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Regionálna veterinárna a potravinová správa ................................................. 
Ulica, číslo, PSČ a mesto 

 

Úradný záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie 
cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty č. ...................... 

podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a v súlade s čl. 18 
Nariadenia Rady (ES) 1/2005 z 22. decembra 2004 Rady (ES) 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas 
prepravy a súvisiach činnostiach a ktorou sa menia a dopĺňajú Smernice 64/432/ES a 93/119 a Nariadenie (ES) 
1255/97 a v súlade s nariadením vlády SR č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri 
preprave. 
 
Kontrola vykonaná na pokyn: .............................................................................................................. 

Kontrolu vykonal/li veterinárny/ni inšpektor/ri RVPS (meno, priezvisko, číslo služobného preukazu): 

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

Kontrolovaný subjekt: .................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................... 

                                     (Názov, sídlo a IČO/meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO) 
Miesto výkonu kontroly: ............................................................................................................................................. 

                  (Názov a adresa zariadenia) 

Dátum a čas začiatku kontroly: ................................................................................................................................. 
 
Druh dopravného prostriedku            vozidlo s nadstavbou / náves / príves / kontajner* 
Továrenská značka ............................................................................................................................ 
Typové označenie ............................................................................................................................... 
Evidenčné číslo vozidla / číslo kontajnera* ..................................................................................... 
 
Vlastník / držiteľ* dopravného prostriedku  
 Názov / meno a priezvisko ............................................................................................ 
 Sídlo / adresa ................................................................................................................. 
 ...................................................................................  PSČ .................... 
Platnosť zmluvy o prenájme / zápožičke* (nevypĺňať pri vlastníkovi) do ................................... 
Schválenie požadované na druh/druhy zvierat: .............................................................................. 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Počet podlaží v dopravnom prostriedku ........ 
Plocha podlahy v m2 na podlaží   č.1 .............. č.2 .............. č.3 .............. č.4 .............. 

Kontrolovaná časť dopravného prostriedku  Áno  Nie Zistenie na 
podlaží č.

1     Podlaha  
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1.1 úplná (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.a)  
1.2 pevná aby uniesla hmotnosť zvierat, ktoré majú byť prepravované 

(PrílohaI.KapitolaII. 1.1.a) 
 

1.3 neklzká (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.g)  
1.4 bez prekážok (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.a)  
1.5 zabraňujúca vypadávaniu a vytekaniu exkrementov a podstielky 

(PrílohaI.KapitolaII. 1.1.h) 
 

1.6 zabraňujúca úniku alebo vypadnutiu zvierat (PrílohaI.KapitolaII. 
1.1.d) 

 

1.7 čistiteľná a dezinfikovateľná (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.c)  
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Kontrolovaná časť dopravného prostriedku  Áno  Nie Zistenie na 
podlaží č.

2 Steny  
2.1 pevné aby udržali hmotnosť zvierat, ktoré majú byť prepravované 

(PrílohaI.KapitolaII. 1.1.a) 
 

2.2 hladké bez výčnelkov (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.a)  
2.3 poskytujú prístup ku zvieratám (PrílohaI.KapitolaII. 1.3.f)  
2.4 schopné zabrániť úniku alebo vypadnutiu zvierat 

 (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.d) 
 

2.5 schopné chrániť  zvieratá pred nepriazňou počasia 
(PrílohaI.KapitolaII. 1.1.b) 

 

2.6 výška podlažia umožňuje stáť zvieratám v prirodzenej polohe 
(PrílohaI.KapitolaII. 1.2.) 

 

3 Strecha  
3.1 úplná (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.b) 
3.2 svetlej farby (PrílohaI.KapitolaVI. 1.1.)*** 
3.3 izolovaná (PrílohaI.KapitolaVI. 1.1.)*** 
4 Fixačné zariadenie  
4.1 dostatočne pevné aby za bežných podmienok odolalo hmotnosti 

prepravovaných zvierat (PrílohaI.KapitolaIII. 1.11.a) 
 

4.2 umožňujúce ľahnutie, kŕmenie a napájanie zvierat 
(PrílohaI.KapitolaIII. 1.11.b) 

 

4.3 predchádzalo poranenie alebo uduseniu a umožňuje rýchle 
odviazanie (PrílohaI.KapitolaVI. 1.11.c)*** 

 

5 Prepážky 
5.1 dostatočne pevné na udržanie hmotnosti zvierat           

(PrílohaI.KapitolaII. 1.4.) 
 

