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V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. júna 2002,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 28 ods. 5
písm. a), b), d) až g), i) a j) zákona č. 237/2002 Z. z.
o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočí-
chov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje
a) zoznam ohrozených druhov voľne žijúcich živočí-

chov a voľne rastúcich rastlín rozdelených do sku-
pín A až D vrátane tých exemplárov, ktoré sú vyňaté
z pôsobnosti zákona (ďalej len „zoznam exem-
plárov“),

b) podrobnosti o
1. náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie po-

volenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia
na opätovný vývoz a vzory úradných tlačív, na
ktorých sa žiadosti podávajú,

2. náležitostiach povolenia na dovoz, povolenia na
vývoz a povolenia na opätovný vývoz a vzory úrad-
ných tlačív, na ktorých sa povolenia vydávajú,

3. náležitostiach oznámenia o dovoze a vzor úradné-
ho tlačiva, na ktorom sa oznámenie podáva,

c) podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inšti-
túcií do zoznamu, ako aj vzor a podrobnosti o nále-
žitostiach štítku na označovanie zásielok exem-
plárov pri výpožičkách, daroch a výmenách medzi
vedcami a vedeckými inštitúciami,

d) zoznam druhov exemplárov a štátov, na ktoré sa
vzťahuje obmedzenie dovozu podľa § 10 zákona,

e) zoznam živých exemplárov narodených a odchova-
ných v zajatí, ktorých komerčné využívanie nie je
zakázané,

f) zoznam vybraných druhov živých exemplárov dru-
hov patriacich do skupiny A, ktorých držba sa
zakazuje alebo obmedzuje,

g) zoznam exemplárov, pre ktoré sa nemusí viesť evi-
dencia podľa § 25 ods. 5 písm. a) a odseku 7 záko-
na,

h) podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich

nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pô-
vode.

§ 2

Zoznam exemplárov

Zoznam exemplárov podľa § 2 ods. 2 až 5 zákona je
uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Podrobnosti o náležitostiach a podávaní žiadostí
o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz

a povolenia na opätovný vývoz a vzory úradných tlačív,
na ktorých sa žiadosti podávajú

(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na dovoz
je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz možno po-
užiť pre viac druhov v jednej zásielke. Pre každý druh
sa v žiadosti opakuje kolónka 3 až 17 žiadosti.

(3) K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz dovozca
pripojí
a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom

žiadosti a ak dovozca je jeho držiteľom, a to pri prvej
žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b) originál alebo fotokópiu originálu povolenia na vý-
voz alebo povolenia na opätovný vývoz vydaného
podľa dohovoru výkonným orgánom štátu vývozu
alebo opätovného vývozu, ak ide o dovoz exem-
plárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohách Doho-
voru o medzinárodnom obchode s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín1) (ďalej
len „dohovor“),

c) písomný doklad preukazujúci, že dovážané exem-
pláre boli získané v súlade s právnymi predpismi
o ochrane daného druhu v štáte vývozu alebo v štá-
te opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov
druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách dohovoru,

d) presnú adresu a podrobný opis zariadenia, v kto-
rom bude umiestnený dovezený exemplár, ak ide
o dovoz živých exemplárov druhov patriacich do
skupiny A,

e) písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu2)

1) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva
zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.)

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných
zvierat.
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preukazujúce, že chovné zariadenie v mieste urče-
nia je primerane vybavené na riadnu ochranu a sta-
rostlivosť o dovážané živé exempláre, ak ide o dovoz
živých exemplárov druhov patriacich do skupiny B,

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(4) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na vývoz
je uvedený v prílohe č. 2.

(5) K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz vývozca
pripojí
a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom

žiadosti a ak vývozca je jeho držiteľom, a to pri prvej
žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b) písomný doklad preukazujúci pôvod exemplárov
podľa § 26 zákona,

c) fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvr-
denie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že
bude vydané, ak ide o vývoz exemplárov podľa § 2
ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona,

d) podrobný opis podmienok prepravy živého exem-
plára vrátane charakteristiky prepravného zariade-
nia,

e) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(6) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na opä-
tovný vývoz je uvedený v prílohe č. 2.

