
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

TRACES NT – Používateľská príručka Plánu prepravy  

Október 2021 

(verzia SK- modifikácia ŠVPS SR) 

 

Vitajte v používateľskej príručke modulu Plán prepravy-  

Animal Journey Log (AJL) systému TRACES NT. 

Táto príručka obsahuje všetky dôležité informácie týkajúce sa tvorby a 

vydávania Plánu prepravy v TRACES NT. 
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ČASŤ I: Plánovanie – vypĺňajú operátori 

AJL vytvorený zvnútra certifikátu EU-INTRA – ako Ekonomický operátor 
(EO) 

Keď je odhadovaný čas prepravy v certifikáte EU-INTRA viac ako 8 hodín, TRACES NT vyžaduje 
predloženie plánu prepravy zvierat. 

Akonáhle je EU-INTRA predložený a v stave „ Nové “, ekonomický operátor má možnosť vydať AJL 
zvnútra EU-INTRA. 

 

Poznámka: táto možnosť je k dispozícii iba pre používateľov ekonomických operátorov.  

 

V EU-INTRA, v spodnej časti stránky kliknite na „ Viac/ More“ a potom na „ Vytvoriť súvisiaci plán 
prepravy/ Create related journey log”. 

 

Budete presmerovaný na “Časť I: Plánovanie/ Part I: Planning” Plánu prepravy. 
 

 

Odkaz na EU-INTRA sa vygeneruje automaticky v kolónke „ Odkazy/ Links“ a v nasledujúcich 
kolónkach budú doplnené informácie skopírované z EU-INTRA: 

 

 I.2. Celkové očakávané trvanie / Total expected duration 

 I.3.1 Miesto odoslania / Place of departure 

 I.4.1 Miesto určenia / Place of destination 

 I.3.2 Čas odchodu/ Departure time 

 I.5.1 Druhy/ Species 

 I.5.4 Odhadovaná celková hmotnosť zásielky (v kg)/ Estimated total weight of the consignment (in kg) 
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Poznámka: táto možnosť je k dispozícii pre používateľov ekonomických operátorov a pre 

autorizovaných prepravcov. 
users. 

Vyplňte zostávajúce políčka a odošlite AJL podľa ďalej popísaných pokynov nižšie v tejto používateľskej 

príručke. 

 
 

AJL vytvorený z hlavného menu ako samostatný dokument- ako EO alebo 
autorizovaný prepravca 
 
Na domovskej stránke kliknite na “Dokumenty/ Documents” a potom na “Plány prepravy/Journey Logs”: 

 

Kliknite na tlačidlo “+ Nový plán prepravy/ New Journey Log”: 

 
 

Vyberte jeden alebo viac druhov a potom kliknite na “Hotovo/ Done”. 

Poznámka: Podrobnosti o komodite môžete v dokumente stále odstrániť, pridať alebo upraviť, 
odsek I.5.1  
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Tip: Na jednoduchú navigáciu medzi políčkami a rôznymi sekciami použite nástroj “skratky/ 

shortcuts” na pravej strane certifikátu. 

Tým sa otvára prvá časť Plánu prepravy (Časť I: Plánovanie/ Part I – Planning). 

 

Poznámka: Všetky políčka označené červenou hviezdičkou * sú povinné                                  
 

 
 

 

Kolónka – I.1.1. Organizátor / Organiser 
   Vyplňte toto pole pomocou jednej z týchto možností: 
 

 Začnite písať meno operátora a vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa otvorí  
 

 

 

 Vyberte operótora zo zoznamu “Obľúbené/ Favorites”, kliknutím na sivú hviezdičku. Ak chcete 
zaregistrovať operátor vo vašich „ Obľúbených/ Favorites“, spustite rozšírené vyhľadávanie, nájdite 
správnu možnosť a označte hviezdičkou na ľavej strane. Tento operátor bude zaregistrovaný ako 
obľúbený. 
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Poznámka: Ak operátor nie je v systéme prítomný, môžete vytvoriť nového 

kliknutím na „+ Vytvoriť nového operátora/ Create a new operator “. Toto tlačidlo sa 

zobrazí iba vtedy, keď otvoríte rozšírené vyhľadávanie, aby sa zabránilo vytváraniu 

duplikátov. 

 
 

 

 Spustite rozšírené vyhľadávanie kliknutím na tlačidlo „ Rozšírené/ Advanced ...“ a pridajte 
niekoľko filtrov kliknutím na malé tlačidlo „ + “ vpravo. 
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 Je tiež možné kliknúť na „ Upraviť/ Edit “, aby ste zmenili obsah poľa alebo ho vymazali a   
vybrali iného odosielateľa, kliknutím na tlačidlo „ Vymazať/ Clear “. 