5.2 posuvné a umožňujúce vytvorenie potrebných oddelení 
(PrílohaI.KapitolaVI. 1.8.)*** 

 

5.3 nebránia prístupu k vode (PrílohaI.KapitolaVI. 1.7.)***  
5.4 oddeľujú každé koňovité zviera okrem matky so žriebäťom 

(PrílohaI.KapitolaVI. 1.6.)*** 
 

6 Osvetlenie vo vozidle  
6.1    dostatočné na kontrolu a starostlivosť (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.i)  
6.2    znemožňuje oslepovať zvieratá pri nakládke a vykládke 

(PrílohaI.KapitolaIII. 1.6) 
 

7 Ventilácia nútená 
7.1 schopná udržať teplotu v časti dopravného prostriedku, kde sú 

prepravované zvieratá, v rozpätí 5-30°C (PrílohaI.KapitolaVI. 3.1.)*** 
 

7.2 fungujúca nezávisle od chodu motora po dobu min. 4 hodín 
(PrílohaI.KapitolaVI. 3.2.)*** 

 

7.3 s monitorovacím a zaznamenávacím zariadením   
(PrílohaI.KapitolaVI. 3.3.)*** 

 

7.4 s alarmom pre vodiča v prípade dosiahnutia max. alebo min. teploty 
(PrílohaI.KapitolaVI. 3.4.)*** 
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Kontrolovaná časť dopravného prostriedku  Áno  Nie Zistenie na 
podlaží č.

8 Zariadenie na nakladanie a vykladanie zvierat  
8.1 sklon zodpovedá požiadavkám pre ošípané, teľatá a kone          

pomer výška rampy : dosah rampy ‹ 2,75  (PrílohaI.KapitolaIII. 
1.4.a) 

 

8.2 sklon zodpovedá požiadavkám pre hovvädzí dobytok a ovce          
pomer výška rampy : dosah rampy ‹ 2,00  (PrílohaI.KapitolaIII. 
1.4.a) 

 

8.3 podlaha neklzká (PrílohaI.KapitolaIII. 1.3.a)  
8.4 podlaha úplná (PrílohaI.KapitolaIII. 1.3.a)  
8.5 podlaha pevná (PrílohaI.KapitolaIII. 1.3.a)  
8.6 bočnice zabraňujúce úniku alebo prepadnutiu zvierat 

(PrílohaI.KapitolaIII. 1.3.a alebo 1.4.b) 
 

9 Zariadenie na kŕmenie 
9.1 možnosť prepravy dostatočného množstvo chráneného krmiva 

(PrílohaI.KapitolaVI. 1.3.)*** 
9.2 zabezpečené proti prevrhnutiu (PrílohaI.KapitolaVI. 1.5.)*** 
9.3 možnosť skladovať ho mimo dosah zvierat  
         (PrílohaI.KapitolaVI. 1.5.)*** 
9.4 umožňuje nakŕmenie všetkých prepravovaných zvierat na všetkých 

podlažiach (PrílohaI.KapitolaIII. 2.7.) 
10 Napájacie zariadenie 
10.1 kapacita nádrže na vodu min.1,5% max. hmotnosti nakládky  

(PrílohaI.KapitolaVI. 2.3.)*** 
 

10.2 nádrž na vodu prepojená s napájačkami (PrílohaI.KapitolaVI. 2.1.)***  
10.3 napájačky funkčné a vhodné pre prepravovaný druh a kategóriu 

(PrílohaI.KapitolaVI. 2.2.)*** 
 

10.4 nádrž na vodu je možné vypustiť a čistiť (PrílohaI.KapitolaVI. 2.3.)***  
10.5 možnosť sledovať množstvo vody v nádrži  
         (PrílohaI.KapitolaVI. 2.3.)*** 

 

11 Navigačný systém  
11.1 inštalovaný vo vozidle (PrílohaI.KapitolaVI. 4.1.)***  
11.2 umožňuje zaznamenávať a vizualizovať údaje v rozsahu JourneyLog 

(PrílohaI.KapitolaVI. 4.1.)*** 
 

11.3 umožňuje zaznamenať otvorenie a uzatvorenie nakladacej rampy 
(PrílohaI.KapitolaVI. 4.1.)*** 

 

11.4   typové označenie (odpísať zo zariadenia) 
12 Označenie dopravného prostriedku (PrílohaI.KapitolaII.2.1.) 
 
Vozidlo je spôsobilé na prepravu zvierat na dlhé cesty ** Áno Nie 

domácich koňovitých 
domáceho hovädzieho dobytka  
domácich ošípaných  
domácich oviec a kôz 
domácej hydiny 
domácich králikov 
psov a mačiek 
iných cicavcov 
iných vtákov 
iných stavovcov 
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Počet strán príloh k tomuto úradnému záznamu .... . 
 
 
Úradný záznam vypracoval: 

Meno a priezvisko veterinárneho inšpektora ....................................................................................... 

Miesto vypracovania kontrolného zoznamu ........................................................................................ 

Dátum a čas vypracovania kontrolného zoznamu ............................................................................... 

 

 

 

 

 

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 

 

 

So zisteniami počas kontroly som bol/a oboznámený/á a súhlasím/nesúhlasím* s nimi. 
V prípade nesúhlasu uvádzam tieto dôvody: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za žiadateľa pri vypracovaní kontrolného zoznamu prítomný 

Meno, priezvisko a funkcia .................................................................................................................. 

 

 

 

 

     Podpis a odtlačok pečiatky 

 

 

 

 

_______________________ 
*   Nehodiace sa škrtnúť. 
** Možnosť vybrať viac skupín zvierat. 
*** Vzťahuje sa na schválenie vozidla na dlhé cesty pre domáce koňovité, hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané. 


