. 

5. Pripravovať krmivo a zabezpečiť kŕmenie a napájanie psov. 

6. Zabezpečiť opateru a ošetrenie psov podľa pokynov veterinárneho lekára 

 

III. 

                               Nadobúdanie služobných psov 

 
Múzeum mesta Bratislavy nadobúda psov pre služobné účely nasledovnými spôsobmi: 

- nákupom 

- darovaním 
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IV. 

                                     Starostlivosť o služobných psov 
 

Povereným zamestnancom sa prideľuje výstroj psa, ktorý obsahuje: 

1. Náhubok pre psa  

2. Obojok a obojok proti kliešťom 

3. Vodidlo krátke a dlhé 

4. Miska na krmivo, miska na vodu 

 

 

 

          V. 

                                 Ustajnenie a starostlivosť psov 

 
1. Koterce musia byť umiestnené na suchom mieste, kde je dostatočný kľud. V koterci sa 

nachádza búda pre psa. V letných mesiacoch je potrebné pravidelne kontrolovať, aby 

psy neboli počas celého dňa vystavení priamemu slnku v koterci a dopĺňať dostatočné 

množstvo vody.  

2. Kúpanie psov sa vykonáva vo vode teplej min 10 st. C. 

3. Poverená osoba zabezpečuje denne čistenie a kontrolu psov. Pri zistení črevných, 

alebo vonkajších cudzopasníkov prípadne iných zdravotných problémov, konzultuje 

spôsob liečenia s veterinárnym lekárom. 

4. Kŕmenie psov zabezpečuje poverená osoba jeden, alebo dva krát denne. Zloženie 

krmiva musí rešpektovať potreby psa k výžive a obsahovať bielkoviny, tuky cukry, 

minerálne látky a vodu. Na kŕmenie je možné použiť v plnej miere aj granulované 

zmesi, obsahujúce všetky potrebné látky. 

5. Napájanie psov zabezpečuje poverená osoba len zdravotne nezávadnou vodou. 

V koterci musí mať pes vždy dostatok čistej vody. V zime sa podáva vlažná voda a po 

napojení sa vyleje. Prehriaty pes nesmie byť napájaný. 

6. Pravidelne vodiť psov mimo priestoru ustajnenia za účelom  zabezpečenia jeho  

pohybu, pričom je zamestnanec povinný predchádzať tomu, aby  pes útočil alebo iným 

spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, 

prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

7. Zodpovedný zamestnanec je v prípade pohryzenia oznámiť držiteľa psa, t.j. MMB, 

ďalej svoje meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe,  ak sa nepoužil v nutnej 

obrane alebo v krajnej núdzi, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že 

pes pohrýzol človeka bez toho,  aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný oznámiť  

bez zbytočného odkladu riaditeľovi MMB a obci, kde je pes evidovaný. 
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VI. 

                                   Kŕmne normy pre strážnych psov 

 
1. Výška kŕmnej normy v peňažnom vyjadrení je 1,- € na psa a deň. 

Vypláca sa paušálne mesačne dopredu vedúcemu oddelenia. 

 

2. Poverený zamestnanec zabezpečí nákup potravy, liekov, vitamínov a pod., podľa 

pokynov veterinárneho lekára. 

 

 

                                            VII. 

                         Veterinárna starostlivosť 
 

1. Veterinárna starostlivosť je vykonávaná veterinárnym lekárom. 

2. Veterinárny lekár vykonáva 

- veterinárne úkony 

- veterinárne služby 

 

 

                                                       VIII. 

                                      Záverečné ustanovenia 
 

a) Vedúci zamestnanec je povinný preukázateľným spôsobom zabezpečiť 

oboznámenie s obsahom tejto smernice poverených zodpovedných zamestnancov  

podľa článku I, bod 2 tejto smernice. 

b) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu riaditeľom Múzea mesta 

Bratislavy a účinnosť dňom 4.2.2019. 

 

 

 
V Bratislave dňa 4.2.2019      

 

PhDr. Peter Hyross 

                 riaditeľ  

    
 


