
Výnimka – mladé zvieratá 

Slovenská republika povolí nekomerčný presun mláďat psov, mačiek a fretiek na svoje 
územie  z členských štátov, ktoré: 

majú menej ako 12 týždňov  a neboli očkované proti besnote za splnenia nasledujúcich 
požiadaviek: 

 

A. mláďatá psov, mačiek a fretiek sú vo veku menej ako 12 týždňov sú 
sprevádzané matkou, na ktorej sú závislé: 

1. matka musí byť označená: 

buď: 

a. mikročipom (mikročip musí spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľný 
odčítacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785 ) 

Upozornenie: Ak horeuvedený mikročip nespĺňa tieto požiadavky,  vlastník alebo 
oprávnená osoba poskytnú prostriedky potrebné na čítanie transpondéra pri 
každom overení označovania a kontrole totožnosti. 

alebo:   

b. zreteľným a čitateľným tetovaním vykonaným pred 3 .júlom 2011 
 

2. matka musí byť sprevádzaná pet pasom 
3. matka musí mať platné očkovanie proti besnote, ktoré je potvrdené v jej pase 

a ktoré bolo vykonané pred narodením mláďaťa/mláďat 
4. mláďa (psa, mačky a fretky) musí byť označené mikročipom (mikročip musí 

spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľný odčítacím zariadením, ktoré je 
v súlade s normou ISO 11 785 ) 

Upozornenie: Ak horeuvedený mikročip nespĺňa tieto požiadavky,  vlastník 
alebo oprávnená osoba poskytnú prostriedky potrebné na čítanie transpondéra 
pri každom overení označovania a kontrole totožnosti. 

5. mláďa (psa, mačky a fretky) musí byť sprevádzané pet pasom 
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B. mláďatá psov, mačiek a fretiek vo  veku menej ako 12 týždňov  a nie sú 
sprevádzané matkou: 

1. mláďa (psa, mačky a fretky) musí byť označené mikročipom (mikročip musí 
spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľný odčítacím zariadením, ktoré je 
v súlade s normou ISO 11 785 ) 

Upozornenie: Ak horeuvedený mikročip nespĺňa tieto požiadavky,  vlastník 
alebo oprávnená osoba poskytnú prostriedky potrebné na čítanie transpondéra 
pri každom overení označovania a kontrole totožnosti. 

2. mláďa (psa, mačky a fretky) musí byť sprevádzané pet pasom 
1. majiteľ alebo oprávnená osoba predloží podpísané vyhlásenie, že mláďa sa od 

svojho narodenia až do času nekomerčného premiestňovania neprišlo do 
žiadneho kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami vnímavými na besnotu (vzor 
vyhlásenia sa nachádza v prílohe 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 
577/2013http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&qid=1422603218441&from=
EN ) 

alebo vzor vyhlásenia pre nekomerčný presun mladých zvierat  (formát  PDF) 

Majú medzi 12. a 16.týždňov veku, boli očkované proti besnote, ale očkovanie ešte nie 
je platné za splnenia  týchto podmienok: 

2. Mláďa (psa, mačky a fretky) musí byť označené mikročipom (mikročip musí 
spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľný odčítacím zariadením, ktoré je 
v súlade s normou ISO 11 785 ) 

Upozornenie: Ak horeuvedený mikročip nespĺňa tieto požiadavky,  
vlastník alebo oprávnená osoba poskytnú prostriedky potrebné na 
čítanie transpondéra pri každom overení označovania a kontrole 
totožnosti. 

3. Mláďa (psa, mačky a fretky) musí byť sprevádzané pet pasom 
4. Mláďa je očkované proti besnote, ktoré je potvrdené v jeho pase  
5. Majiteľ alebo oprávnená osoba predloží podpísané vyhlásenie, že mláďa sa od 

svojho narodenia až do času nekomerčného premiestňovania neprišlo do 
žiadneho kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami vnímavými na besnotu (vzor 
vyhlásenia. sa nachádza v prílohe 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 
577/2013  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&qid=1422603218441&from=
EN ) 
 

alebo vzor vyhlásenia pre nekomerčný presun mladých zvierat  pdf formát    
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&qid=1422603218441&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&qid=1422603218441&from=EN
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http://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/VVNPMZ.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&qid=1422603218441&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&qid=1422603218441&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&qid=1422603218441&from=EN


Obchod s mláďatami psov mačiek a fretiek musí spĺňať rovnaké podmienky pri 
výnimke  vzhľadom na vek zvierat  

Navyše zvieratá musia byť sprevádzané  veterinárnym osvedčením (vzor 
veterinárneho osvedčenia sa nachádza v časti 1  prílohy E  smernice rady 
92/65/EHS http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-
20141229&qid=1422602913272&from=EN), v ktorom sa nachádza potvrdenie  
veterinárneho lekára, že 48 hodín pred odoslaním zvierat bolo vykonané klinické 
vyšetrenie a zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné prepravy do miesta 
určenia 

 

 

Slovenská republika nepovolí nekomerčný presun mláďat psov, mačiek a fretiek na 
svoje územie  z území alebo tretích krajín uvedených v článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia 
č. 576/2013 alebo v časti 1 Prílohy II vykonávacieho  nariadenia Komisie (EÚ) č. 
577/2013   

 

 

Slovenská republika nepovolí nekomerčný presun mláďat psov, mačiek a fretiek na 
svoje územie  z území alebo tretích krajín   iných ako sú uvedené v článku 13 ods. 1 
a 2 nariadenia č. 576/2013 alebo v  časti 1 Prílohy II vykonávacieho  nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 577/2013   

 

 

 

 

3 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&qid=1422602913272&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&qid=1422602913272&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0065-20141229&qid=1422602913272&from=EN

