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PREPRAVA ZVIERAT 
 
          Zákon o cestnej premávke sa problematike prevozu zvieraťa v osobnom vozidle venuje len okrajovo a nešpecifikuje 
konkrétne povinnosti vodiča. Jedinou jeho povinnosťou je zaistiť bezpečnosť posádky, zvieraťa aj cestnej premávky. Je 
teda len na uvážení vodiča, ako sa zachová : § 51 ods. 3 zákon 8/2009 o cestnej premávke: „Pri preprave živých zvierat 
nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť 
cestnej premávky.“ 
 
Vodič by mal zabrániť voľnému pohybu zvieraťa v kabíne, či už špeciálnymi 
popruhmi alebo prevozom v prepravke. Pes na kolenách vodiča alebo 
vytŕčajúca hlava z okna by malo byť tabu pre každého šoféra so zdravým 
pudom sebazáchovy. Zviera totiž môže v niektorých situáciách zareagovať 
neočakávane alebo nepredvídateľne, odviesť pozornosť vodiča a v 
krajnom prípade nepriamo spôsobiť dopravnú nehodu. Tomu zabránia 
prepravné boxy či pásy pre psy. V niektorých krajinách EÚ si výslovne 
žiadajú špeciálne boxy na mieru, v ktorých má zviera dostatočný priestor. 
 
Okrem dobrého zaistenia zvieraťa v aute nemôžete zabúdať aj na ďalšiu  
povinnosť pri ceste do zahraničia. Váš domáci miláčik musí mať  
tzv. pas spoločenských zvierat . Ide o jediný platný cestovný doklad na území Európskej únie, ktorým sú povinní sa 
preukázať majitelia cestujúci so psom, mačkou alebo fretkou mimo štátu, v ktorom sa zvieratá narodili.  
 
Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom. Vlastník zvieraťa alebo osoba zodpovedná za zviera, ktorú vlastník 
poveril starostlivosťou oň, preukazuje týmto dokladom predovšetkým: 
1. identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný 
2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote a iným chorobám 
3. ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom 
 
Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy 
spoločenských zvierat vystavujú. V prípade nedodržania pravidiel EÚ o prevoze zvierat sú príslušné kontrolné orgány 
oprávnené: 
a./ v lepšom prípade vrátiť Vás do krajiny pôvodu; 
b./ vziať zviera na náklady prevozcu pod úradný dohľad alebo do karantény až do vyriešenia problémov so zistením jeho  
    pôvodu, identifikácie alebo splnenia zdravotných požiadaviek ; 
c./ ak predchádzajúce možnosti z akéhokoľvek dôvodu nie je možné zabezpečiť, môžu úrady rozhodnúť o usmrtení  
    zvieraťa bez náhrady škody. 
 
Hore uvedený postup platí na území členských štátov EÚ a perspektívne bude platiť aj v Andore, Islande, Lichtenštajnsku, 
Monaku, Nórsku, Švajčiarsku, San Marine, Vatikáne, Chorvátsku, Kanade, USA, Japonsku, na Novom Zélande, 
Bermudách, Barbadose, Fidži, Holandských Antilách, Mauríciu a Singapúre. 
 
VÝNIMKU TVORIA VEĽKÁ BRITÁNIA, ÍRSKO A ŠKÓTSKO – tu je potrebné preukázať mimo pasu zvieraťa aj platnú 
potvrdenku o vakcinácii proti besnote, vystavenú v spolupráci s laboratóriom, ktoré je schválené v EÚ. Na území SR je 
akreditovaným laboratóriom Štátny veterinárny ústav v Zvolene. 
Pri cestách do ostatných krajín platí, že napriek platnému pasu a potvrdeniu o očkovaní budete musieť pred návratom 
preukázať výsledok laboratórneho vyšetrenia na protilátky proti besnote. 
 
POKUTY 
Hoci sa polícia nezameriava na kontrolu prepravy zvierat, ak však takéto vozidlo zastaví, môže si overiť, či zviera 
neohrozuje bezpečnosť posádky a cestnej premávky. To, či vodič svoju povinnosť splnil, je na posúdení samotného 
policajta. Nedodržanie pravidiel prepravy živých zvierat sa posudzuje ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, za čo môže vodič dostať na mieste blokovú pokutu do 60 eur a v správnom konaní do 100 eur. 
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