
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV,  KTORÝCH ŽIVÉ JEDINCE
SA NEZAMENITE¼NE OZNAČUJÚ

1. Všetky ve¾mi ohrozené a kriticky ohrozené cicavce a vtáky zaradené v prílohe č. 4 a 

Elaphe longissima (užovka stromová)
Emys orbicularis (korytnačka močiarna) a
Vipera berus (vretenica severná)

2. Všetky druhy označené I v  prílohe č. 2 časti B okrem kakarikiho červenočelého

(Cyanoramphus noavaezelandiae)

3. Z druhov označených II v prílohe č. 2 časti B

Všetky druhy dravcov (Falconiformes) 
Z radu papagáje (Psittaciformes) nasledujúce rody a druhy:

Amazona spp. (amazoňan)
Ara spp. (ara)
Cacatua spp. (kakadu) 
Callocephalon spp. (kakadu)
Calyptorhynchus spp. (kakadu)
Deroptyus accipitrinus (amazoňan golierikatý)
Eolophus roseicapillus (kakadu ružový)
Graydidasculus brachyurus (amazoňan krátkochvostý)
Gypopsitta vulturina (amazoňan supí)
Hapalopsittaca spp. (amazoňan)
Nestor spp. (nestor)
Pionites spp. (tepuj)
Pionopsitta spp. (amazoňan)
Pionus spp. (amazoňan)
Touit spp. (amazoňan)
Triclaria malachitacea (amazoňan modrobruchý)
Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako)

Musophaga porphyreolophus (turako lesklohlavý)
Tauraco spp. (turako)
Sovy (Strigiformes spp.)
Korytnačkovité (Testudinidae spp.)
Krokodíly (Crocodylia spp.)
Primáty (Primates spp.)

Príloha č. 6

k vyhláške č.  93/1999 Z. z.
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ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, PRE KTORÉ JE URČENÁ DOBA OCHRANY

Druh Doba ochrany                      

Anas platyrhynchos – kačica divá 01. 02. – 30. 09.

Anser anser – hus divá 16. 01. – 15. 10.

Anser fabalis – hus po¾ná 16. 01. – 15. 10.

Bonasa bonasia – jariabok hôrny 16. 11. – 30. 09. – samci*

Canis lupus – vlk dravý 16. 01. – 31. 10.

Capreolus capreolus – srnec hôrny 01. 10. – 15. 05. – samci

01. 01. – 31. 08. – samice

Cervus elaphus – jeleň európsky 01. 01. – 31. 07.

Corvus corax – krkavec čierny 01. 01. – 30. 09. 

Dama dama – daniel škvrnitý 01. 01. – 31. 08.

Fulica atra – lyska čierna 16. 01. – 30. 09.

Lepus capensis (europaeus) – zajac po¾ný 01. 01. – 31. 10.

Martes foina – kuna skalná 01. 03. – 30. 11.

Martes martes – kuna lesná 01. 03. – 30. 11.

Meles meles – jazvec lesný 01. 12. – 31. 08.

Mustela (Putorius) putorius – tchor tmavý 01. 03. – 30. 11.

Ovis aries (musimon, ammon) – muflón lesný 01. 01. – 31. 08.

Perdix perdix – jarabica po¾ná 16. 10. – 15. 09.

Scolopax rusticola – sluka lesná 01. 05. – 15. 03.

Streptopelia decaocto – hrdlička záhradná 01. 01. – 31. 07.

Poznámka:

* Samice sú chránené po celý rok.

Príloha č. 7

k vyhláške č.  93/1999 Z. z.
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Evidenčný zoznam chránených rastlín

Držite¾

Príloha č. 8

k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

Meno, priezvisko a trvalý pobyt (u právnických osôb názov, sídlo alebo miesto podnikania)

Registračné číslo

Rod

Por.
číslo

Dátum Druh (vedecké meno) Prílohy Čas�

+ Nadobudnutie / Vyradenie –

Spôsob
+/–

Počet (ks)
množ. (g)

Od koho /komu
(meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo)BERN CITES

Stav z minulého roka:

Zostatok na konci roka:
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              Pečiatka okresného úradu
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POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU CHRÁNENÝCH RASTLÍN

Jednotlivé kolónky tlačiva je potrebné vyplni� takto:

Držite¾ – fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu

– právnická osoba uvedie názov, sídlo alebo miesto podnikania

Rod – vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na tejto strane evidenčného zoznamu 

Registračné číslo – držite¾ uvedie svoje registračné číslo pridelené orgánom ochrany prírody a krajiny 

Strana – uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného zoznamu chránených rastlín

Dátum – uvedie sa deň, mesiac a rok nadobudnutia alebo vyradenia jedinca chránenej rastliny z evidenčného zoznamu

Druh – uvedie sa vedecké meno rastliny

Príloha BERN – uvedie sa číslo príslušnej prílohy Dohovoru o ochrane európskych vo¾ne žijúcich organizmov a prírodných stanovíš� alebo

CITES    Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov a rastlín, v ktorej je daný druh uvedený

