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(a) Názov študijného odboru: Kynológia a welfare zvierat (anglický názov "Cynology and 

Animal welfare")  

(b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka 

štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia:  

Študijný odbor sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva 

školstva SR č. 2090/2002-sekr.zo dňa 16.decembra 2002 študovať v:  

 prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej 

forme štúdia, resp. 4 roky v externej forme štúdia.  

 v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky 

v dennej forme štúdia, resp. 3 roky v externej forme štúdia. 

(c) Obsah študijného odboru:  

(c1) Všeobecná časť  

Úroveň vzdelania predpokladá uplatnenie podrobnejšie uvedené v časti odborného 

profilu absolventa, ale predovšetkým a hlavne v štátnych a samosprávnych inšpekčných 

organizáciách mestských aglomerácii, prípravných profesionálnych a záujmových 

organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a epidemiologickej 

činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, záujmových kynologických organizáciách, vo 

vzdelávacej oblasti v príbuzných problematikách odborných inštitúcii, v činnosti súkromnej 

veterinárnej praxe orientovanej na psov.  

Vývoj úrovne v oblasti študijného odboru kynológia za ostatných 15 rokov bol 

natoľko dynamický, že vznikla požiadavka profesných organizácií, ako aj štátnych 

a samosprávnych orgánov na rozšírenie okruhu vzdelania v nadväzujúcom druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania. Druhý stupeň rozšíri poznatky získané štúdiom bakalárskeho 

študijného programu a navyše bude zameraný aj na oblasť pohody zvierat. 

(c2) Opis prvého a druhého stupňa  

Absolventi študijného programu Kynológia (1.stupeň) sú schopní:  

 vykonávať na základe získaného biologicko-medicínskeho vzdelania, 

epizootologickú a epidemiologickú činnosť pri ochrane zdravia ľudí a zvierat,  
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 vykonávať technicko-odbornú činnosť pri realizácii zdolávacích opatrení plánov 

pri výskyte chorôb zaradených v Medzinárodnej klasifikácii O.I.E., 

 plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a 

tvorbe životného prostredia hlavne v mestských aglomeráciách,  

 kontrolovať stanovené podmienky na výstavbu a prevádzku karantén a útulkov 

pre psov, hlavne z hľadiska hygieny a technológie chovu a epizootologickej 

situácie,  

 vykonávať činnosť kynológa a asistenta v špecializovaných veterinárnych 

zariadeniach, 

 realizovať poradenskú, odbornú a expertíznu činnosť v kynologických 

organizáciách,  

 pracovať na miestach vyžadujúcich si odborný prístup vo vzťahu ku problematike 

psov,  

 pôsobiť pri ochrane životného prostredia a zvierat. 

 

Absolventi študijného programu Welfare a ochrana zvierat (2.stupeň):  

 rozpoznajú poruchy správania zvierat a poruchy zdravia zvierat, 

 ovládajú laboratórnu diagnostiku porúch vnútorného prostredia, 

 dokážu vykonávať laboratórne vyšetrenie parazitárnych a infekčných chorôb 

zvierat a spracovávať výsledky z týchto vyšetrení, 

 ovládajú problematiku ochrany životného prostredia, 

 využívajú znalosti ochrany, welfare a chovu zvierat pri riadení podnikov, 

organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa chovom zvierat, welfare zvierat alebo ich 

ochranou, 

 majú znalosti pre riešenie  problémov ochrany zvierat a ich záchrany na úrovni 

štátnej správy vo veterinárnej oblasti, organizácií, inštitúcií, podnikov i ostatných 

činností spojených s využitím zvierat, 

 ovládajú problematiku fyzioterapie zvierat, sú schopní vykonávať rehabilitáciu 

a prevenciu tráum u zvierat z dôvodu služobného výkonu, alebo športu,  

 dokážu optimalizovať tréningový program zvierat, 
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 využívajú vedomosti a zručnosti tak, aby boli odborne spôsobilí plniť svoje 

povinnosti pri výkone kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku 

ochrany zvierat  v rozsahu im danom. 

