
VZOR I

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT1) 

na výmenu  oviec alebo kôz určených na zabitie medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev

č .............................................................

Štát vývozu: .................................................................................................................................................

Kompetentné ministerstvo: ...........................................................................................................................

Územný kompetentný orgán: ........................................................................................................................

  I.  Počet zvierat: .........................................................................................................................................

 II.  Identifikácia zvierat:

Počet zvierat
Ovce, kozy samice,

samce Plemeno Vek
Úradná individuálna
identifikácia (uvies�
číslo a umiestnenie) 

III. Pôvod zvierat 

Zvieratá

a) sa narodili a boli chované od svojho narodenia na území Európskeho spoločenstva alebo
b) boli dovezené z tretej krajiny uvedenej na zozname, ktorý bol vyhotovený pod¾a § 3 smernice 72/462/EHS,

a zodpovedajú 
1. veterinárno-zdravotným podmienkam pod¾a § 8 smernice 72/462/EHS alebo
2. podmienkam pod¾a § 8 písm. a) bodu 2 smernice 91/496/EHS a boli chované najmenej 30 dní v členskom štáte

odoslania. 

IV. Miesto určenia zvierat

Zvieratá budú odoslané

z ..........................................................................................................................................................

(miesto odoslania)

do .........................................................................................................................................................

(členský štát určenia)

vlakom, kamiónom, lietadlom, loïou2) ..................................................................................................3)

Meno a adresa odosielate¾a: ...................................................................................................................

Meno a adresa príjemcu: ........................................................................................................................



V. Zdravotné údaje

Potvrdzujem, že uvedené zvieratá zodpovedajú týmto podmienkam:

A. k dnešnému dňu boli  prehliadnuté (počas 48 hodín pred nakládkou) a neboli zistené žiadne klinické príznaky
choroby,

B. neboli určené na zabitie v rámci eradikačného programu nákazlivej alebo inej infekčnej choroby,
C. nepochádzajú z chovu a neboli v styku so zvieratami v chove, ktorý je predmetom zákazu z veterinárno-zdravotných

dôvodov, a to:
1. zákaz súvisí s výskytom ohniska jednej z nasledujúcich chorôb, na ktoré sú zvieratá vnímavé:

a) brucelóza,
b) besnota,
c) sne� slezinová,

2. po likvidácii posledného zviera�a postihnutého chorobou alebo podozrivého z choroby je dĺžka zákazu najmenej
a) 42 dní, ak ide o  brucelózu,
b) 30 dní, ak ide o besnotu,
c) 15 dní, ak ide o sne� slezinovú, a zvieratá nesmú pochádza� z chovu alebo by� v styku so zvieratami chovu

umiestneného v ochrannom pásme, ktoré bolo stanovené a z ktorého pri uplatňovaní legislatívy Európskych
spoločenstiev sú zakázané odsuny zvierat,

D. neboli predmetom veterinárno-zdravotných opatrení pri uplatňovaní legislatívy Európskych spoločenstiev týkajú-
cich sa slintačky a krívačky a neboli očkované proti slintačke a krívačke,

E. pochádzajú
1. z hospodárstva2) ...........................................................................................................................................,4)
2. zo schváleného trhu2)  ...................................................................................................................................,4)

F. boli prepravené priamo bez priechodu,2) zvodu,2) miesta nalodenia,2) maštale ve¾koobchodníka,2) schváleného miesta
hraničnej kontroly2)

a) z chovu,2) z chovu na zvod a zo zvodu,2)
b) na miesto nalodenia dopravnými prostriedkami pri dodržaní predbežnej očisty a dezifekcie úradne schvále-

ným dezinfekčným prostriedkom, ktorý zabezpečuje ochranu zdravotného štatútu zvierat,
G. v čase kontroly spĺňajú podmienky prepravy v súlade so smernicou 91/628/EHS5). 

VI. Osvedčenie platí desa� dní od dátumu prehliadky.

Vyhotovené v .......................................................... Dňa ...........................................................

