
Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat  druhov uvedených v časti B prílohy I 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013 na územie Slovenskej republiky  

  

Definície: Nekomerčné premiestňovanie je každé premiestňovanie, ktorého cieľom nie je predaj 
spoločenského zvieraťa ani zmena jeho vlastníctva.  

 Spoločenské zviera je zviera druhov uvedených v prílohe I sprevádzajúce svojho vlastníka alebo 
oprávnenú osobu počas nekomerčného premiestňovania, za ktoré počas tohto nekomerčného 
premiestňovania nesie zodpovednosť vlastník alebo oprávnená osoba  

  

Do skupiny B prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013  patria :  

 o vtáky, iné druhy vtákov ako tie, ktoré sa uvádzajú v článku 2 smernice 2009/158/ES t.j. všetky 
okrem hydiny, hydinou sa rozumejú kury domáce, moriaky, perličky, kačice, husi, prepelice, holuby, 
bažanty, jarabice a vtáky bežce (Ratitae) odchované alebo držané v zajatí na rozmnožovanie, na 
produkciu mäsa alebo konzumných vajec alebo na získavanie zveriny na zazverenie,  

 

nekomerčné premiestňovanie vtákov z tretích krajín na územie Slovenska upravuje  Rozhodnutie 
Komisie 2007/25/ES o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou 
a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva, kde 
dovoz je možný ak: 

zásielka obsahuje najviac päť jedincov a: 

uvedení jedinci pochádzajú z členskej krajiny OIE (v súlade časťou A, časťou B prílohy I  RK 
2007/25/ES)  

musia spĺňať požiadavky v súlade s s čl.1, písm.b) i)  až b)v)  RK 2007/25/ES 

musia byť sprevádzané veterinárnym certifikátom v súlade s prílohou II RK 2007/25/ES 

musia byť sprevádzané vyhlásením majiteľa v súlade s prílohou III RK 2007/25/ES 

 

o bezstavovce (okrem včiel a čmeliakov, na ktoré sa vzťahuje článok 8 smernice 92/65/EHS  a 
mäkkýšov a kôrovcov podľa vymedzenia v článku 3  ods. 1 písm.e) bode ii) a iii) smernice 
2006/88/ES),  

 o okrasné vodné živočíchy podľa vymedzenia článku 3 písm. k) smernice 2006/88/ES vyňaté z 
rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 2 ods.1 písm. a),  

  

o  obojživelníky,  

 o  plazy,  

   

 



 o cicavce: iné hlodavce a králiky ako tie určené na výrobu potravín a vymedzené  v rámci kategórie 
„zajacovité“ v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.  

  

Nakoľko  nie sú harmonizované (zosúladené) podmienky presunu spoločenských zvierat  skupiny B 
(okrem vtákov) prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013,  na územie 
Slovenskej republiky,  je potrebné pre bližšie vyšpecifikovanie podmienok  presunu kontaktovať 
Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky podaním žiadosti.  Formulár žiadosti: 
PDF formát,  RTF formát  

  

na nasledovných kontaktných adresách:  

  

poštová adresa: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  Odbor zahraničných 
vzťahov, dovozov a vývozov Botanická 17 842 13  Bratislava  

  

e-mailova adresa:  ozvdv@svps.sk 