 

Teoretické vedomosti  

Absolvent ŠP Kynológia (1. stupeň):  

 získava teoretické vedomosti o biologických zákonoch živých organizmov vo vzťahu k 

prírode, 

 poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich 

vzájomnej interakcii, 

 získava vedomosti hlavne z oblasti biológie a základov ekológie, normálnej a 

patologickej anatómie a fyziológie, etiky, histológie, chovu zvierat, poľovníctva, 

genetiky, výživy, mikrobiológie a imunológie a aktuálnej právnej úpravy, 

 vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie, navrhovanie 

a implementovanie získaných teoretických vedomostí,  

 teoretické vedomosti o chorobách psov a ich vzťah k chorobám spoločným pre človeka a 

zvieratá (zoonózy) vie využiť v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím výrazne môže 

prispieť k zníženiu výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu epidemiologickej 

situácii v SR.  

Absolvent ŠP Welfare a ochrana zvierat (2. stupeň) ovláda teoretické poznatky o:  

 základných fyziologických potrebách zvierat,  

 vplyve podmienok chovu zvierat na ich zdravie a životné prostredie, 

 správaní sa zvierat, 

 aktuálnej právnej úprave vzťahujúcej sa k chovu s držbe zvierat v SR a EÚ, 

 manažmente zdravia zvierat, 

 profesijnej etike. 
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Praktické schopnosti a zručnosti  

Absolvent ŠP Kynológia (1.stupeň) získa schopnosť pôsobiť:  

 v štátnych a samosprávnych orgánoch, najmä v Policajnom zbore, armáde, železničnej 

polícii, colnej správe,  

 v súkromnej bezpečnostnej službe,  

 profesionálny kynológ v poľovníckych združeniach,  

 ako profesionálny cvičiteľ psov,  

 v mestskej polícii, 

 ako profesionálny kynológ v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach 

zaoberajúcich sa prípravou výcviku psov pre špeciálne účely, 

 ako posudzovateľ exteriéru pre potreby kynológie podľa zamerania a plemien, 

 ako rozhodca výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológii, 

 ako technik, pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení pre psov,  

 v rámci odchytových služieb túlavých zvierat,  

 v kozmetických salónoch pre psov,  

 ako ochranca zvierat a životného prostredia. 

Absolvent ŠP Welfare a ochrana zvierat (2.stupeň) získa schopnosť pôsobiť:  

 ako inšpektor pri ochrane zvierat a životného prostredia, 

 v laboratóriách veterinárnych a potravinových ústavov a laboratóriách vykonávajúcich 

rozbory biologických materiálov, 

 v chovných zariadeniach pre chov zvierat so zámerom ich použitia v pokuse  

a v pokusných zariadeniach, 

 v zoologických záhradách,  

 v inštitúciách zaoberajúcich sa držbou opustených zvierat, 

 v orgánoch štátnej správy vo veterinárnej oblasti, 

 orgánoch využívajúcich zvieratá pri svojej činnosti (napr. polícia, vojsko, záchranárske a 

hasičské zbory), 

 v obciach a mestách pri riešení problematiky ochrany zvierat a problémov spojených s 

držbou a chovom zvierat, 

 v organizáciách zaoberajúcich sa animálnou terapiou,  

 pri poskytovaní služieb v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, 
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 v oblasti etológie, rozpoznaní porúch správania sa zvierat, welfare a ochrany zvierat, 

 ako pedagóg pri výučbe a výskume zameranom na welfare a ochranu zdravia zvierat,  

 v medzinárodných organizáciách a inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou a welfare 

zvierat. 

 

Vymedzenie jadra znalostí  

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)  

Nosné témy jadra znalostí 1.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým 

na:  

Základné teoretické študijné predmety – študent získava vedomosti o biologických 

zákonoch živých organizmov vo vzťahu k prírode, poznáva problematiku živej hmoty v 

širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcii. Získava vedomosti 

hlavne z oblasti biológie a základov ekológie, etológie, základov morfológie a fyziológie, 

etiky, chovu psov, genetiky a plemenitby psov, výživy a dietetiky. Štúdium je doplnené 

o výučbu, anglickej a latinskej terminológie. 

Odborné študijné predmety – študent získava vedomosti o chorobách psov a ich 

vzťahu k chorobám ľudí (zoonózy) a ich využití v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím 

výrazne môže prispieť k zníženiu výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu 

epidemiologickej situácii v SR. Súčasťou výučby sú najmä študijné predmety infekčné a 

parazitárne choroby psov, hygiena chovu psov, klinická propedeutika, vnútorné choroby psov, 

chirurgia a ortopédia, andrológia, gynekológia a pôrodníctvo. 