                   (deň prehliadky)

 

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

 (podpis úradného veterinárneho lekára)

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

 (meno paličkovým písmom, kvalifikácia podpísaného)

Vysvetlivky:
1) Zdravotný certifikát môže by� vystavený len pre počet zvierat, ktoré sú prepravované v rovnakom vagóne, kamióne, lietadle alebo lodi,

pochádzajú z jedného chovu a majú rovnakého príjemcu.
2) Nehodiace sa prečiarknite.
3) Pri vagónoch a kamiónoch uveïte registračné číslo, pri lietadlách číslo letu a pri lodiach názov.
4) Ak je to  vhodné, napíšte názov.
5) Toto vyhlásenie nezbavuje prepravcov ich povinností v súlade s platnými  ustanoveniami Európskych spoločenstiev najmä vo vz�ahu

k spôsobilosti zvierat  na prepravu. 

          (odtlačok pečiatky)



VZOR II

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT1)

na výmenu oviec alebo kôz určených na výkrm medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev

 č. ..............................................................

Štát vývozu: ...................................................................................................................................................

Kompetentné ministerstvo: .............................................................................................................................

Územný kompetentný orgán: ..........................................................................................................................

  I. Počet zvierat: ..........................................................................................................................................

 II. Identifikácia zvierat:

Počet zvierat
Ovce, kozy samice,

samce Plemeno Vek
Úradná individuálna
identifikácia (uvies�
číslo a umiestnenie) 

III. Pôvod zvierat 
Zvieratá

a) sa narodili a boli chované od svojho narodenia na území Európskeho Spoločenstva alebo
b) boli dovezené z tretej krajiny uvedenej na zozname, ktorý bol vyhotovený pod¾a § 3 smernice

72/462/EHS, a zodpovedajú 
1. veterinárno-zdravotným podmienkam pod¾a § 8 smernice 72/462/EHS alebo
2. podmienkam pod¾a § 8 písm. a) bodu 2 smernice 91/469/EHS a boli chované najmenej 30 dní

v členskom štáte odoslania. 

IV. Miesto určenia zvierat

Zvieratá budú odoslané

z .........................................................................................................................................................

(miesto odoslania)

do .......................................................................................................................................................

(členský štát určenia)

vlakom, kamiónom, lietadlom, loïou2) ..................................................................................................3)

Meno a adresa odosielate¾a: ...................................................................................................................

Meno a adresa príjemcu: .......................................................................................................................



 V. Zdravotné údaje

Potvrdzujem, že uvedené zvieratá zodpovedajú týmto podmienkam:

A. k dnešnému dňu boli  prehliadnuté (počas 48 hodín pred nakládkou) a neboli zistené žiadne klinické príznaky
ochorenia,

B. neboli určené na zabitie v rámci eradikačného programu nákazlivej alebo inej infekčnej choroby,
C. nepochádzajú z chovu a neboli v styku so zvieratami na hospodárstve, ktoré je predmetom zákazu z veteri-

nárno-zdravotných dôvodov, a to:
1. zákaz súvisí s výskytom ohniska jednej z týchto chorôb, na ktoré sú zvieratá vnímavé:

a) brucelózy,
b) besnoty,
c) sneti slezinovej;

2. po odstránení posledného zviera�a postihnutého chorobou alebo podozrivého z choroby je zákaz najmenej 
a) 42 dní, ak ide o brucelózu,
b) 30 dní, ak ide o besnotu,
c) 15 dní, ak ide o sne� slezinovú,

a zvieratá nesmú pochádza� z chovu alebo by� v styku so zvieratami chovu umiestneného v ochrannom
pásme, ktoré bolo stanovené a z ktorého pri uplatnení legislatívy Európskych Spoločenstiev sú zakázané
odsuny zvierat;

D. nepodliehajú opatreniam týkajúcim sa zdravia zvierat pod¾a legislatívy Európskych Spoločenstiev o slintačke
a krívačke ani neboli očkované proti slintačke a krívačke;

E. 1. buï spĺňajú podmienky na  zaradenie do chovu oviec alebo kôz, ktorý je úradne bez výskytu brucelózy
(B. melitensis), t. j.
a) pochádzajú z chovu úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) alebo
b) pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a

1. sú individuálne označené,
2. neboli nikdy očkované proti brucelóze, alebo ak boli očkované, boli očkované pred viac ako dvoma rokmi.

