BREXIT: vývoz, dovoz a cestovanie so spoločenskými zvieratami
medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Severného Írska od 1.1.2021
Od 1. januára 2021 je Veľká Británia (VB) krajinou uvedenou v časti II prílohy II vykonávacieho
nariadenia komisie (EÚ) č. 577/2013 ., na Zozname území a tretích krajín uvedených v článku 13 ods.
2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013.

1. Cestovanie (nekomerčné premiestňovanie)

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

1.1 Cestovanie (nekomerčné premiestňovanie) so spoločenským zvieraťom (pes mačka, fretka)
do Veľkej Británie

Pas EÚ pre spoločenské zvieratá vydaný v členskom štáte je stále platný pre vstup do VB.
Pred vstupom do VB musia byť všetky spoločenské zvieratá:
 označené mikročipom
 očkované proti besnote (platné 21 dní po primárnej vakcinácii)
 ošetrené proti Echinococcus multilocularis 24 - 120 hodín (5 dní) pred vstupom do krajiny
Prípravok na ošetrenie musí:
 byť schválený na použitie v krajine, kde sa ošetrenie vykonáva
 obsahovať praziquantel alebo ekvivalent, ktorý sa ukázal ako účinný proti pásomnici
(Echinococcus multilocularis)

Cestovné doklady pre spoločenské zvieratá
Zviera musí mať pri vstupe do VB alebo pri návrate do VB jeden z nasledujúcich dokumentov:





cestovný pas EÚ pre spoločenské zvieratá vydaný v EÚ (alebo vo Veľkej Británii, ak bol vydaný
pred 1. januárom 2021), alebo pas pre spoločenské zvieratá z inej tretej krajiny uvedenej v časti
1 prílohy II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 577/2013
veterinárne osvedčenie (animal health certificate- AHC) vydané vo VB používané na cestu do
EÚ - ktoré je možné použiť na opätovný vstup do VB až 4 mesiace po jeho vydaní
certifikát VB o zdravotnom stave spoločenských zvierat (iba na cestovanie do VB)

https://www.gov.uk/government/publications/pet-travel-apply-for-a-gb-pet-health-certificate

Trasy a cestovné spoločnosti
Je potrebné cestovať po schválených trasách. Pri vstupe do VB budú kontrolované dokumenty a
mikročip spoločenského zvieraťa.
https://www.gov.uk/government/publications/pet-travel-approved-air-sea-rail-and-charter-routesfor-the-movement-of-pets
Majitelia asistenčných psov, ktorí sa vracajú z EÚ, nemusia cestovať po schválených trasách, musí byť
ale vopred informované vstupné miesto, aby sa zaistilo vykonanie príslušných kontrol.

Cestovanie s viac ako 5 spoločenskými zvieratami
Do VB nie je možné priniesť viac ako 5 spoločenských zvierat, pokiaľ sa nezúčastňujú alebo sa
nepripravujú na:
- súťaž
- vystúpenie
- športové podujatie

Pokiaľ cestujú za jedným z týchto účelov, bude potrebný písomný dôkaz o registrácii na danú udalosť.
Všetky zvieratá musia: -

byť súčasťou podujatia
mať viac ako 6 mesiacov
splniť podmienky cestovania spoločenských zvierat

1.2. Cestovanie (nekomerčné premiestňovanie) so spoločenským zvieraťom (pes mačka, fretka) z
Veľkej Británie

Pas EÚ pre spoločenské zvieratá vydaný Veľkou Britániou a Severným Írskom do 31. decembra
2020 nie je platný dokument pre cestu do EÚ alebo Severného Írska.
Namiesto pasu je potrebné veterinárne osvedčenie (AHC).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1472649564215&uri=CELEX:32016R0561
Po príchode do krajiny EÚ je potrebné prejsť vstupným miestom cestujúcich. Je potrebné predložiť
veterinárny certifikát zvieraťa- spoločenské zviera bude potrebovať nový veterinárny certifikát pre
každú cestu do krajiny EÚ.

Severné Írsko
Požiadavky na cestovanie spoločenských zvierat medzi Severným Írskom a EÚ vrátane Írskej
republiky sa nemenia. Od 1. januára 2021 budú pravidlá cestovania spoločenských zvierat v EÚ
naďalej platiť pre Severné Írsko. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 o
nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat podrobne uvádza požiadavky na kontrolu
zdravotného stavu a súlad dokumentácie s požiadavkami na nekomerčný presun spoločenských zvierat
(psov, mačiek a fretiek) medzi a do členských štátov EÚ vrátane Severného Írska.

2. Vývoz, dovoz (komerčné premiestňovanie)

„Komerčné premiestňovanie“ je každé premiestňovanie, ktorého cieľom je obchodovanie- kúpa/predaj
spoločenského zvieraťa a iná zmena jeho vlastníctva.

Vývoz spoločenských zvierat (pes mačka, fretka) do Veľkej Británie

2.1.

Od januára 2021 musia byť všetky živé zvieratá sprevádzané vývozným zdravotným osvedčením,
ktoré musí zabezpečiť vývozca v krajine pôvodu EÚ príslušným orgánom. Tieto osvedčenia sú v
podstate rovnaké ako súčasné EÚ certifikáty pre import. Zdravotné certifikáty EÚ pre živé zvieratá,
ktoré už existovali, boli prepísané do verzií VB.
https://www.gov.uk/government/publications/pets-health-certificates
Dovozca musí byť registrovaný v IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system).
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
Dovozca z Veľkej Británie musí oznámiť zásielku prostredníctvom IPAFFS najmenej jeden pracovný
deň pred predpokladaným časom príchodu do miesta vstupu.

