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CIEĽ PREDNÁŠKY 

 

■ charakteristika povolania veterinárneho lekára 

■ historická úloha  veterinárskej medicíny v bezpečnosti 
potravinového reťazca 

■ odborné a spoločenské požiadavky na veterinárnu 
profesiu 

■ realizácia veterinárnej profesie vo veterinárnej praxi: 
problémy, výzvy a riešenia 
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POVOLANIE 
VETERINÁRNEHO 

LEKÁRA - PROFESNÁ 
CHARAKTERISTIKA 



POVOLANIE  VETERINÁRNEHO 
 LEKÁRA 

 

Umenie zaoberať sa problematikou zvierat a ich vzťahom              
k prostrediu uprednostňovaním určitých skupín zvierat               

z dôvodov potreby napr. potravinové zvieratá 

problematika zvierat     choroby zvierat, welfare, ochrana 
zvierat 

zdravotná bezpečnosť, kvalita potravín 

oblasti dôležité pre spoločnosť ako celok (potravinová 
bezpečnosť národa, svetový obchod, ochrana územia, ochrana 
životného prostredia...)  

 



POVOLANIE 
VETERINÁRNEHO LEKÁRA  

Stavovská povinnosť 
 

udržiavať faunu zemegule v dobrom zdravotnom stave, 
vrátane domácich a voľne žijúcich zvierat a zabrániť 

prenosu zoonóz na ľudí   

 



HISTÓRIA 

•Spojenie medzi zdravotnými problémami 
zvierat a ľudí cez krmovinový resp. 
potravinový reťazec 

•ARISTOTELES, HIPOKRATES 

• Inšpekcia mäsa v Európe (Francúzsko              
v polovici 12. storočia, Anglicko, Nemecko 
koncom 14. storočia)  

 

 



PROFESIJNÉ PREDPOKLADY 
KONTROLY POTRAVINOVÉHO REŤAZCA 

ÚROVEŇ VEDECKÉHO A ODBORNÉHO POZNANIA     
VO VETERINÁRNEJ MEDICÍNE  

  

• Viac ako 60 % humánnych chorôb pochádza zo zvierat 
(food borne diseases, zoonózy) 

•  v 80 % sa pôvodca spoločných chorôb šíri cestou 
krmovinovo-potravinového reťazca  (krmivo – zviera – 
potravina)  

 

http://www.animationlibrary.com/animation/29583/


ZDRAVOTNÁ  BEZPEČNOSŤ 
POTRAVINOVÉHO REŤAZCA 

•Biela kniha EÚ (z farmy na stôl, z vidiel na vidlicu, 
atď.) 

•Vedecké poznatky, praktické skúsenosti 

•Európska a národná legislatíva - (OIE,WHO,FAO, 
WTO…) 
 



INTEGROVANÁ VETERINÁRNA 
MEDICÍNA 

verejné veterinárne zdravie 

 

verejné zdravie 

http://www.animationlibrary.com/animation/22708/


HISTÓRIA 
VERINÁRNEJ 

MEDICÍNY 



EVOLUČNÉ ZMENY V PROFILÁCII 
VETERINÁRNEJ MEDICÍNY 

19.-20. storočie 

vývoj dg. postupov  pre infekčné choroby so zoonotickým 
charakterom a ich eradikácia  

Obdobie 40tich rokov 

pokles záujmu o kone ako dopravný prostriedok, zvýšený záujem  
o zvieratá  produkujúce potraviny, rozpracovanie princípov vet. 
starostlivosti  pre produkciu zdravotne bezpečných potravín 

 širšie využívanie ATB, rozvoj náročnejších  operačných techník, 
využívanie vakcinačných programov v prevencii  

 

 

http://www.animationlibrary.com/animation/28777/


EVOLUČNÉ ZMENY V PROFILÁCII 
VETERINÁRNEJ MEDICÍNY 

Obdobie 60tich rokov 
uplatňovanie princípov proaktívnej vet. medicíny  

namiesto aktívnej 

 vývoj dg. postupov pre subklinické formy chorôb 
vrátane produkčných chorôb 

 tvorba programov prevencie  pri mastitídach                           
a infertilite     