Ale zvieratá samičieho pohlavia staršie ako dva roky, ktoré boli očkované vo veku nižšom ako sedem
mesiacov, môžu by� tak isto  zaradené do chovu,

3. boli izolované pod úradným dozorom v chove pôvodu a počas takejto izolácie boli podrobené dvom testom
na brucelózu s negatívnymi výsledkami  v súlade s prílohou C smernice 91/68/EHS  v intervale
najmenej šiestich týždňov;

2. alebo spĺňajú podmienky na zaradenie do chovu oviec alebo kôz,  ktorý je bez výskytu brucelózy (B. melitensis),
t. j.
a) pochádzajú z chovu úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) alebo
b) pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy (B. melitensis), alebo
c) až do určeného dátumu v rámci eradikačných plánov schválených pod¾a rozhodnutia 90/242/EHS pochá-

dzajú z chovu iného ako z chovu uvedeného v písmenách a) a b) a spĺňajú tieto podmienky:
1. sú individuálne označené a
2. pochádzajú z chovu, v ktorom  všetky zvieratá druhov vnímavých na brucelózu (B. melitensis) nepreja-

vovali žiadne klinické alebo iné  príznaky brucelózy najmenej  12 mesiacov a 
2.1 neboli vakcinované proti brucelóze (B. melitensis)  v posledných dvoch rokoch, 
2.2 boli izolované pod úradným dozorom v chove pôvodu a počas takejto izolácie boli podrobené

dvom testom na brucelózu s negatívnymi výsledkami v súlade s prílohou C smernice
91/68/EEC v intervale najmenej šiestich týždňov alebo

2.3 boli očkované vakcínou schválenou Európskou komisiou vo veku nižšom ako sedem mesiacov, ale
nie neskôr ako 15 dní pred ich zaradením do chovu určenia;2)

F. boli získané z
a) chovu2) ....................................................................................... 4),
b) schváleného trhu2)....................................................................... 4),
c) tretej krajiny2)...............................................................................4),

G. boli prepravované priamo, bez  prechodu/prechodu cez2) miesto zvodu zvierat,2) miesto nakladania,2) zariadení
sprostredkovate¾a:

a) z chovu,2) z chovu na trh a odtia¾2)
b) do aktuálneho miesta nakladania dopravným prostriedkom, ktorý bol vopred  vyčistený a dezinfikovaný úradne

schváleným dezinfekčným prostriedkom takým spôsobom, ktorý poskytuje účinnú ochranu zdravotného stavu
zvierat;



H. v čase prehliadky boli spôsobilé na prepravu na určenú cestu v súlade s nariadeniami smernice
91/628/EHS.5)

VI. Osvedčenie platí desa� dní od dátumu prehliadky.

Vyhotovené v ..........................................................    Dňa .......................................................................

                         (deň prehliadky)

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

(podpis úradného veterinárneho lekára)

 .........................................................................................
    (meno paličkovým písmom, kvalifikácia podpísaného)

Vysvetlivky:
1) Osvedčenia o zdravotnom stave sa môžu vystavi� len pre zvieratá, ktoré sa budú prepravova� v tom istom železničnom vagóne, nákladnom

aute/kamióne, lietadle alebo lodi, pochádzajú z toho istého chovu a sú zasielané tomu istému príjemcovi.
2) Nehodiace sa prečiarknite.
3) Uveïte registračné číslo v prípade železničných vagónov a nákladných áut/kamiónov, číslo letu  v prípade lietadla a meno v prípade  lode.
4) Ak je to potrebné, uveïte meno.
5) Toto vyhlásenie nezbavuje prepravcov povinností v súlade s platnými nariadeniami Európskych spoločenstiev, najmä týkajúcich sa

spôsobilosti prepravovaných zvierat.

           (odtlačok pečiatky) 



VZOR III

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT1)

na výmenu oviec alebo kôz určených na chov medzi členskými štátmi Európskych Spoločenstiev

č. ............................................................

Štát vývozu: ..................................................................................................................................................

Kompetentné ministerstvo: ............................................................................................................................

Územný kompetentný orgán: .........................................................................................................................

  I.  Počet zvierat: ........................................................................................................................................

 II.  Identifikácia zvierat:

Počet zvierat
Ovce, kozy samice,

samce
Plemeno Vek

Úradná
individuálna
identifikácia (uvies�
číslo a umiestnenie) 

III.  Pôvod 

Zvieratá

a) sa narodili a boli chované od svojho narodenia na území Európskych spoločenstiev alebo
b) boli dovezené z tretej krajiny uvedenej na zozname, ktorý bol vyhotovený pod¾a § 3 smernice 72/462/EHS

a zodpovedajú 
3. veterinárno-zdravotným podmienkam pod¾a § 8 smernice 72/462/EHS alebo
4. podmienkam pod¾a § 8 písm. a) bodu 2 smernice 91/469/EHS a boli chované najmenej 30 dní v členskom štáte

odoslania. 