Čas� – uvedie sa, či ide napríklad o celé jedince, semená, h¾uzy

Spôsob – v prípade nadobudnutia jedinca chránenej rastliny sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, darovanie, 
   dovoz, zapožičanie, rozmnoženie, zber z prírody, výmena, zhabanie) spolu so znamienkom +

– v prípade vyradenia jedinca chránenej rastliny sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, darovanie, vývoz, 
   úhyn, zhabanie, zapožičanie, vyklíčenie, výmena) spolu so znamienkom –

Počet – uvedie sa počet kusov, v prípade semien sa môže uvies� namiesto kusov ich množstvo v gramoch

Od koho/komu – uvedie sa meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo, u podnikate¾a názov, sídlo alebo miesto podnikania a IČO

– v prípade rozmnoženia a úhynu sa kolónka nevypĺňa

– v prípade nadobudnutia zberom z prírody sa v kolónke uvedie číslo výnimky MŽP SR

Poznámka:  Vysiate semená sa v príslušnej kolónke vyradia z evidencie a vyklíčené jedince sa zapíšu ako nové jedince do evidenčného zoznamu.

Vedenie evidencie chránených druhov rastlín na evidenčnom zozname sa považuje za vedenie evidencie pod¾a § 30 ods. 1 zákona NR SR

č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú v evidenčnom zozname uvedené úplné a pravdivé údaje. 
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Druhová karta chráneného živočícha, jeho vývinových štádií a preparovaných jedincov
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Príloha č. 9

k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

Druh (vedecké meno) CITES BERN BONN

Por. č.
Nadobudnutie

Pohlavie Dátum nar.
(vyliahnutia)

Označenie
(spôsob a text) Pôvod Dátum

úhynu

Vyradenie Meno, priezvisko 
a trvalý pobyt nového

držite¾a/poznámkaDátum Spôsob Číslo dokladu Dátum Spôsob Číslo dokladu

Registračné číslo držite¾a

Držite¾
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POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY 

Evidenciu v druhovej karte vedie každý držite¾ živého jedinca chráneného živočícha uvedeného v § 7 ods. 3 vyhlášky MŽP SR
č. 93/1999 Z. z. Druhová karta sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadka. V prípade
potreby sa použijú ïalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty je potrebné vyplni� takto:

DRUH (vedecké meno) – uvedie sa vedecké meno chráneného živočícha, pre ktorého sa druhová karta vypĺňa

REGISTRAČNÉ ČÍSLO DRŽITE¼A – uvedie sa registračné číslo pridelené držite¾ovi chráneného živočícha príslušným orgánom
ochrany prírody a krajiny

DRŽITE¼ – uvedie sa meno a priezvisko alebo názov držite¾a

CITES, BERN, BONN – uvedie sa číslo prílohy príslušného dohovoru, do ktorej je daný druh zaradený

NADOBUDNUTIE – vypĺňa sa v deň nadobudnutia jedinca

Spôsob – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:
dovoz – jedinec bol dovezený zo zahraničia (od 1. 1. 1993 aj z Českej republiky) držite¾om
odchov – jedinec bol nadobudnutý držite¾om vlastným odchovom
znáška – pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom
odchyt – jedinec bol nadobudnutý držite¾om odchytom z prírodného prostredia
rehabilitácia – hendikepovaný jedinec nadobudnutý držite¾om z prírody, neschopný určitú dobu alebo trvalo ži� vo vo¾nej prírode
kúpa – jedinec bol získaný kúpou
výmena – jedinec bol získaný na území SR výmenou za iného jedinca
zapožičanie – jedinec bol získaný zapožičaním (deponáciou)  na území SR (do 31. 12. 1992 na území ČSFR)
zhabanie – jedinec bol nadobudnutý po zhabaní

Číslo dokladu

– číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na dovoz
– číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z vo¾nej prírody
– číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný
– registračné číslo pôvodného držite¾a pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území SR, prípadne jeho meno a priezvisko
  (názov) a trvalý pobyt (sídlo, miesto podnikania)

POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:
                    1,0 – označenie pre samca a  0,1 – označenie pre samicu.

OZNAČENIE   – uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice). V prípade, že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi
(krúžok, mikročip a pod.), na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ïalšími poradovými číslami sa potom
zapisujú do každého druhého riadka.

PÔVOD – vyplní sa pod¾a údaja v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje okresný úrad)

VYRADENIE – vypĺňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie

Spôsob – spôsob vyradenia sa uvedie takto:
úhyn – jedinec uhynul vývoz – jedinec bol vyvezený do zahraničia
zapožičanie – jedinec bol zapožičaný na území SR predaj – jedinec bol predaný na území SR
výmena – jedinec bol na území SR vymenený za iného jedinca strata – jedinec ušiel, bol odcudzený a pod. 
vypustenie do prírody – po rehabilitácii alebo v rámci záchranného 
                                       programu 

vyliahnutie – vyradenie z evidencie vývinového štádia (vajca)

Číslo dokladu – číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo
dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody

MENO, PRIEZVISKO A TRVALÝ POBYT NOVÉHO DRŽITE¼A/POZNÁMKA – vypĺňa sa v prípade predaja, daru, výmeny alebo
zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka
môže použi� na poznámky

V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vypĺňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob
(uvedie sa „znáška“), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplodnených vajec alebo dátum vyliahnutia mláïat –
pri tých sa  potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu).