 

http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=4623


EVOLUČNÉ ZMENY V PROFILÁCII 
VETERINÁRNEJ MEDICÍNY 

Obdobie 80tich rokov 

potreba programov zdravia na farme, zvládnutie analýzy 
zdravotného stavu zvierat na farme- stádová diagnostika 

 začiatky špecializácie vo veterinárnej profesii 

 postupné zavádzanie programov HACCP,  princípov integrovanej 
veterinárskej medicíny z farmy na stôl, verejného veterinárskeho 
a verejného zdravia, welfare  a ochrany zvierat 

 



EVOLUČNÉ ZMENY V PROFILÁCII 
VETERINÁRNEJ MEDICÍNY 

Začiatok 21. storočia 

potvrdenie spoločenskej zodpovednosti  vet. profesie za 
bezpečnosť  potravinového reťazca z farmy na stôl 

 zavádzanie v diagnostike zdravotne a ekonomicky závažných 
chorôb a novo objavujúcich chorôb metódy na úrovni bunky a jej 
štruktúr 

 využívanie IKT v systéme skorého varovania  pred nebezpečnými  
chorobami a potravinovými  nebezpečenstvami a zodpovednosť  
vet. profesie v celosvetovom meradle  

 

http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=4630


VETERINÁRNI  LEKÁRI PRE 
MESTSKÉ OBLASTI 

• odchod vet. lekárov z výroby do mestských oblastí 

(pokles stavov HZ, nízka ekonomická efektívnosť chovu 
potravinových zvierat, neisté finančné zázemie VL...) 

• dopyt po vet. lekároch do oblasti starostlivosti                                  
o spoločenské zvieratá 

(hlavný podiel na vykonávaní vet. činnostiach v praxi)      
 

http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=11994


VETERINÁRNI LEKÁRI PRE 
MESTSKÉ OBLASTI 

• stabilne narastajúci počet vet. lekárok v praxi 

   (60 % a viac študentov na vet. univerzitách                               
a fakultách sú ženy) 

• finančná výhoda vet. praxe pre spoločenské zvieratá 

• fyzická náročnosť odbornej práce s HZ  

• povedomie pre spoločenské zvieratá, u ktorých sa 
kúpna sila zvyšuje 

http://www.animationlibrary.com/animation/22415/


NÁRODNÉ                                     
A MEDZINÁRODNÉ 

KOMPETENCIE A ÚLOHY 
ŠVPS SR 



KOMPETENCIE ŠVPS SR 
 

- kontrola zdravotnej bezpečnosti 

a kvality potravinového reťazca 

z farmy na stôl v súlade                             

s národnou a európskou 

legislatívou a na základe odbornej 

a spoločenskej zodpovednosti  



KOMPETENCIE ŠVPS SR 

- poslaním ŠVPS SR je výkon, riadenie, kontrola                         

a usmerňovanie aktivít a činnosti v oblasti veterinárnej 

starostlivosti zdravia zvierat, ochrany zvierat, hygieny 

krmív, ekológie, veterinárnej farmácie, úradnej kontroly 

potravín a hygieny potravín živočíšneho a rastlinného 

pôvodu, špeciálnych komoditných režimov, prislúchajúcej 

laboratórnej diagnostiky a rýchleho výstražného systému 

 



Food chain 

COMPETENCE OF STATE VETERINARY AND FOOD ADMINISTRATION 



ŠVPS- SWOT 

•Silné stránky (Strengths)  

oorganický, kompaktný,  harmonizovaný a efektívny úradný systém kontroly 

potravinového reťazca z farmy na stôl postavený na schopnosti  reagovať na 

potreby praxe, zdravotné a potravinové nebezpečenstvá a vedecké poznatky 

opozitívna verejná mienka o činnosti organizácie s garanciou ochrany zdravotnej 

bezpečnosti a kvality potravín a ochrany spotrebiteľa, 

otransparentnosť činnosti organizácie na každom stupni potravinového reťazca 

a otvorená  komunikácia s verejnosťou, stavovskými organizáciami,  vrátane 

podnikateľskej sféry a spotrebiteľa , 

oprofesijne  vysokokvalifikovaný a  pravidelne preškoľovaný personál v rôznych  

odborných a vedeckých  oblastiach a podľa aktuálnych potrieb prax 

 



