
 Nekomerčný presun spoločenských zvierat (psov, mačiek a  fretiek) z tretích krajín, ktoré nie sú 
na zozname na územie Slovenska. 
 
Tretie krajiny alebo územia, ktoré nie sú na zozname  sú tie, ktoré nie sú uvedené  v časti 1 a časti 2 
prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013, podľa článku 13 ods.1 a ods. 2 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady  (EÚ) č. 576/2013. 
 
Psy, mačky a fretky: 

1. sú označené  
buď  

a.  mikročipom (musia spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľné 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 
Označenie mikročipom vykonáva veterinárny lekár, ktorý má oprávnenie na praktizovanie 
veterinárneho lekárstva v krajine odoslania. 
UPOZORNENIE: Označenie mikročipom alebo tetovanie musí byť vykonané pred očkovaním proti 
besnote 
 

2. boli platne  zaočkované proti besnote  
- vek psa, mačky alebo fretky musí byť  minimálne 12 týždňov 
- očkovanie vykonáva  veterinárny lekár, ktorý má oprávnenie na vykonávanie   

veterinárneho lekárstva v krajine odoslania  v súlade s vakcinačnou schémou 
konkrétnej očkovacej látky, ktorá má povolenie alebo licenciu udelenú 
príslušným orgánom a spĺňa požiadavky ustanovené  v Príručke diagnostických 
testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, ktoré vydala Svetová organizácia pre 
zdravie zvierat (OIE). 
 
podmienky platnosti očkovania proti besnote: 

 očkovanie je platné na 21. deň po jeho vykonaní, ak je dokončený protokol 
o primárnej vakcinácii (prvej) a trvá do doby uvedenej 
v technickej  špecifikácii povolenia na uvedenie na trh (doba platnosti sa 
uvádza  v príslušnom oddieli identifikačného dokladu  alebo certifikátu 

 odo dňa preočkovania, ak bolo preočkovanie (revakcinácia ) vykonaná počas 
doby platnosti predchádzajúcej vakcíny (platnosť očkovania je vždy podľa 
výrobcu vakcíny – špecifikácie). 
UPOZORNENIE: 
Preočkovanie (revakcinácia) sa považuje za prvé (primovakcináciu), ak 
neexistuje doklad o pôvodnom očkovaní alebo preočkovanie bolo vykonané 
po dobe platnosti predchádzajúceho očkovania. 

 vakcína musí byť podaná oprávneným veterinárnym lekárom na vykonávanie 
veterinárneho lekárstva v krajine odoslania 

 dátum podania vakcíny musí byť uvedený v identifikačnom doklade zvieraťa 
alebo vo veterinárnom osvedčení na nekomerčný presun do členských štátov 



 vakcinácii musí predchádzať dátum aplikácie transpondéra alebo tetovania 
alebo prečítania  transpondéra alebo tetovania v identifikačnom doklade 
(pet pase)  
najprv transpondér/ tetovanie potom  vakcinácia  proti besnote 

 
3. zviera musí byť doprevádzané  veterinárnym osvedčením pre nekomerčný presun psov, 

mačiek a fretiek do členských štátov z územia alebo tretej krajiny, v súlade s článkom 5 ods. 
1 a 2 nariadenia č. 576/2013. Osvedčenie vystavuje úradný veterinárny lekár vyvážajúcej 
tretej krajiny alebo územia alebo schválený veterinárny lekár. 
 
Vzor veterinárneho osvedčenia pre nekomerčný presun psov, mačiek a fretiek do členských 
štátov sa nachádza v prílohe IV časti I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013. 
Link:http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_096_R_0007&from=EN  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1472649564215&uri=CELEX:32016R0561  .- možnosť zobrazenia 
v inom jazyku 
 
V prípade spätného návratu (re-entry – menej ako 90 dní) psa, mačky alebo fretky z tretej 
krajiny alebo územia, ktoré sa nenachádza na zozname v časti 1 a časti 2 prílohy II 
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013, podľa článku 13 ods.1 a ods. 2 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady  (EÚ) č. 576/2013   do EÚ (zviera pochádza z EÚ 
a vracia sa späť do EÚ) zviera bude sprevádzať európsky pet pas.  
 

4. Zviera musí byť doprevádzané písomným vyhlásením, ktoré je podpísané majiteľom alebo 
oprávnenou osobou, ktoré potvrdzuje, že zviera je premiestňovanie v rámci nekomerčného 
presunu. Vzor  písomného vyhlásenia sa nachádza v prílohe  IV časť 3 vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013. (ak je počet zvierat viac ako 5) 
Link:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0577-
20141229&qid=1449742752070&from=EN 
 

5. Zviera musí podstúpiť serologické vyšetrenie na hladinu ochranných protilátok proti 
besnote.  
Hladina ochranných látok proti besnote musí byť rovná alebo vyššia ako 0,5 IU/ml. 
Vzorka krvi musí byť vyšetrená v schválených laboratóriách tretích krajín. 
Link na schválené laboratóriá  
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm 
 
alebo v schválených laboratóriach členských štátov: 
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/other_laboratories_en.htm 
 
