
 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa ............................. 
Adresa, PSČ  Mesto 

 
 
Č.k. ...../07  V ................, dňa XX. januára 2007 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa ............... príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. q) zákona 
NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“) v súlade  
s čl. 17 Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich 
činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (ďalej 
len „nariadenie Rady č. 1/2005“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

vydáva osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov 
 
Meno a priezvisko: .................................................................................................................................. 
Bydlisko: ................................................................................................................................................. 
Dátum narodenia: .............................. Miesto narodenia: ....................................................................... 
Krajina narodenia: ........................................................... Štátna príslušnosť: ........................................ 
na vykonávanie činnosti : Preprava živých zvierat druhu .................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
a vydáva mu osvedčenie o spôsobilosti vodiča/sprievodcu (vybrať iba jednu možnosť) č. XYxxxxxx. 
Platnosť tohto rozhodnutia je stanovená do ................................. . 
Toto rozhodnutie sa musí používať pri každej komunikácii s orgánmi veterinárnej správy, ktoré 
súvisí s prepravou živých zvierat a plnením požiadaviek podľa zákona č. 39/2007 Z.z., nariadenia 
Rady č. 1/2005 a nariadenia vlády č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane 
zvierat pri preprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 302/2003 Z.z.“). 
Kópia tohto rozhodnutia  a osvedčenia o spôsobilosti vodiča a sprievodcu musí byť predložená 
orgánom veterinárnej správy na požiadanie pri každej kontrole. 
 
Odôvodnenie : 
Toto rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti zo dňa dd. mesiac rok a preverenia spôsobilosti 
vodiča/sprievodcu (vybrať iba jednu možnosť) v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z., s nariadením 
Rady (ES) č. 1/2005 a s nariadením vlády č. 302/2003 Z.z..  
 
Poučenie : 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Krajskú veterinárnu a potravinovú správu 
.............................. prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ....................... 
do 15 dní od dátumu doručenia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom. 
 
 
 
 
 

 
 MVDr. ...................................... 



 

 

riaditeľ RVPS 
 
 

OSVEDČENIE O SPÔSOBILOSTI VODIČOV A SPRIEVODCOV 
CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR DRIVERS AND ATTENDANTS 

 
 

 
 
 
 
 

 

1.    OZNAČENIE VODIČA/SPRIEVODCU1 

         DRIVER/ATTENDANT IDENTIFICATION 
1.1. Priezvisko 
         Surname 
 
 
 
1.2. Meno 
         First names 
 
 
 
1.3. Dátum narodenia 
         Date of birth 
 
 
 

1.4. Miesto a krajina narodenia 
         Place and country of birth 

1.5. Štátna príslušnosť 
         Nationality 

2.    ČÍSLO OSVEDČENIA 
         CERTIFICATE NUMBER 
2.1. Povolenie platí do 
         This authorisation is valid untill 
 
 
3.     ORGÁN, KTORÝ VYDAL POVOLENIE 
          BODY ISSUING THE CERTIFICATE 
3.1.  Názov a adresa orgánu, ktorý vydal osvedčenie 
          Name and address of the body issuing the certificate 
 
 
 
 
 
3.2. Telefón/ Telephone 
 
 

3.3. Fax 3.4. E-mail 

3.5. Dátum 
       Date 
 
 

3.6. Miesto 
         Place 

3.7. Úradná pečiatka 
         Official stamp 

3.8. Meno a podpis  
         Name and signature  
 
 
 
 

 