 

 Keď je vybratý správny operátor, zadajú sa „ Názov/ Name “, „ Krajina/ Country “ a „ Kód ISO/ 

ISO code “ spoločnosti automaticky. Kliknutím na tri bodky zobrazíte podrobnosti o vybranom 

operátorovi. 
 



9  

Kolónka – I.1.2. Osoba zodpovedná za prepravu / Person in charge of the journey 

Začnite zadaním mena používateľa a jeho zvolením z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí pod 

ikonou vyhľadávacieho panelu. 
 

Box – I.2. Celkové očakávané trvanie / Total expected duration 

Predpokladané trvanie plánovanej prepravy v dňoch a hodinách. 
 

Odkazy/ Links 

Toto pole zobrazí hypertextový odkaz na príslušný certifikát INTRA. 

Kolónka – I.3.1 – Miesto odoslania / Place of departure 

Ak chcete vyplniť toto políčko, postupujte podľa jedného z postupov popísaných v odseku I.1.1.  

Kolónka – I.3.2 Čas odchodu / Departure time 

Uveďte dátum a v prípade potreby čas, kedy majú zvieratá opustiť miesto odoslania. Kliknutím na políčka 

vyberte dátum a čas (v hodinách a minútach). 
 

Tip: Kliknutím na malú ikonu hodín nastavíte čas na aktuálny dátum a čas.  
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Kolónka – I.4.1 – Miesto určenia / Place of destination 

Uveďte miesto, kam sú zvieratá odoslané na konečnú vykládku. Ak chcete vyplniť toto pole, postupujte 

podľa jedného z postupov popísaných v kolónke I.1.1. 

Kolónka – I.4.2 – Čas príchodu na miesto určenia / Destination arrival time 

To fill in this box, follow one the procedure described for box I.3.2. 

Kolónka – I.5.1 Species / Druhy 

Pridajte ďalšie druhy alebo upravte tie, ktoré ste vybrali na začiatku. Uveďte počet zvierat. 
 

 

Kliknutím na ikony vpravo môžete: 
 

 Odstrániť riadok. 
 

 Upraviť riadok. 
 

 Kopírovať riadok. 
 

Kolónka - I.5.2 – Počet Zvierat / Number of Animals 
  Automaticky vyplnené na základe celkového počtu zvierat v kolónke I.5.1.
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Kolónka – I.5.3 Veterinárne osvedčenie / Veterinary Certificates 

Účelom tohto poľa je poskytnúť akékoľvek ďalšie relevantné dokumenty. 

 “Pridať sprievodný doklad/ Add Accompanying Document”: ak chcete pridať dokument, 
ktorý nie je vydaný v systéme TRACES NT. V rozbaľovacom zozname vyberte typ 
dokumentu a zadajte všetky relevantné informácie, ako napríklad “Číslo/ Number”, 
“Dátum/ Date” a “Krajina/ Country”. 

Ak chcete nahrať súbor, kliknite na tlačidlo „ Vybrať súbor(y)/ Select file(s)”. Nezabudnite kliknúť 

na “✓ Použiť/ Apply”. 
 

 “Pridať odkaz na certifikát/ Add Certificate Reference”: ak chcete pridať odkaz na certifikát 

vydaný v systéme TRACES NT.V rozbaľovacom zozname vyberte typ certifikátu a 

zadajte referenčné číslo certifikátuvyberte certifikát zo zoznamu. Môžete tiež použiť 

rozšírené vyhľadávanie. 
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Pri pridávaní viacerých sprievodných dokumentov si ich môžete zoradiť kliknutím na dvojitú šípku a ich 

potiahnutím. 
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Kolónka – I.5.4 Odhadovaná celková hmotnosť Zásielky (v kg) / Estimated total weight of the 

consignment (in kg) 
Uveďte odhadovanú hmotnosť zásielky v kg. 

Kolónka – I.5.5 Celkový priestor určený pre zásielku (v m²) / Total space provided for the consignment 

(in m²) 

Uveďte celkový priestor poskytnutý zvieratám v m². 

Kolónka – Výstupný orgán / Exit authority 

V prípade potreby uveďte príslušný orgán v mieste, kde zvieratá opúšťajú územie Únie. Príslušný orgán 

uvedený v tomto rámčeku bude mať prístup k AJL. 

