Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat zo Slovenskej republiky
do iných členských štátov Európskej únie.
(maximálny počet spoločenských zvierat - pes, mačka a fretka pri nekomerčnom
premiestňovaní, ktoré doprevádzajú vlastníka alebo oprávnenú osobu môže byť 5 kusov ).
Pre cestovanie zo Slovenska do iných členských štátov musia byť splnené nasledovné
požiadavky:
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
2. boli platne zaočkované proti besnote
- vek psa, mačky alebo fretky pri očkovaní musí byť minimálne 12 týždňov
- očkovanie vykonal oprávnený veterinárny lekár v súlade s vakcinačnou
schémou konkrétnej očkovacej látky, ktorá má povolenie na uvedenie na
trh
Podmienky platnosti očkovania proti besnote:
 očkovanie je platné na 21. deň po jeho vykonaní, a trvá do doby
uvedenej v technickej špecifikácii povolenia na uvedenie na trh (doba
platnosti sa uvádza v príslušnom oddieli identifikačného dokladu (pet
pase) – uvádza ju tam oprávnený veterinárny lekár na vydávanie pet
pasov
 odo dňa preočkovania, ak bolo preočkovanie (revakcinácia ) vykonaná
počas doby platnosti predchádzajúcej vakcíny (platnosť očkovania je
vždy podľa výrobcu vakcíny, alebo podľa rozhodnutia ošetrujúceho
povereného veterinárneho lekára na vydávanie pet pasov a uvádza sa
v pet pase spoločenského zvieraťa ).
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
vydávanie pet pasov
 dátum podania vakcíny musí byť uvedený v pet pase zvieraťa, takisto
jeho dátum platnosti na 21. deň a dátum doby jeho platnosti (dokedy
očkovanie platí)
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očkovaniu musí predchádzať dátum aplikácie mikročipu alebo tetovania
alebo prečítania mikročipu alebo tetovania v identifikačnom doklade
(pet pase) tj. najprv platné označenie zvieraťa ( mikročip alebo
tetovanie) až potom vakcinácia

3. sú sprevádzané identifikačným dokladom (pet pasom), ktorý vydáva oprávnený
veterinárny lekár.
Pas je jednotný doklad, ktorý je platný vo všetkých členských štátoch. Každý pas má svoje
identifikačné číslo a kód krajiny.
4. Dodatočné záruky, ktoré požadujú členské štáty pri cestovaní so psíkom
a. Írsko
b. Fínsko
c. Spojené kráľovstvo
d. Malta
Spoločenské zvieratá (psy) musia byť pred nekomerčným premiestňovaním / vstupom do
krajín - Fínsko, Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo a (Nórsko ) odčervené (ošetrené) proti
parazitovi Echinococcus multilocularis v súlade s Delegovaným nariadením komisie (EÚ) č.
1152/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 998/20023, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus
multilocularis u psov.
Ošetrenie musí byť:
vykonané súkromným veterinárnym lekárom v čase 120 až 24 hodín pred ich plánovaným
vstupom do horeuvedených krajín
a) súkromný veterinárny lekár zapíše ošetrenie proti parazitom Echinocccocus
multilocularis, ktoré vykonal do príslušnej kolónky v identifikačnom doklade zvieraťa
(pet pase) – uvedie dátum a hodinu ošetrenia
b) názov prípravku a výrobcu
Účinnou látkou použitého prípravku pri odčervení musí byť praziquantel
VÝNIMKY
A. Nekomerčný presun mladých psov, mačiek a fretiek (mládať), ktoré neboli zaočkované
proti besnote alebo očkovanie proti besnote nenadobudlo platnosť- neubehlo 21. dní od
zaočkovania (očkovanie proti besnote je platné na 21. deň po zaočkovaní ak ide o prvé
očkovanie proti besnote).
Členské štáty môžu udeliť výnimku z povinného očkovania proti besnote pre mláďatká
psov, mačiek a fretiek, ktoré majú menej ako 12 týždňov a neboli očkované proti besnote
a pre mláďatka psov, mačiek a fretiek, ktoré majú medzi 12 a 16 týždňom, boli očkované proti
besnote, ale očkovanie ešte nie je platné (platné je na 21. deň po zaočkovaní proti besnote).
Mláďatá musia byť sprevádzané správne vyplneným pet pasom a buď sú sprevádzané
písomným vyhlásením majiteľa, že od svojho narodenia neprišli do kontaktu zo zvieratami
vnímavými na besnote alebo sú sprevádzané matkou, na ktorej sú závislé a tá má v pet pase
potvrdenú platné očkovanie proti besnote.
INFORMÁCIE o výnimke na presun mláďat psov, mačiek a fretiek do jednotlivých členských
štátov sú zverejňované na stránkach Európskej komisie.
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http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals/index_en.htm
Uvedený link je len v anglickej verzii vzhľadom nato, že údaje sa môžu meniť.

B. Výnimka maximálneho počtu
spoločenských zvierat (psy, mačky a fretky) pri
nekomerčnom presune
Maximálny počet spoločenských zvierat druhov (psy, mačky a fretky) môže prekročiť 5, za
splnenia týchto podmienok:
 Spoločenské zvieratá musia mať viac ako 6 mesiacov
 Ide o nekomerčné premiestňovanie - na súťaže, výstavy, športové podujatia alebo
tréningy na športové podujatia
 Vlastník alebo oprávnená osoba v tomto prípade musí predložiť písomný doklad , ktorý
potvrdí,
a) že spoločenské zvieratá sú prihlásené na účasť na takýchto podujatiach (súťaže,
výstavy, športové podujatia, tréningy na športové podujatia) alebo
b) spoločenské zvieratá sú zaregistrované v združeniach, ktoré podujatie organizuje
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