IV. Miesto určenia zvierat

Zvieratá budú odoslané

z ........................................................................................................................................................

(miesto odoslania)

do ......................................................................................................................................................

(členský štát určenia)

vlakom, kamiónom, lietadlom, loïou2) ..............................................................................................3)

Meno a adresa odosielate¾a: ................................................................................................................

Meno a adresa príjemcu: ....................................................................................................................



V. Zdravotné údaje

Potvrdzujem, že uvedené zvieratá zodpovedajú týmto podmienkam:

A. k dnešnému dňu boli prehliadnuté (počas 48 hodín pred nakládkou) a neboli zistené žiadne klinické príznaky
ochorenia;

B. neboli určené na zabitie v rámci eradikačného programu nákazlivej alebo inej infekčnej choroby;
C. nepochádzajú z chovu a neboli v styku so zvieratami v chove, ktoré sú predmetom zákazu z veterinár-

no-zdravotných dôvodov, a to:
a) zákaz súvisí s výskytom ohniska jednej z týchto chorôb, na ktoré sú zvieratá vnímavé:

1. brucelóza,
2. besnota,
3. sne� slezinová;

b) po odstránení posledného zviera�a postihnutého chorobou alebo podozrivého z choroby je zákaz najmenej
1. 42 dní, ak ide o  brucelózu,
2. 30 dní, ak ide o besnotu,
3. 15 dní, ak ide o sne� slezinovú
a zvieratá nesmú pochádza� z chovu alebo by� v kontakte so zvieratami chovu umiestneného v ochrannom
pásme, ktoré bolo stanovené a z ktorého pri uplatnení legislatívy  Európskych spoločenstiev sú zakázané
odsuny zvierat;

D. nepodliehajú opatreniam týkajúcim sa zdravia zvierat pod¾a legislatívy Európskych spoločenstiev o slintačke
a krívačke ani neboli očkované proti slintačke a krívačke.

E. V prípade scrapie
a) pochádzajú z chovu spĺňajúceho tieto požiadavky:

1. podlieha pravidelným  úradným veterinárnym kontrolám,
2. zvieratá sú označené,
3. nebol potvrdený žiadny prípad scrapie najmenej tri roky,
4. kontrola odberom vzoriek sa vykonáva v chove u starých zvierat samičieho pohlavia, ktoré sú určené na

brakovanie,
5. zvieratá samičieho pohlavia sú zaradené do tohto chovu, len ak pochádzajú z chovu, ktorý spĺňa  tie isté

požiadavky;
b) boli nepretržite chované v chove (chovoch), ktorý spĺňa požiadavky stanovené v bode E písm. a) od narodenia

alebo posledné tri roky;
c) ak sú určené do členského štátu, ktorý má výhodu pre celé územie alebo čas� jeho územia,  z nariadení

ustanovených v prílohe č. III časti I, kapitole A, bode 3(b) nariadenia (EC) č. 999/2001, spĺňajú garancie
uvedené v programoch uvedených v tomto bode.

F.1. Buï spĺňajú podmienky na zaradenie do chovu oviec alebo kôz,  ktorý je úradne bez výskytu brucelózy
(B. melitensis), t. j.

a) pochádzajú z chovu úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) alebo
b) pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a

1. sú individuálne označené,
2. neboli nikdy očkované proti brucelóze, alebo ak boli očkované, boli očkované pred vyše dvoma rokmi; ale

zvieratá samičieho pohlavia staršie ako dva roky, ktoré boli očkované  vo veku nižšom ako sedem mesiacov,
môžu by� tak isto  zaradené do chovu,

3. boli izolované pod úradným dozorom v chove pôvodu a počas takejto izolácie boli podrobené dvom testom
na brucelózu s negatívnymi výsledkami  v súlade s prílohou C 91/68/EHS  v intervale najmenej šiestich
týždňov,

  2. alebo spĺňajú podmienky na zaradenie do chovu oviec alebo kôz,  ktorý je bez výskytu brucelózy, t. j.
a) pochádzajú z chovu úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), alebo    
b) pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy (B. melitensis), alebo     
c) až do určeného dátumu v rámci eradikačných plánov schválených pod¾a rozhodnutia 90/242/EHS pochádzajú

z chovu iného ako z chovu uvedeného v písmenách a)  a b) a spĺňajú tieto podmienky:
1. sú individuálne označené a
2. pochádzajú z chovu, v ktorom  sú všetky zvieratá druhov vnímavých na brucelózu (B. melitensis) bez

klinických príznakov alebo akýchko¾vek iných príznakov brucelózy najmenej 12 mesiacov,
3. a