ŠVPS-SWOT 
o funkčne usporiadané a rovnomerné organizačné pokrytie celého územia SR 

o stabilné a vysoko  akceptované medzinárodné postavenie,  včítane napojenia       

na európske a celosvetové odborné organizácie (EK,  OIE, WTO, FAO,     WHO, 

Codex     alimentarius,  a pod.,) a získavanie finančných prostriedkov z európskej 

komisie 

o pozitívne hodnotenia kompetencií a efektívnosti pri ochrane zdravia zvierat 

a zdravia spotrebiteľov  nezávislými medzinárodný auditmi (výsledky 

zahraničných auditov – Európska komisia – SANTE F), 

o žiadny potravinový škandál ohrozujúci zdravie spotrebiteľov pochádzajúci                         

zo slovenských potravín, 

o žiadny výskyt nebezpečnej nákazy s negatívnym zdravotným a ekonomickým 

dopadom na zdravie zvierat a ľudí  za ostatných 10 rokov.  

 



ŠVPS-SWOT 

•Slabé stránky (Weaknesses) 

 znižovanie stavu zamestnancov 

 znižujúca sa úroveň materiálno- technického vybavenia 

pracovísk 

 nárast nových potravinárskych subjektov, fariem 

a možnosťami zabezpečenia  úradných kontrol 

s negatívnym dopadom na  podnikateľské  prostredie  

v agropotravinárskom sektore  

 



ŠVPS-SWOT 
 každoročné znižovanie financií zo štátneho rozpočtu 

 nízka finančná motivácia zamestnancov, vrátane 

základných mzdových podmienok a záujem mladých ľudí 

o prácu v organizácii, 

 prijímanie nových národných a európskych  legislatívnych 

predpisov  zvyšuje zaťaženosť organizácie  novými 

odbornými činnosťami bez navýšenia rozpočtu                             

(za posledných 5 rokov nárast odborných činností              

o 50 %). 

 



ŠVPS-SWOT 

•Príležitosti (Opportunities)  

 vybudovanie nových informačných systémov, ktorým sa 

dosiahne zlepšenie riadenia, komunikácie a informovanosti 

na národnej úrovni a so zahraničím 

 rovnomerne prideľovaný rozpočet organizácie s určitou 

rezervou na promptné riešenie neplánovaných  

zdravotných  a potravinových rizík 



ŠVPS-SWOT 

možnosť čerpania financií z európskych projektov 

 podpora podnikania v oblasti poľnohospodárstva 

a potravinárstva, nárast slovenských potravín    

na trhu 

podpora uplatňovania obchodu so živými 

zvieratami a agrokomoditami na medzinárodnom 

trhu (garancia zdravotnej bezpečnosti). 

 



ŠVPS-SWOT 

•Ohrozenia (Threats)  
• nízky rozpočet nepokrývajúci náklady na výkon kontrol (odber 

vzoriek, riešenie nepredvídaných zdravotných situácií, ukladanie 
opatrení a pod.), pravidelné preškoľovanie zamestnancov, nástup 
mladých perspektívnych zamestnancov  

• riziko výskytu nebezpečných nákaz u zvierat so zdravotnými 
a  ekonomickými dopadmi – aktuálne ASF, PPR 

• riziko výskytu nebezpečných zoonóz s ohrozením  zdravia ľudí 

• ohrozenie slovenského trhu s potravinami a vznik závažných 
ochorení z nebezpečných potravín u ľudí.  

•   

 



TRENDY 
VETERINÁRSKEJ PRAXE 

- PROBLÉMY, VÝZVY, 
RIEŠENIA 



ODBORNÉ  A SPOLOČENSKÉ 
POŽIADAVKY NA VETERINÁRNU 

MEDICÍNU 

Kto určuje trendy? 
veterinársky výskum , veda a inovácie 

veterinárska a ostatná prax (napr. chovateľ , výroba, 
obchod=podnikateľská sféra, spotrebiteľ...) 

ostatné vplyvy (ekonomické podmienky, sociálne                       
a politické vplyvy, bioklimatické zmeny, história...) 

optimálne priama a nepriama zodpovednosť 
veterinárnej profesie 

 



VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI PRE 
VETERINÁRNU PROFESIU  

Máme stanovený strategický cieľ rozvoja veterinárnej profesie  na 
Slovensku, v Európe a vo svete ÁNO/NIE 

 implementácia medzinárodných rozvojových programov 
veterinárnej profesie na národnú úroveň (FVE , EK, OIE ,FAO WTO, 
WHO...) 

potreba akčného veterinárneho  programu s prienikom v niektorých 
oblastiach do stavovských organizácií (vzdelávanie, výskum, 
inovácie, veterinárna prax, výkon veterinárnych činností,  
kompetencie, legislatíva...) 

 chýbajú  národné diskusie k vytvoreniu spoločnej stavovskej 
organizácie (POZITÍVA/NEGATÍVA) 



INTEGROVANÁ VETERINÁRNA 
 MEDICÍNA 

vedecky zdôvodnený a praxou overený systém na 
zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravinového 
reťazca z farmy na stôl 

postavený na prvkoch širokého medicínskeho poznania 
veterinárskeho povolania pri uplatňovaní princípov 
interdisciplinárneho a multidisciplinárneho  poznania 

 



ODBORNÁ ZODPOVEDNOSŤ ÚRADNÝCH 
A SÚKROMNÝCH VET. LEKÁROV 

• disponovanie vedeckými, odbornými a spoločenskými 
predpokladmi k zabezpečeniu odborných vet. činností                      
z farmy na stôl, vrátane špecializácie na národnej                             
a medzinárodnej úrovni 

• spoluzodpovední za implementáciu vedeckých vzdelávacích 
prvkov do veterinárnej praxe 

• SVL garantuje začiatok potravinového reťazca 

• ÚVL garantuje kontrolné systémy celého potravinového 
reťazca 

• ochota spolupracovať a vymieňať informácie    

 

http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=13643


ROZŠÍRENIE OKRUHU ZVIERAT 

 

ryby a ostatné vodné živočíchy 

voľne žijúce zvieratá 

včely  

hmyz 

ZOO zvieratá 
 

http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=2830


ODBORNÉ OBLASTI DOMINANTNE 
GARANTOVANÉ VET. PROFESIOU 

• technológie výroby a spracovania krmív, potravín 

• aplikácia biotechnologických metód a postupov                                   
v produkčnom a reprodukčnom zdraví zvierat 

• využívanie v diagnostike chorôb metód na molekulovej              
a subcelulárnej úrovni napr. génové inžinierstvo, 
nanotechnológie 

• disponovať poznatkami o welfare  a ochrane zvierat                          
a uplatňovanie princípov traceability vrátane registrácie                 
a identifikácie zvierat  

• prienik do oblasti životného prostredia (napr. VŽP)  

 



LIEKOVÁ POLITIKA 

• zodpovednosť veterinárnej profesie stanovená národnou 
a európskou legislatívou v celom liekovom reťazci 

• preskripcia je len jeden z článkov správneho používania 
veterinárnych liekov (kontrola, evidencia používania 
liekov) 

• projekt „ONE HEALTH“ a AMR 

• historická výzva pre veterinárnu profesiu doma                  
a vo svete 



LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 

• neatraktívna oblasť špecializácie pre veterinárneho lekára (problém 
začína už počas štúdia) 

• postupné vytrácanie veterinárnej profesie zo systému laboratórnej 
diagnostiky veterinárnych ústavov a ich snahy o privatizáciu 

• narastajúce riziko straty kompetencie a rozvoja laboratórnej 
diagnostiky v oblasti veterinárnej  medicíny 

• silná konkurencia súkromných laboratórií   



SPOLOČENSKÉ OHODNOTENIE 
POVOLANIA VETERINÁRNEHO LEKÁRA  

• vzhľadom na náročnosť práce, charakter veterinárnej  profesie                                        
a celospoločenskú zodpovednosť v zdravotnej bezpečnosti potravinového 
reťazca z farmy na stôl finančne nedocenená 

• zdravotné riziká veterinárnej profesie (napr. biologické, chemicko-fyzikálne, 
psychologické...) 