(7) K žiadosti o vydanie povolenia na opätovný vývoz
opätovný vývozca pripojí
a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom

žiadosti a ak opätovný vývozca je jeho držiteľom,
a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom
roku,

b) písomný doklad preukazujúci pôvod exemplárov
podľa § 26 zákona,

c) písomný doklad preukazujúci predchádzajúci zá-
konný dovoz opätovne vyvážaných exemplárov na
územie Slovenskej republiky, najmä povolenie na
dovoz, oznámenie o dovoze,

d) fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvr-
denie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že
bude vydané, ak ide o opätovný vývoz exemplárov
podľa § 2 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona,

e) podrobný opis podmienok prepravy živého exem-
plára vrátane charakteristiky prepravného zariade-
nia,

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(8) Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia na dovoz,
povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz sa
vypĺňa písacím strojom alebo paličkovým písmom
a obsahuje najmä
a) označenie vedeckých mien druhov exemplárov po-

dľa prílohy č. 1,
b) opis exemplára, a ak je to možné, aj kód uvedený

v prílohe č. 3,
c) jednotky uvedené v prílohe č. 3 na označenie jedno-

tiek hmotnosti a množstva,
d) pôvod exemplárov označený jedným z kódov uvede-

ných v prílohe č. 4,
e) účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu ozna-

čený jedným z kódov uvedených v prílohe č. 4,

f) spôsob a číslo nezameniteľného označenia, ak sú
exempláre nezameniteľne označené.

(9) Údaje uvedené v tlačive žiadosti o vydanie povo-
lenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na
opätovný vývoz sa nesmú opravovať, prečiarkovať ale-
bo vymazávať a nesmú obsahovať alternatívy.

§ 4

Podrobnosti o náležitostiach povolenia na dovoz,
povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz

a vzory úradných tlačív,
na ktorých sa povolenia vydávajú

(1) Povolenie na dovoz, povolenie na vývoz a povole-
nie na opätovný vývoz je vytlačené a vyplnené v štát-
nom jazyku a v anglickom jazyku; ich vzory sú uvede-
né v prílohe č. 5.

(2) Povolenie podľa odseku 1 má tieto štyri časti:
a) prvá biela strana s gilošovým vzorom na pozadí

a šedou tlačou na prednej strane je originál,
b) druhá žltá strana je prvá kópia pre držiteľa,
c) tretia bledozelená strana je druhá kópia určená pre

výkonný orgán štátu vývozu alebo štátu opätovného
vývozu,

d) štvrtá ružová strana je tretia kópia určená pre
ministerstvo.

(3) Tlačivo povolenia podľa odseku 1 sa vypĺňa písa-
cím strojom alebo počítačom. Údaje uvedené v tlačive
povolenia sa nesmú opravovať, prečiarkovať alebo vy-
mazávať a nesmú obsahovať alternatívy okrem opravy,
ktorú potvrdí zodpovedný zamestnanec svojím podpi-
som a odtlačkom pečiatky výkonného orgánu, ktorý
povolenie vydal.

(4) Povolenie podľa odseku 1 obsahuje ďalej
a) označenie vedeckých mien druhov exemplárov po-

dľa prílohy č. 1,
b) opis exemplára, a ak je to možné, aj kód uvedený

v prílohe č. 3,
c) jednotky uvedené v prílohe č. 3 na označenie jedno-

tiek hmotnosti a množstva,
d) pôvod exemplárov označený jedným z kódov uvede-

ných v prílohe č. 4,
e) uvedenie účelu dovozu, vývozu alebo opätovného

vývozu označeného jedným z kódov uvedených
v prílohe č. 4.

(5) Ak sa povolenie podľa odseku 1 používa pre viac
ako jeden exemplár v zásielke, pripojí sa k nemu prí-
loha, v ktorej sa okrem požiadaviek uvedených v odse-
ku 4 pre každý exemplár v zásielke znovu uvedú ko-
lónky 8 až 22 povolenia a kolónka 27 povolenia pre
uvedenie skutočne dovezenej hmotnosti alebo množ-
stva exemplárov, a kde je to vhodné, aj počet uhynu-
tých exemplárov živočíchov pri dovoze.

(6) Ak je k povoleniu podľa odseku 1 pripojená prí-
loha ako jeho neoddeliteľná časť, táto skutočnosť a po-
čet strán sa vyznačí na povolení, ktorého sa týka,
a každá strana prílohy musí obsahovať

3) Položka 161a prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 237/2002
Z. z.
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a) číslo povolenia a dátum jeho vydania,
b) názov a odtlačok pečiatky ministerstva a meno,

priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca.