V prípade úhynu jedinca, ak si ho držite¾ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa iba kolónka „dátum úhynu“ a jedinec
sa z evidencie nevyradí.

Vedenie evidencie chráneného druhu živočícha na druhovej karte sa  považuje za vedenie evidencie  pod¾a § 30 ods. 1

zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú v druhovej karte uvedené  úplné a pravdivé údaje. 
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Príloha č. 10

k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

POKYNY NA VYPLNENIE PREUKAZU O PÔVODE CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA
Registračné číslo 1. držite¾a – uvedie sa registračné číslo pridelené 1. držite¾ovi príslušným orgánom
ochrany prírody a krajiny

CITES, BERN, BONN – uvedie sa číslo prílohy príslušného dohovoru, do ktorej je druh zaradený

Živý, Preparát – do príslušnej kolónky sa uvedie značka – X, druhá kolónka ostáva nevyplnená; v prípade, že
si chce držite¾ ponecha� preparát živočícha po úhyne, označí aj kolónku „Preparát“ a uvedie dátum úhynu

Druh – uvedie sa vedecké meno chráneného živočícha, pre ktorého sa preukaz vydáva

Pôvod – určí okresný úrad na základe predložených dokladov

Pohlavie – uvedie sa, len ak je známe, inak ostáva kolónka prázdna

Označenie – spôsob (napríklad krúžok, čip) a text označenia a poradové č. v druhovej karte u 1. držite¾a

Nadobudnutie – spôsob – uvedie sa takto:

dovoz – jedinec bol dovezený zo zahraničia držite¾om (od 1. 1. 1993 aj z Českej republiky)

odchov – jedinec bol nadobudnutý držite¾om vlastným odchovom

odchyt – jedinec bol nadobudnutý držite¾om z prírodného prostredia SR (prípadne trvalo
hendikepovaný)

kúpa – jedinec bol získaný držite¾om kúpou na území SR

výmena – jedinec bol nadobudnutý na území SR výmenou za iného jedinca

zapožičanie – jedinec bol získaný zapožičaním (deponáciou) na území SR

zhabanie – jedinec bol nadobudnutý po zhabaní

Nadobudnutie – číslo dokladu – uvedie sa takto:

– číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na dovoz

– číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z vo¾nej prírody
– číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný

Otec, Matka – uvedú sa údaje o rodičoch a ich rodičoch (musia by� preukázané dokladmi)

Označenie – spôsob (napríklad krúžok, čip) a text označenia, ak je jedinec nezamenite¾ne označený,
a registračné číslo jeho držite¾a/ poradové číslo, pod ktorým je jedinec (otec, matka) uvedený v druhovej karte

Zmena držite¾a chráneného živočícha – každý nový držite¾ jedinca, pre ktorého bol tento preukaz
vystavený, uvedie dátum nadobudnutia jedinca, svoje registračné číslo a poradové číslo jedinca vo svojej
druhovej karte

Vedenie evidencie chráneného druhu živočícha na preukaze o pôvode sa považuje za vedenie
evidencie pod¾a § 30 ods. 1 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú
v preukaze o pôvode uvedené úplné a pravdivé údaje.

Preukaz o pôvode chráneného živočícha

Overený dňa:                                                         Podpis a pečiatka okresného úradu:

Číslo preukazu:

 

                                                                                                                     Dátum:

Registračné číslo 1. držite¾a CITES BERN BONN Živý Preparát

Druh (vedecké meno) Pôvod Pohlavie

Označenie (v prípade, že jedinec je označený) a poradové číslo v druhovej karte u 1. držite¾a

Dátum nar.
(vyliahnutia)

Nadobudnutie

Dátum Spôsob Číslo dokladu

Otec
(označenie, reg. č. držite¾a / por. č. v DK)

Pôvod Otec – označenie, reg. č. držite¾a / por. č. v DK Pôvod

Matka – označenie, reg. č. držite¾a / por. č. v DK Pôvod

Matka
(označenie, reg. č. držite¾a / por. č. v DK)

Pôvod Otec – označenie, reg. č. držite¾a / por. č. v DK Pôvod

Matka – označenie, reg. č. držite¾a / por. č. v DK Pôvod

© Forma, s.r.o.



Toto potvrdenie je overené pod¾a

1. oznámenia o odchove zo dňa .............................................................................

2. výnimky na odchyt chráneného živočícha povolenej pod¾a § 26 ods. 1 zákona NR SR 
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  č.: .................................................

3. súhlasu na dovoz č.: ............................................................................................

4. dokladu potvrdzujúceho zhabanie č.: ...................................................................

5. iné .......................................................................................................................

Úhyn jedinca

Dátum a dôvod úhynu:

Dátum a spôsob likvidácie kadáveru:

Zmena držite¾a chráneného živočícha (vypĺňa držite¾ živočícha)
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Dátum Registračné číslo nového držite¾a / poradové číslo jedinca v druhovej karte