Ak chcete vyplniť toto políčko, postupujte podľa jedného z postupov popísaných v odseku I.1.1.  

Kolónka – I.6 Zoznam plánovaných odpočinkových, prestupových alebo výstupných bodov / 
List of scheduled resting, transfer or exit points 

Uveďte plánované miesta odpočinku a kontrolné stanovištia počas prepravy. 
 

Ak chcete vybrať operátora, zadajte aspoň krajinu a kliknite na tlačidlo “Hľadať/ Search”. Môžete tiež 
použiť rozšírené vyhľadávanie kliknutím na ikonu štvorca vpravo. Operátora vyberiete kliknutím na 
“Vybrať/ Select”. 

 

Kliknutím na šípku zobrazíte podrobnosti o operátorovi. 
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Nezabudnite uviesť datum a čas príchodu na miesto odpočinku a dĺžku pobytu v hodinách. 

V prípade potreby uveďte prepravcu podľa popisu v kónke I.1.1. 
 

Podpísanie Plánovania / Sign Planning 

Akonáhle je časť I vyplnená, kliknite na “Podpísať plánovanie/ Sign planning” v spodnej časti stránky. 
 

Systém pridelí referenčné číslo a stav sa zmení na “Plánovanie podpísané/ Planning signed”. 
 

Kolónka - I.8 Certifikácia / Certification 

Toto políčko sa zobrazí po podpise plánovania. Označuje podrobnosti o organizátorovi, ktorý predložil 

plánovanie AJL. 
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Chybová správa / Error message 

Ak ste niektoré z políčok vyplnili nesprávne alebo ste nejaké políčko vynechali, zobrazí sa hlásenie 
„Chyba/ Error“. Kliknite naznak „ rozbaliť/ expand” na pravej strane chybového hlásenia, aby ste si 
správu prečítali podrobnejšie. 

Kliknutím na každú zo správ budete presmerovaní do poľa, ktoré vyžaduje úpravu. 
 

Nezabudnite opraviť políčka a predložiť ich na certifikáciu. 

Náhľad PDF / Preview PDF 

 Kliknutím na “Náhľad PDF/ Preview PDF” otvoríte dokument ako PDF v jazyku, v ktorom používate  

TRACES. 

 Kliknutím na “…”, vyberte jazyky, v ktorých chcete tlačiť PDF. 
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ČASŤ II: Miesto odoslania – ako držiteľ a Lokálna 
Administratívna Jednotka (LAU) odoslania 

Box - II.1 Držiteľ / Keeper 

Toto pole bude automaticky vyplnené vašimi údajmi. 

Kolónka - II.2 Miesto odoslania / Place of departure 

Vyplňte toto pole pomocou jednej z týchto možností: 
 

 Začnite písať meno operátora a vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa otvorí. 
 

 Spustite rozšírené vyhľadávanie kliknutím na tlačidlo „ Rozšírené/ Advanced” a pridajte 
niekoľko filtrov kliknutím na malé tlačidlo „ + “ vpravo. 
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Poznámka: Ak operátor nie je v systéme prítomný, môžete vytvoriť nového 

kliknutím na “+ Vytvoriť nového operátora/ Create a new Operator”. Toto tlačidlo sa 

zobrazí iba vtedy, keď použijete rozšírené vyhľadávanie, aby sa v systéme vyhlo čo 

najväčšiemu počtu duplikátov. 

 
 

 

 Vyberte operátora zo zoznamu „ Obľúbené/ Favorites”, kliknutím na sivú hviezdičku. Ak 
chcete zaregistrovať operátor vo vašich „ Obľúbených/ Favorites“, spustite rozšírené 
vyhľadávanie, nájdite správnu možnosť a označte hviezdičkou na ľavej strane. Tento 
operátor bude zaregistrovaný ako obľúbený. 
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Kliknutím na “ Upraviť/ Edit ” upravíte obsah poľa. Kliknutím na “ Vymazať/ Clear ” odstránite 
informácie a vyberte iného operátora. 

 

Akonáhle je vybratý správny operátor, automaticky sa zadajú “Názov/ Name”, “Krajina/ Country” and “Kód 
ISO/ ISO Code”. Kliknutím na tri bodky zobrazíte podrobnosti o vybranom operátorovi. 
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Tip: Kliknutím na malú ikonu hodín nastavíte čas na aktuálny dátum a čas. 