Pokiaľ ide o všetky živé zvieratá, dovozca z Veľkej Británie musí poskytnúť vývozcovi z EÚ/ úradnému
veterinárnemu lekárovi jedinečné číslo oznámenia (unique notification number- UNN), ktoré je
vytvorené pri oznámení dovozu dovozcom agentúre APHA (Animal and Plant Health Agency). Formát
tohto čísla bude IMP.GB.2021.1XXXXXX. Úradný veterinárny lekár musí do zdravotného certifikátu
pridať UNN. K oznámeniu o dovoze musí byť priložená kópia zdravotného osvedčenia.
Od januára 2021 môžu zásielky z EÚ naďalej vstupovať cez ktorýkoľvek vstupný bod a nemusia
vstupovať cez ustanovené vstupné miesto s príslušným BCP (border control posts) do júla 2021.
Dokumentárne kontroly budú prebiehať na diaľku a kontroly totožnosti a fyzické kontroly živých zvierat
sa v mieste určenia uskutočnia na základe rizika.
Kontrola dokladov zahŕňa preskúmanie požadovaných úradných dokladov sprevádzajúcich zásielku a
kontroly totožnosti zahŕňajú vizuálnu kontrolu na overenie obsahu zásielky - vrátane označenia zvierat
– zodpovedajúce úradným dokumentom. Fyzická kontrola znamená kontrolu podľa potreby – kontrola
dopravného prostriedku, stavu zvieraťa a môže zahŕňať odber vzoriek na analýzu.

2.1.

Dovoz spoločenských zvierat (pes mačka, fretka) z Veľkej Británie

Podmienky vstupu pre spoločenské zvieratá:
 zdravotný certifikát
 predbežné oznámenie o dovoze do EÚ prostredníctvom TRACES NT najmenej 1 pracovný deň
vopred
 vstup cez určitú HKS pre dokumentárnu, fyzickú a identifikačnú kontrolu


Severné Írsko
Požiadavky na obchodný presun spoločenských zvierat medzi Severným Írskom a EÚ vrátane
Írskej republiky sa nemenia. Pri komerčných vývozoch alebo cestovaní s viac ako 5 spoločenskými
zvieratami je okrem splnenia podmienok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013
o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat potrebné splniť aj požiadavky na komerčný
obchod ustanovené v smernici „Balai“– Smernica rady 92/65/EHS ktorou sa ustanovujú veterinárne
požiadavky na obchodovanie so zvieratami a na ich dovoz do spoločenstva . Jednou z požiadaviek na
komerčný pohyb je zdravotné osvedčenie.

Otázky a odpovede:
1) Chcem cestovať do Anglicka na dovolenku spolu so svojím psom, čo budem teda potrebovať?
Bude sa jednať o nekomerčné premiestňovanie a preto musí zviera spĺňať vyššie uvedené
podmienky ako označenie mikročipom, platné očkovanie proti besnote a ošetrenie proti
Echinococcus multilocularis. Zviera musí byť tiež sprevádzané cestovným pasom EÚ pre
spoločenské zvieratá vydaným v EÚ alebo jedným z ďalších dokumentov uvedených vyššie
v sekcii nekomerčného premiestňovania.
2) Chcem cestovať do Severného Írska spolu so svojou mačkou, aké sú podmienky?
Pre Severné Írsko naďalej platia rovnaké podmienky EÚ, preto sú podmienky nezmenené
a ľahko dostupné a ako cestovný dokument postačuje pas EÚ pre spoločenské zvieratá vydaný
v EÚ.
3) Som občan Slovenskej republiky žijúci vo Veľkej Británii a chcem si dať doviesť svojho psa zo
Slovenska prepravnou spoločnosťou, aké dokumenty budem potrebovať?
Ak spoločenské zviera necestuje v spoločnosti svojho majiteľa alebo v priebehu 5 dní od
vycestovania majiteľa, jedná sa legislatívne o komerčné premiestňovanie zvieraťa, a teda je
nutné splniť vyššie uvedené podmienky k tomuto typu premiestňovania a zaobstarať uvedené
dokumenty.
4) Cestujem zo Slovenska do Anglicka so svojimi 7 psami na súťaž, aké pre mňa platia
podmienky?
Pre tento prípad bude potrebný písomný dôkaz o registrácii na danú udalosť, pričom všetky
zvieratá musia byť súčasťou podujatia, mať viac ako 6 mesiacov a splniť podmienky pre
nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat uvedené vyššie.
5) Som Slovák žijúci vo Veľkej Británii, kde som si zaobstaral psa a chcem sa s ním vrátiť na
Slovensko, čo potrebujem vybaviť?
Pokiaľ má spoločenské zviera iba anglický doklad, ako pas EÚ pre spoločenské zvieratá vydaný
Veľkou Britániou do 31.12.2020, tento doklad je už na cestovanie do EÚ neplatný a zviera bude
potrebovať zdravotné osvedčenie pre vstup do EÚ a spĺňať v ňom uvedené podmienky.

Viac užitočných informácií nájdete na stránkach https://www.gov.uk/ a https://www.daera-ni.gov.uk/.