• existenčné problémy veterinárnej profesie napr. z pohľadu finančného 
zabezpečenia  odborného rozvoja jednotlivcov, inštitúcií alebo rodiny 

• priestor pre všetky formy  navýšenia finančného ohodnotenia veterinárnej 
profesie podľa špecifík výkonu veterinárnych činností, resp. organizácií 
(identifikácia spoločenských zvierat, VPO, mesačné platy....) 



VEREJNÁ MIENKA                                
O VETERINÁRNEJ PROFESII 

• potrebné vylepšovať vo všetkých oblastiach veterinárnej činnosti 

• kľúčový faktor pre ďalšie napredovanie veterinárneho stavu                 
na Slovensku 

• prezentácia výsledkov práce a veterinárnych činností                               
a obhajoba veterinárnej profesie povinnosťou každej inštitúcie               
a veterinárneho lekára  

• zanedbávanie resp. nedodržiavanie odborných postupov 
(zlyhanie veterinárnej profesie) prináša odborné a kompetenčné 
pochybnosti veterinárnej profesie na národnej a medzinárodnej 
úrovni    



STRATÉGIA KOMUNIKÁCIE MEDZI 
STAVOVSKÝMI ORGANIZÁCIAMI 

• transparentnosť, pravidelnosť, aktuálnosť 

•využívanie všetkých informačných systémov    
(IKT, rokovania, odborné a vedecké stretnutia) 

•včasná výmena informácií na každom stupni 
komunikácie 



VÝZVA PRE VETERINÁRNU 
PROFESIU  

Veterinárska veda a výskum   
1. Skúmať články potravinového reťazca v celom kontexte 

ako základný prvok zdravia zvierat, kvality a zdravotnej 
bezpečnosti potravín  a  ochrany spotrebiteľa 

2. Chorobnosť zvierat posudzovať pri prebiehajúcich 
bioklimatických zmenách nielen na meniace patogény,     
ale aj na nutričnú hodnotu a zdravotnú nezávadnosť krmív, 
vrátane voľne žijúcej zveri  

3. Výskum zdravia zvierat realizovať na základe 
najprogresívnejších postupov a metód a technológií  

 

 

http://www.animationlibrary.com/animation/28813/


VÝZVA PRE VETERINÁRNU 
PROFESIU  
Veterinárska prax   

1. Garancia  zdravotného stavu ako súčasť kvality a zdravotnej 
bezpečnosti potravín (verejné zdravie) – VYSTOPOVATENOSŤ 

 

2. Reagovať na požiadavky spotrebiteľa cestou krmovinovo- 
potravinového reťazca   

 

3. Veterinárny lekár – cestou ekonomiky zdravia zvierat 
demonštrovať producentom svoj dosah na účtovný zisk 

• Pozícia poskytovateľa servisu a nástroj na kontrolu produkcie 

• Pozícia aktívnej úlohy a tým veterinárna profesia sa stane 
nevyhnutnou 

 

 

http://www.animationlibrary.com/animation/22422/


VÝZVA PRE VETERINÁRNU PROFESIU 
Veterinárske vzdelávanie 

1. Veterinárne vzdelávanie vo svetovom meradle má mandát          
od spoločnosti (prekračuje vlastné priority, ale zároveň ich 
generuje)  

2. Musí uspokojovať spoločenské požiadavky podľa existujúcej 
potreby (reagovať na zdravotné požiadavky ľudí v meniacom sa 
životnom štýle a globalizovanom svete)  

3. Vzdelávacie inštitúcie na základe informácií musia byť schopné 
rýchlej reakcie a odpovede na zmeny a nové veterinárne 
požiadavky (krmovinovo-potravinový reťazec - verejné zdravie)  

4. Koordinovať veterinárne vzdelávanie s inštitúciami pre verejné 
zdravie 

 



VETERINÁRSKE VZDELÁVANIE  

odborná a spoločenská zodpovednosť vet. 
profesie prekračuje skutočný priamy kontakt         
so zvieraťom 

profesná zodpovednosť  za používanie 
antimikrobík u zvierat a potravín, diverzifikácia 
rezistentných baktérií a baktérií produkujúcich 
rezistentné gény, verejné vet. zdravie, verejné 
zdravie 

 



Ďakujem za 
pozornosť 