 
 

Kolónka - II.3 Dátum nakládky / Date of loading 

Uveďte dátum a v prípade potreby čas, kedy majú zvieratá opustiť miesto odoslania. Kliknutím na políčka 

vyberte dátum a čas (v hodinách a minútach). 

 
 

 

 

 

 

 

Kolónka - II.4 Počet naložených zvierat / Number of animals loaded 

Uveďte celkový počet naložených zvierat. 
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Kolónka - II.5 Dopravné prostriedky / Means of transport 

Kliknutím na “Pridať dopravný prostriedok/ Add means of transport” vyberte dopravný prostriedok, 
ktorým zvieratá resp. výrobky opúšťajú krajinu odoslania. Máte na výber medzi “Železnica/Railway”, 
“Cestné vozidlo/ Road vehicle”, “Lietadlo/ Airplane” alebo “Plavidlo/ Vessel”. 

 

Kliknutím na „ Identifikácia/ Identification “ pridáte identifikáciu dopravného prostriedku. 
 

Vyplňte požadované polia: 
 

 Ak už dopravný prostriedok v systéme existuje, zobrazí sa v rozbaľovacom zozname pri 

písaní. Vyberte ho. 
 

 Ak neexistuje, vyplňte polia a kliknite na zelené tlačidlo „ + Vytvoriť/ Create”. 
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Podpísanie miesta odoslania / Sign place of departure 

Po dokončení časti II kliknite na „ Podpísať miesto odoslania/ Sign place of departure”. 
 

Stav AJL bude aktualizovaný na „ Miesto odoslania podpísané/ Place of departure signed”. 
 

Náhľad PDF/ Preview PDF 

 Kliknutím na “Náhľad PDF/ Preview PDF” otvoríte dokument ako PDF v jazyku, v ktorom 

používateTRACES. 

 Kliknutím na „ …“ vyberte jazyky, v ktorých chcete tlačiť PDF. 
 

 

Spolupodpísanie miesta odoslania - ako LAU miesta odoslania 

Ako LAU miesta odoslania vstúpte do AJL a kliknite na „Spolupodpísať miesto odoslania/ Countersign 

place of departure”. 
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Stav AJL sa potom aktualizuje na „ Miesto odoslania spolupodpísané/ Place of departure 

countersigned”. 
 

 

 



23  

ČASŤ III: Miesto určenia – ako LAU miesta určenia 

Ako LAU miesta určenia vstúpte do AJL a prejdite na kartu „ Časť III: Miesto určenia/ Part III: 
Place of destination”. 

Kliknite na „ + Pridať nové hlásenie o mieste určenia/ Add new place of destination report”. 
 

Ak chcete zrušiť hlásenie miesta určenia, kliknite na „ Zrušiť aktuálne hlásenie miesta určenia/ 
Cancel current place of destination report”. 

 

 

Kolónka - III.1 Prevádzkovateľ v mieste určenia / Keeper at the place of destination alebo III.1 Úradný 
veterinárny lekár / Official veterinarian 

Zaškrtnite príslušnú možnosť a vyplňte políčko jedným z nižšie uvedených spôsobov: 
 

 Začnite písať meno operátora a vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa otvorí. 
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 Spustite rozšírené vyhľadávanie kliknutím na tlačidlo „ Rozšírené/ Advanced” a pridajte 
niekoľko filtrov kliknutím na malé tlačidlo „ + “ vpravo 

 Vyberte operátora zo zoznamu “Obľúbené/ Favorites” kliknutím na sivú hviezdičku. Ak 
chcete zaregistrovať nového operátora vo vašich “Obľúbených/ Favorites”, spustite 
rozšírené vyhľadávanie, nájdite správnu možnosť a začiarknite políčko hviezda na ľavej 
strane. Tento operator bude zaregistrovaný ako obľúbený. 

 

Kolónka - III.2 Miesto určenia / Place of destination alebo III.2 Kontrolné miesto / Checking point 

Postupujte podľa pokynov v rámčeku - III.1. 

Kolónka - III.3 Dátum a čas kontroly / Date and time of check 
  Uveďte dátum a čas, kedy boli zvieratá skontrolované. Kliknutím na políčka vyberte dátum a čas  

  (v hodinách a minútach).
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Tip: Kliknutím na malú ikonu hodín nastavíte čas na aktuálny dátum a čas. 

 
 

Kolónka - III.4.1 Prepravca / Transporter 

Vyberte prepravcu pomocou jednej z možností popísaných v rámčeku III.1. 
 