Kynologické predmety – študent získava poznatky absolvovaním študijných 

predmetov ako je výcvik a výkon psov, posudzovanie exteriéru, špeciálny výcvik psov, 

kozmetická úprava psov.  

Klinické a kynologické praxe a stáže – študent absolvuje praktické cvičenia a stáže  v 

kynologických inštitúciach, na kynologických podujatiach, klinikách Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, prípadne na klinikách súkromných 

veterinárnych lekárov.  
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Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)  

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým 

na oblasti:  

 welfare, ochrany zdravia zvierat a životného prostredia,  

 právnej úpravy zameranej na welfare, ochranu zdravia zvierat a životného prostredia, 

 získania praktických zručností pri ochrane zdravia zvierat a životného prostredia, 

 výcviku zvierat zameraného na získanie špecifických schopností. 

 

Štátna skúška  

(1.stupeň)  

 obhajoba bakalárskej práce z oblasti kynológie  

 overenie teoretických a praktických vedomostí a schopností potrebných pre uplatnenie sa 

v praxi, 

(2.stupeň)  

 obhajoba diplomovej práce z oblasti welfare a ochrany zvierat, 

 overenie teoretických a praktických vedomostí a schopností potrebných pre uplatnenie sa 

v praxi. 

 

Počet výučbových hodín (1. stupeň) :  

 Prednášky – minimálne 560 hodín, maximálne 640 hodín.  

 Praktické cvičenia – minimálne 880 hodín, maximálne 930 hodín.  

 Kynologické stáže – minimálne 300 hodín, maximálne 360 hodín.  

Celkový počet hodín spolu: minimálne 1740 hodín, maximálne 1930 hodín. 
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Formy štúdia:  

(1. stupeň) 

denná (6 semestrov – 3 roky)  

externá (8 semestrov – 4 roky)  

(2. stupeň) 

denná (4 semestre – 2 roky)  

externá (6 semestrov – 3 roky)  

  

(d) Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru:  

Bakalárske štúdium v študijnom programe Kynológia a magisterské štúdium 

v študijnom programe Welfare a ochrana zvierat sa realizuje na základe aktuálnej požiadavky 

pre vysokoškolské vzdelanie v danej špecifickej oblasti. Rozmach kynológie poukazuje na 

skutočnosť, že pramene pre jej odborné štúdium nie sú nikde na svete zadefinované 

systematickým vzdelávaním aj keď obrovské počty psov túto profesiu priamo predurčujú. 

Poznatky z kynológie sú veľmi obšírne, v mnohých informačných publikáciách, ale pre 

vysokoškolské štúdium a prípravu neboli až do vzniku študijného odboru kynológia 

sústredené do vzdelávacieho systému.  

Výučba je zameraná na odborné činnosti spojené so služobnou, pracovnou, 

spoločenskou a poľovníckou kynológiou vo viacerých profesijných sférach spoločnosti. 

Štúdium pokrýva všetky sféry využitia kynológie t. j. profesionálne, záujmové ale aj sociálno 

– spoločenské. 

V ostatných dvadsiatich rokoch bol zaznamenaný prudký rozvoj v oblasti kynológie, 

s ktorým súvisí aj potreba systematicky sa zaoberať pohodou zvierat (welfare) a ochranou ich 

zdravia. Pod pojmom welfare sa rozumie zabezpečenie takých životných podmienok pre 

zvieratá, ktoré zohľadňujú ich fyziologické a etologické potreby. Táto oblasť s ohľadom na 

množstvo odborných vedomostí si v súčasnosti už vyžaduje vysokoškolské štúdium druhého 

stupňa. 
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(e) Príklady podobných študijných odborov v zahraničí:  

Nie sú nám známe podobné študijné odbory v rámci európskeho vzdelávacieho 

priestoru. Rovnako nám nie je známe, že by v súčasnosti bol v zahraničí akreditovaný 

študijný program kynológia. Študijný program welfare a ochrana zvierat je akreditovaný 

a študuje sa v Českej republike na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne. 

 

(f) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi:  

V Slovenskej republike neexistuje príbuzný študijný odbor. 


