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Vec: Dotaz v ľámci pľacovného stretnutia k pľoblematike chovu a choľôb v čiel _
odpoveď

Státna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠVPS SR";
v rámci pracovného stretnutia k problematike chovu a chorôb v čiel v súvislosti s úhynmi
včelstiev a s výkonom funkcie asistenta úradného veterinárneho lekára uskutočneného dňa
18.11.2019 na Švps SR vBratislave obdržala od Ing. JozefaČapeka zo Slovenského zv'ázu
včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava (ďalej len ,,SZV") dotaz. AUVL vykonávajú klinické
prehliadky na základe poverenia podľa zákona č. 39l2OO7 Z. z. o veterinárnej starostlivosti -
majú na základe poverenia pracovnopľávny vzt'ah, čo v pľípade ak sa AUVL stane počas
výkonu pľehliadok úľaz resp. bude mať škodovú udalost'?

V tejto súvislosti Švps SR zaujíma nasledovné stanovisko:

Podľa zákoĺa č. 391200] Z. z. o veteľinámej starostlivosti v znení neskoľších predpisov
$ 10 ods. (11) Uradnému veterinárnemu lekárovi môŽu asistovat'pri odberó rr'ori"k
a prehliadke včelstiev odbome spôsobilé o.soby na zák|ade poverenia vydaného regionálnou
veterinámou a potravinovou správou, ak spiňajú tieto poŽiadavky:
a) skončenie študia na stľednej odbomej škole veterinárneho zamerania alebo v odbore včeláľ,
včeláľka alebo
b) absolvovanie odboľného vzdelávacieho kurzu apraktického výcviku pod dozorom
úradného veterináľneho lekáľa azloženie odboľnej skúšky, ktorej obsahom je preukázanie
teoľetických a praktických znalostí vo veterinárnej oblasti.

Podľa zákona č. 46112003 Z. z. o sociálnom poistení $ 3 ods. (3) Zamestnanec na účely
úrazového poistenia je ýzická osoba v právnom vzťahu zakladajucom Zamestnávateľovi
urazové poistenie. - ato o
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Pracovný uraz a choľoba z povolania
(1) Pracovný iraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smď fyzickej osoby
spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násiln;ýnn pôsobením vonkajšícĹ
vplyvov, ktoľé
a) zamestnanec zamestnávateľa podľa $16 utrpel pľi plnení pracovných úloh alebo
služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pľacovných úloh alebo služobných úloh,
pľe plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvľacaní škody hroziacej
zamestnávateľovi,
b) fyzická osoba uvedená v $ 17 ods. 2 utľpela pľi činnostiach uvedených v tomto ustanovení
alebo v priamej súvislosti s týmito činnost'ami.

Na základe vydaného poverenia nevzniká teda žiad'en pÍacovnoprávny ani obdobný
pracovný vzťah a ani sa za uvedené odborne spôsobilé osoby (AUVL) neplatia žiadne odvody
do Sociálnej poisťovne, teda tieto osoby nie sú urazovo poistené, nakoľko sa nedostávajú na
základe poveľenia do systému irazového poistenia a preto v prípade urazu alebo chóroby
získanej pri výkone odberu vzorky alebo prehliadke včelstiev, nemajú náľok naŽiadne dávky.

Aby vznikol pre poverených AUVL v prípade pľacovného urazu alebo choroby
z povolania náľok na dávky z veľejného poistenia, museli by bý' v osobitnom právnom
vzťahu k orgánu veterinárnej správy a tak by sa stali poistenýni v Sociálnej pôisťovni.
Najjednoduchšie povedané, museli by mať s regionálnou veterinámou a potravinovou správou
na čas prehliadky uzavretu dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, s dohodnutým
rozsahom práce a s určenou odmenou, z ktorej sa odvedie do Sociálnej poisťovne odvod
a v takomto prípade už budú poistení a v prípade irazumôŽu byt'z tohto systému odškodnení
ľovnako, ako úľadný veterinárny lekár - zamestnanec RVPS.

V pľípade práce AUVL na zäklad'e poverenia je možné z ich strany sa komerčne poistiť
v Životnej poisťovni.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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