Vzorku krvi odoberá oprávnený veterinárny lekár na vykonávanie veterinárneho lekárstva  
v krajine odoslania najskôr  30  dní po dátume vykonania očkovania proti besnote 
a najmenej  3 mesiace pred dátumom presunu zvieratá na územie Slovenska (toto 
trojmesačné obdobie sa nevyžaduje ak ide o spätný návrat zvieraťa na územie Slovenska 
a zviera je sprevádzané: pet pasom, v ktorom je potvrdené, že zviera podstúpilo serologické 
vyšetrenie  s vyhovujúcou hladinou protilátok proti besnote (t.j. rovné alebo vyššie ako 0,5 
IU/ml). Toto potvrdenie sa musí nachádzať v časti VI Titračný test protilátok proti besnote 
v pet pase. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_096_R_0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_096_R_0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1472649564215&uri=CELEX:32016R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1472649564215&uri=CELEX:32016R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0577-20141229&qid=1449742752070&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0577-20141229&qid=1449742752070&from=EN
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/other_laboratories_en.htm


ODPORÚČANIE:  Pri cestovaní do tretích krajín a späť odporúčame zobrať si so sebou aj 
overenú kópiu laboratórneho výsledku  hladiny protilátok proti besnote. 
 
Podmienky na platnosť serologického vyšetrenia na hladinu ochranných protilátok proti 
besnote:         

a) odber vzorky krvi musí vykonať  a zdokumentovať oprávnený veterinárny lekár   v príslušnom 
oddieli identifikačného dokladu (pet pasu zvieraťa) – časť VI pet pasu 

b) hladina ochranných protilátok proti vírusu besnoty v sére musí byť rovná alebo vyššia ako 
0,5 IU/ml 

c) vzorka krvi musí byť odobratá najmenej 30 dní po dátume očkovania proti besnote 
a najmenej tri mesiace pred dátumom nekomerčného premiestňovania  z tretej krajiny , 
ktorá sa nenachádza na zozname podľa článku 13 (1) alebo (2)  nariadenia č.576/2013alebo 
prílohy II časti 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č.577/2013 

d) alebo tranzitu cez takúto krajinu 
e) vzorka krvi musí byť vyšetrená v laboratóriu schválenom Európskou úniou  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm 
 
Požiadavky na platnosť testu titrácie protilátok proti besnote nájdete v prílohe IV Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní 
spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003- http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1  
 
UPOZORNENIE : 
Serologický test  sa nemusí opakovať po uspokojivom výsledku (rovný alebo vyšší ako 0,5 IU/ml)  a za 
predpokladu, že je zviera preočkované (revakcinované)   v rámci doby platnosti predchádzajúceho 
očkovania proti besnote a serologický test je zapísaný oprávneným veterinárnym lekárom 
v príslušnom oddieli identifikačného dokladu (pet pase zvieraťa – časť VI) s vyhovujúcim výsledkom 
(hladina protilátok musí byť rovná alebo vyššia ako je 0,5 IU/ml ) 
V prípade tranzitu psov, mačiek alebo fretiek z území alebo tretích krajín, ktoré sú na zozname 
v časti 1 a časti 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013, podľa článku 13 
ods.1 a ods. 2 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady  (EÚ) č. 576/2013    cez tretie krajiny alebo 
územia, ktoré sa nenachádzajú na uvedenom zozname sa serologické vyšetrenie na hladinu 
protilátok proti besnote nepožaduje, ak majiteľ alebo oprávnená osoba predloží prehlásenie, že 
dané zvieratá neprišli počas tranzitu do kontaktu s druhmi zvieratami, ktoré sú vnímavé na besnotu 
a nachádzajú sa v dopravnom prostriedku alebo areáli medzinárodného letiska a sú bezpečne 
zaistené. 

 
6. psy, mačky alebo fretky musia prejsť cez určené miesta vstupu pre cestujúcich pri 

nekomerčnom premiestňovaní. 
v Slovenskej republike sú to nasledovné: 
a) na hranici s Ukrajinou cestné hraničné priechody Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké 

Slemence 
b) na hranici s Ukrajinou železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou 
c) letiská Bratislava, Košice, Poprad, Žilina, Piešťany, Sliač 

(táto povinnosť prechodu cez tieto miesta vstupu platí v prípade cestovania z tretej krajiny 
priamo na územie Slovenska, možné je samozrejme využiť na vstup do EÚ aj iné krajiny EÚ) 

 
7. Výnimka z povinného očkovania  proti besnote pre mláďatá psov, mačiek a fretiek 

Na územie Slovenskej republiky nie je možné cestovať so psami, mačkami alebo fretkami vo 
veku menej ako 12 týždňov, ktoré nie sú očkované proti besnote alebo vo veku medzi 12. 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1


a 16. týždňom veku, ktoré sú očkované proti besnote, ale vakcinácia ešte nenadobudla 
platnosť, ak pochádzajú z tretích krajín alebo území, ktoré nie sú uvedené  v časti 1 a časti 2 
prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013, podľa článku 13 ods.1 a ods. 
2 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady  (EÚ) č. 576/2013. 
 
 

 
 
 
 


