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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 prepravu zvierat určeného na prepravu 

psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky  
č. ...................... 

podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 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 prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území 
Slovenskej republiky 
 

Kontrolovaná časť dopravného prostriedku  Áno  Nie 
1     Podlaha  
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 zabraňujúca vypadávaniu a vytekaniu exkrementov a podstielky     

(PrílohaI.KapitolaII. 1.1.h) 
1.5 zabraňujúca úniku alebo vypadnutiu zvierat (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.d) 
1.6 čistiteľná a dezinfikovateľná (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.c) 
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Kontrolovaná časť dopravného prostriedku  Áno  Nie 

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) 
3 Strecha  
3.1 úplná (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.b) 
3.2 schopná chrániť zvieratá pred nepriazňou počasia (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.b) 
4 Fixačné zariadenie  
4.1 dostatočne pevné aby za bežných podmienok odolalo hmotnosti prepravovaných 

kontajnerov so zvieratami (PrílohaI.KapitolaII. 5.2.) 
4.2 predchádzalo poranenie alebo uduseniu a umožňuje rýchle oviazanie 

(PrílohaI.KapitolaVI. 1.11.c) 
5 Osvetlenie vo vozidle  
6.1    dostatočné na kontrolu a starostlivosť (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.i) 
6.2    znemožňuje oslepovať zvieratá pri manipulácii (PrílohaI.KapitolaIII. 1.6) 
6 Prepravné kontajnery 
6.1 dostatočne pevné aby pri stohovaní zabezpečili bezpečnosť prepravovaných zvierat 

(PrílohaI.KapitolaII. 1.1.a)  
6.2 čistiteľné a dezinfikovateľné (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.c) 
6.3 schopné zabrániť úniku alebo vypadnutiu zvierat (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.d) 
6.4 umožňujú kontrolu zvierat a prístup ku zvieratám (PrílohaI.KapitolaII. 1.1.f) 
6.5 zabraňujú vypadávaniu a vytekaniu exkrementov a podstielky         

(PrílohaI.KapitolaII. 1.1.h) 
6.6 umožňujú prepravovaným zvieratám stáť a ľahnúť si v prirodzenej polohe 

(PrílohaI.KapitolaII. 1.2.) 
6.7 umožňujú dostatočnú ventiláciu vo vnútri aj počas prirodzeného postoje 

prepravovaných zvierat (PrílohaI.KapitolaII. 1.2.) 
6.8 označené spôsobom indikujúcim prítomnosť živých zvierat a označujúcim vrch 

kontajnera (PrílohaI.KapitolaII. 5.1.) 
6.9 možnosť pripevniť spôsobom vylučujúcim ich samovolný pohyb počas prepravy 

(PrílohaI.KapitolaII. 5.2.) 
7 Ventilácia  
7.1 dostatočne výkonná na ochranu zvierat pred extrémnymi teplotami 

a nepriaznivými zmenami klimatických podmienok (PrílohaI.KapitolaII. 1.2.) 
8 Označenie dopravného prostriedku (PrílohaI.KapitolaII.2.1.) 
 
 
 Áno Nie 
Vozidlo je spôsobilé na prepravu psov a mačiek na území Slovenskej republiky 
 
 
 
 
Počet strán príloh k tomuto úradnému záznamu .... . 
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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. 


