
 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa  
Slovenskej republiky 

Botanická 17, 842 13  Bratislava 
 

 
Č.k. ..............                                                                       V Bratislave, dňa dd. mesiac rok 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) 
príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. y) a § 39 ods. 6 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti (ďalej len „zákon č. 488/2002 Z.z.“) v súlade s čl. 10 Nariadenia Rady (ES)  
č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení 
smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (ďalej len „nariadenie Rady 
(ES) č. 1/2005“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

p o v o ľ u j e   p r e p r a v c u 
 
Žiadateľa : ............................................................................................................................... 
IČO : ............................. 
na vykonávanie činnosti: Preprava zvierat  
a vydáva mu povolenie prepravcu č. SK T xxxxxx. 
Platnosť tohto rozhodnutia je stanovená do .............................. 
Toto rozhodnutie sa musí používať pri každej komunikácii s orgánmi veterinárnej správy, 
ktoré súvisia s prepravou živých zvierat a plnením požiadaviek podľa nariadenia Rady (ES) 
č. 1/2005 a nariadenia vlády č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane 
zvierat pri preprave v znení nariadenia vlády č. 145/2005 Z.z. (ďalej len „nariadenie vlády  
č. 302/2003 Z.z.“). Kópia tohto rozhodnutia a povolenie prepravcu musí byť predložená 
orgánom veterinárnej správy na požiadanie pri každej kontrole. 
 
Odôvodnenie : 
Toto rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti podnikateľa zo dňa dd. mesiac rok 
a splnenia požiadaviek podľa článku 10 nariadenia Rady č. 1/2005.  
 
Poučenie : 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Ministerstvo pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 
republiky do 15 dní od dátumu doručenia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom. 
 
 
 
 

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

ústredný riaditeľ 
 



 

 

 
 

POVOLENIE PREPRAVCU 
TRANSPORTER AUTHORIZATION 

 
 

1.    POVOLENIE PREPRAVCU Č.           
        TRANSPORTER AUTHORISATION No.      SK T xxxxxx 
 
2.    OZNAČENIE PREPRAVCU  
         TRANSPORTER IDENTIFICATION    TYP 1 
2.1. Názov spoločnosti 
         Company name NEPLATNÝ PRE DLHÉ CESTY 

 NON VALID 
FOR LONG JOURNEYS 

2.2. Adresa       
       Address 
2.3. Mesto 
       Town 
 
                          
 

2.4. PSČ 
       Postal code 
 
          

2.5. Členský štát 
       Member state 
Slovenská republika 
Slovak Republic 

2.6. Telefón/ Telephone 
 

       + 421 .......................... 
 

2.7. Fax 
 

         + 421 .......................... 

2.8. E-mail 
 

       - - - 

3.    ROZSAH POVOLENIA obmedzený na určité 
        SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain 

      Druhy zvierat     
      Types of animals 

Spôsoby prepravy    
Modes of transport               

      Uveďte ktoré:  
        Specify here:        

       Dátum platnosti    
        Expiry date........................... 

4.    ORGÁN, KTORÝ VYDÁVA POVOLENIE 
         AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION 
4.1. Názov a adresa orgánu 
         Name and address of the authority 
 
       Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
       State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic 
 
4.2. Telefón/ Telephone         

       + 421 2 60257227 

4.3. Fax 
          
       + 421 2 65411159 

4.4. E-mail 
 

       welfare@svssr.sk 
4.5. Dátum 
       Date 
 

        

4.6. Miesto 
         Place 
 

        Bratislava 

4.7. Úradná pečiatka 
         Official stamp 

4.8. Meno a podpis zodpovedného úradníka 
         Name and signature of the official 
 
        
 
 

 



 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa  
Slovenskej republiky 

Botanická 17, 842 13  Bratislava 
 

 
Č.k. ......../07  V Bratislave, dňa dd. mesiac rok 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) 
príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. y) a § 39 ods. 6 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti (ďalej len „zákon č. 488/2002 Z.z.“) v súlade s čl. 11 Nariadenia Rady (ES)  
č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení 
smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (ďalej len „nariadenie Rady 
(ES) č. 1/2005“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

p o v o ľ u j e   p r e p r a v c u 
 
Žiadateľa : ............................................................................................................................... 
IČO : ............................. 
na vykonávanie činnosti: Preprava zvierat  
a vydáva mu povolenie prepravcu na dlhé cesty č. SK T xxxxxx. 
Platnosť tohto rozhodnutia je stanovená do .............................. 
Toto rozhodnutie sa musí používať pri každej komunikácii s orgánmi veterinárnej správy, 
ktoré súvisia s prepravou živých zvierat a plnením požiadaviek podľa nariadenia Rady (ES) 
č. 1/2005 a nariadenia vlády č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane 
zvierat pri preprave v znení nariadenia vlády č. 145/2005 Z.z. (ďalej len „nariadenie vlády  
č. 302/2003 Z.z.“). Kópia tohto rozhodnutia a povolenie prepravcu musí byť predložená 
orgánom veterinárnej správy na požiadanie pri každej kontrole. 
 
Odôvodnenie : 
Toto rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti podnikateľa zo dňa dd. mesiac rok 
a splnenia požiadaviek podľa článku 11 nariadenia Rady č. 1/2005.  
 
Poučenie : 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Ministerstvo pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 
republiky do 15 dní od dátumu doručenia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom. 
 
 
 
 
 
 ............................................... 

ústredný riaditeľ 
 



 

 

 
POVOLENIE PREPRAVCU 
TRANSPORTER AUTHORIZATION 

 
 

1.    POVOLENIE PREPRAVCU Č.           
        TRANSPORTER AUTHORISATION No.      SK T xxxxxx 
 
2.    OZNAČENIE PREPRAVCU  
         TRANSPORTER IDENTIFICATION    TYP 2 
2.1. Názov spoločnosti 
         Company name 

PLATNÝ PRE VŠETKY CESTY 
VRÁTANE DLHÝCH CIEST 

 VALID FOR ALL JOURNEYS 
INCLUDING LONG JOURNEYS 

2.2. Adresa        
       Address 
2.3. Mesto 
       Town 
 
                         
 

2.4. PSČ 
       Postal code 
 
          

2.5. Členský štát 
       Member state 
Slovenská republika 
Slovak Republic 

2.6. Telefón/ Telephone 
 

       + 421 ....................... 
 

2.7. Fax 
 

         + 421 ........................ 

2.8. E-mail 
 

       - - - 

3.    ROZSAH POVOLENIA obmedzený na určité 
        SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain 

      Druhy zvierat     
      Types of animals 

Spôsoby prepravy    
Modes of transport               

      Uveďte ktoré:  
        Specify here:        

       Dátum platnosti    
        Expiry date........................... 

4.    ORGÁN, KTORÝ VYDÁVA POVOLENIE 
         AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION 
4.1. Názov a adresa orgánu 
         Name and address of the authority 
 
       Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
       State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic 
 
4.2. Telefón/ Telephone         

       + 421 2 60257227 

4.3. Fax 
          
       + 421 2 65411159 

4.4. E-mail 
 

       welfare@svssr.sk 
4.5. Dátum 
       Date 
 

        

4.6. Miesto 
         Place 
 

        Bratislava 

4.7. Úradná pečiatka 
         Official stamp 

4.8. Meno a podpis zodpovedného úradníka 
         Name and signature of the official 
 
        
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