Kolónka – III.4.2 Vodič / Driver 

Zadajte názov ovládača a vyberte ho z rozbaľovacej ponuky. 
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Kolónka - III.4.3 Doprevné prostriedky / Means of transport 

Kliknutím Kliknutím na “Pridať dopravný prostriedok/ Add means of transport” vyberte dopravný 
prostriedok, ktorým zvieratá resp. výrobky opúšťajú krajinu odoslania. Máte na výber medzi 
“Železnica/Railway”, “Cestné vozidlo/ Road vehicle”, “Lietadlo/ Airplane” alebo “Plavidlo/ Vessel”. 
 

 

Kliknutím na „ Identifikácia/ Identification “ pridáte identifikáciu dopravného prostriedku. 
 

Vyplňte požadované polia: 
 

 Ak už dopravný prostriedok v systéme existuje, zobrazí sa v rozbaľovacom zozname pri 

písaní. Vyberte ho. 
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 Ak neexistuje, vyplňte polia a kliknite na zelené tlačidlo „ + Vytvoriť/ Create”. 
 

Kolónka - III.4.4 Priestorové možnosti / Space allowances 

Uveďte priestor na zviera v m². 

Kolónka - III.4.5 Záznamy o pláne prepravy a časové limity prepravy / Journey Log records and journey 

time limits 

Podľa potreby označte súlad. 

Kolónka - III.4.6 Zvieratá / Animals 

Vyberte kategóriu a potom vyplňte príslušné polia. Ak chcete odstrániť riadok, kliknite na ikonu koša. 
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Dôležitá poznámka: Vyplnenie ČASTI IV nie je zatiaľ k dispozícii. Táto časť bude čo 

najskôr doplnená a zrevidovaná verzia manuálu s popisom tejto časti bude 

nasledovať. 

 
 

Kolónka - III.5 Výsledok control / Outcome of the checks 

V každom relevantnom riadku začiarknite správnu možnosť: súlad alebo výhrady. 
 

Podpísanie hlásenia miesta určenia / Sign place of destination report 

Po dokončení správy kliknite na „ Podpísať miesto určenia/ Sign place of destination”. 
 

Stav AJL sa potom aktualizuje na „ Miesto určenia podpísané/ Place of destination signed”. Toto je 
konečný stav AJL. 

 
 
 

 
ČASŤ IV: Vyhlásenie prepravcu – ako autorizovaný prepravca
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ČASŤ V: Hlásenie o nezrovnalosti – ako LAU 

Ako LAU zapojený do AJL, vstúpte do AJL a choďte na „ Časť V: Hlásenie o nezrovnalosti / Part V: 
Anomaly report”. Kliknite na „+ Pridať hlásenie o nezrovnalosti/ Add anomaly report”. 

 

Ak chcete zrušiť hlásenie o nezrovnalosti, kliknite na červené tlačidlo „ Zrušiť hlásenie o nezrovnalosti/ 
Cancel anomaly report”. 

 

 

Box - V.2 Pozorovacie miesto / Observation place 

Vyberte miesto pozorovania podľa jednej z týchto možností: 
 

  Začnite písať meno operátora a vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa otvorí. 
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 Spustite rozšírené vyhľadávanie kliknutím na tlačidlo „ Rozšírené/ Advanced” a pridajte 
niekoľko filtrov kliknutím na malé tlačidlo „ + “ vpravo. 

 

 

 Vyberte operátora zo zoznamu „ Obľúbené/ Favorite “ kliknutím na sivú hviezdičku. Ak 
chcete zaregistrovaťoperátor vo vašich „ Obľúbených/ Favorite “, spustite rozšírené 
vyhľadávanie, nájdite správnu možnosť a začiarknite políčko hviezda na ľavej strane. 
Tento operátor bude zaregistrovaný ako obľúbený. 
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Tip: Kliknutím na malú ikonu hodín nastavíte čas na aktuálny dátum a čas. 

Box - V.3 Čas pozorovania / Observation time 

Uveďte dátum a čas hlásenia. Kliknutím na políčka vyberte dátum a čas (v hodinách a minútach).  
 

 

 
Kolónka - V.4 Typ nezrovnalosti (í) podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 / Type of anomaly(ies) 

pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005 

Zaškrtnite príslušné typy pozorovaných nezrovnalostí. 

Kolónka - V.4.11 Poznámky / Remarks 

V prípade potreby napíšte komentár. 

Odoslať hlásenie o nezrovnalosti / Submit anomaly report 

Po dokončení správy kliknite na „ Odoslať hlásenie o nezrovnalosti / Submit anomaly report”. 
 


