PRESUN SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT ( PES, MAČKA, FRETKA) DO TRETÍCH KRAJÍN.
Pozn: Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom Európskej únie.

V prípade vycestovania do tretích krajín je potrebné splniť veterinárne podmienky stanovené
kompetentnou veterinárnou autoritou konkrétnej tretej krajiny.
Aktuálne podmienky sa dajú zistiť nasledovnými postupmi:
Buď
1.Vlastník spoločenských zvierat sám požiada konkrétnu tretiu krajinu (kompetentnú
veterinárnu autoritu alebo zastupiteľský úrad konkrétnej tretej krajiny) alebo si
podmienky zistí iným spôsobom napr. prostredníctvom agentúry, známeho atď., a
požiada o zaslanie podmienok presunu do tretej krajiny a veterinárny certifikát, ktorý
si dá úradne preložiť (úradný preklad je potrebný, ak to vyžaduje konkrétne tretia
krajina) a dá na posúdenie/potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe alebo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej
republiky.
Alebo
2. Vlastník spoločenských zvierat požiada Štátnu veterinárnu a potravinovú správu
Slovenskej republiky Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov o zistenie
podmienok dovozu a veterinárny certifikát do konkrétnej tretej krajiny. Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oficiálne požiada o zaslanie
informácií z tretej krajiny, t.j. vstúpi sa do bilaterálnych rokovaní, kde sa dohodnú
podmienky presunu a vzor certifikátu potrebný na vstup do tretej krajiny.

UPOZORNENIE
O uvedené informácie je potrebné vždy požiadať v dostatočnom časovom predstihu pred
plánovaným vycestovaním (odporúčame minimálne 60 dní sa informovať vopred).
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Postup podávania žiadosti:

1. Podanie vyplnenej žiadosti s dokumentami( prílohami) e-mailom alebo do podateľne
– inak žiadosť nebude akceptovaná
Adresa na podanie žiadosti:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17
842 13 Bratislava

2. Prvý kontakt so zodpovedným pracovníkom, ktorý vybavuje žiadosť a prílohy
3. Preštudovanie a posúdenie žiadosti a príloh zodpovedným pracovníkom (pri prvom
kontakte so zodpovedným pracovníkom nie je možné požadovať okamžitý podpis:
a. pri rozsiahlych materiáloch
b. pri dokumentoch poskytnutých v inom jazyku ako je úradný jazyk – iný ako
slovenský jazyk
4. Podpis dokumentov kompetentným zástupcom veterinárnej organizácie - (prebehne
až po posúdení žiadosti a príloh), v prípade nedostatkov žiadosti a príloh je potrebné
žiadosť doplniť, aby mohli byť požadované dokumenty podpísané.
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