3.1 neboli vakcinované proti brucelóze (B. melitensis)  v posledných dvoch rokoch,
3.2 boli izolované pod úradným dozorom v chove pôvodu a počas takejto izolácie boli podrobené dvom testom

na brucelózu s negatívnymi výsledkami v súlade s prílohou C smernice 91/68/EHS  v intervale
najmenej šiestich týždňov, alebo

3.3 boli vakcinované s Rev. I vakcínou vo veku menej ako sedem  mesiacov, ale nie neskôr ako 15 dní pred
ich zaradením do chovu určenia.



G. V prípade nákazlivej epididymitídy  baranov (B. ovis), ak sa to týka nekastrovaných plemenných baranov,
musia

a) pochádza� z chovu, v ktorom nebol v posledných 12 mesiacoch   hlásený žiadny prípad nákazlivej epididymitídy
baranov (B. ovis),

b) boli nepretržite chované v tomto chove 60 dní pred zaslaním,
c) boli podrobené 30 dní pred zaslaním komplement fixačnému testu na zistenie nákazlivej epididymitídy baranov

(B. ovis) s negatívnym výsledkom;
H. pod¾a vedomostí podpisujúceho a na základe písomného vyhlásenia vykonaného vlastníkom neboli získané

z chovu alebo neboli v kontakte zo zvieratami  z chovu, v ktorom  boli klinicky zistené tieto choroby:
a) v posledných šiestich mesiacoch nákazlivá agalakcia oviec (Mycoplasma agalactiae) a nákazlivá agalakcia kôz

(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides, ve¾ká kolónia),
b) v posledných 12 mesiacoch paratuberkulóza alebo kazeózna lymfadenitída,
c) v posledných troch rokoch pulmonálna adematóza, maedi/visna alebo vírusová artritída/encefalitída kôz;

časový limit je však znížený na 12 mesiacov, ak  boli zvieratá postihnuté s maedi/visna alebo vírusovou
artritídou/encefalitídou kôz  zabité a zostávajúce zvieratá  reagovali negatívne na dva testy;

I. boli získané z
a) chovu2) ...................................................................................... 4),
b) schváleného trhu2)...................................................................... 4),
c) tretej krajiny2)..............................................................................4);

J. boli prepravované priamo, bez  prechodu/prechodu cez2) miesto zvodu zvierat/2) miesto nakladania,2)  zaria-
denia sprostredkovate¾a2) schválenú hraničnú veterinárnu stanicu2)

a) z chovu2) / z chovu na trh a odtia¾2)
b) do aktuálneho miesta nakladania dopravným prostriedkom, ktorý bol vopred  vyčistený a dezinfikovaný úradne

schváleným dezinfekčným prostriedkom takým spôsobom, ktorý poskytuje účinnú ochranu zdravotného stavu
zvierat;

K. v čase prehliadky boli spôsobilé na prepravu na určenú cestu  v súlade s nariadeniami smernice
91/628/EHS.5) 

VI. Osvedčenie platí desa� dní od dátumu prehliadky.

Vyhotovené v .......................................................... Dňa .......................................................................

               (deň prehliadky)

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

         (odpis úradného veterinárneho lekára)

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

(meno paličkovým písmom, kvalifikácia podpísaného)

Vysvetlivky: 
1) Osvedčenia o zdravotnom stave sa môžu vystavi� len pre zvieratá, ktoré sa budú prepravova� v tom istom železničnom vagóne, nákladnom

aute/kamióne, lietadle alebo lodi, pochádzajú z toho istého chovu a ktoré sú zasielané tomu istému príjemcovi. 
2) Nehodiace sa prečiarknite.
3) Uveïte registračné číslo v prípade železničných vagónov a nákladných áut/kamiónov, číslo letu  v prípade lietadla a meno v prípade  lode.
4) Ak je to potrebné, uveïte meno.
5) Toto vyhlásenie nezbavuje prepravcov povinností vyplývajúcich z ostatných nariadení Európskych spoločenstiev, najmä týkajúcich sa

zdravotnej spôsobilosti prepravovaných zvierat.

          (odtlačok pečiatky) 