(7) Ak ide o dovoz exemplárov na územie Slovenskej
republiky, povolenia vydané druhým štátom sa akcep-
tujú, ak spĺňajú ustanovenia dohovoru. Ak sa takéto
doklady týkajú exemplárov, ktoré sú predmetom vý-
vozných kvót, akceptujú sa, ak je v nich uvedený cel-
kový počet exemplárov už vyvezených v uvedenom ka-
lendárnom roku vrátane tých, ktorých sa týka
predmetný doklad a kvóta pre predmetný druh. Dokla-
dy z druhého štátu sa považujú za platné, ak boli
vydané a použité na vývoz alebo opätovný vývoz z tohto
štátu pred posledným dňom ich platnosti a použijú sa
na dovoz do Slovenskej republiky najneskôr do šiestich
mesiacov od dátumu ich vydania.

(8) Povolenie na opätovný vývoz vydané druhým štá-
tom sa akceptuje, ak spĺňa ustanovenia dohovoru
a uvádza sa v ňom štát pôvodu, číslo a dátum vydania
príslušného povolenia na opätovný vývoz, a ak je to
vhodné, aj štát posledného opätovného vývozu, číslo
a dátum vydania príslušného povolenia na opätovný
vývoz alebo obsahuje uspokojivé zdôvodnenie, prečo
takéto informácie neobsahuje.

(9) Ak sa povolenie vydáva ako náhrada za zrušené,
stratené, odcudzené alebo zničené povolenie, uvedie sa
v kolónke 23 povolenia číslo povolenia, ktoré nahrá-
dza, a dôvod nahradenia.

§ 5

Podrobnosti o náležitostiach oznámenia o dovoze
a vzor úradného tlačiva,

na ktorom sa oznámenie podáva

(1) Oznámenie o dovoze sa podáva na úradnom tla-
čive, ktoré má dve časti:
a) prvá biela strana je originál a zostáva na minister-

stve,
b) druhá žltá strana je kópia pre dovozcu.

(2) Tlačivo oznámenia o dovoze sa vypĺňa písacím
strojom alebo paličkovým písmom. Údaje uvedené
v oznámení o dovoze sa nesmú opravovať, prečiarko-
vať alebo vymazávať a nesmú obsahovať alternatívy
okrem opravy, ktorú potvrdí zodpovedný zamestnanec
colného orgánu na colnom priechode v mieste dovozu
svojím podpisom a odtlačkom pečiatky colného orgánu
na colnom priechode v mieste dovozu.

(3) Vzor tlačiva oznámenia o dovoze je uvedený v prí-
lohe č. 6.

Podrobnost i  o  zapisovaní vedcov
a vedeckých inšt i túci í  do zoznamu

a podrobnost i  o  nálež i tost iach št í tku
na označovanie zás ie lok exemplárov

§ 6

(1) Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žia-
dosť“) predkladajú vedci a vedecké inštitúcie (ďalej len
„žiadateľ“) ministerstvu.

(2) Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie
najmä
a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo,
b) vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako

tri mesiace,
b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa, prípadne

čestné vyhlásenie žiadateľa alebo vyhlásenie odbor-
nej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov o dĺžke
odbornej praxe žiadateľa,

d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich
získal, najmä úradne osvedčený doklad o absolvo-
vaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedec-
kej hodnosti,

e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti
vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva
vedeckú činnosť.

(4) Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie
najmä
a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie štátnej

štatistiky a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby

oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c) vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,
d) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, perso-

nálneho, technického a iného vybavenia.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a) úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny alebo

štatútu, ak nebol zriadený priamo zákonom,
b) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žia-

dateľa,
c) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti

vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva
vedeckú činnosť.

§ 7

(1) Žiadateľovi zapísanému v zozname sa priraďuje
päťmiestne registračné číslo, ktoré obsahuje na začiat-
ku dvojpísmenový ISO kód Slovenska – SK a ďalšie tri
čísla osobitne pridelené každému žiadateľovi.

(2) Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku
ministerstva.

(3) Zoznam sa vedie osobitne pre
a) fyzické osoby,
b) právnické osoby.

(4) Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve.

§ 8

(1) Štítok na označovanie zásielok exemplárov pri
výpožičkách, daroch a výmenách medzi vedcami a ve-
deckými inštitúciami (ďalej len „štítok“), ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 7, môžu používať iba vedci
a vedecké inštitúcie zapísané v zozname podľa § 6 a 7.

(2) Štítok sa vypĺňa písacím strojom alebo paličko-
vým písmom.

(3) Papier štítku je biely. Vedci a vedecké inštitúcie
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vypĺňajú kolónky 1 až 5 štítku a vrátením časti štítku
určeného na tento účel bez zbytočného odkladu infor-
mujú ministerstvo o všetkých podrobnostiach o pou-
žití každého štítku.

§ 9

Zoznam druhov exemplárov a štátov,
na ktoré sa vzťahuje obmedzenie dovozu

Zoznam druhov exemplárov a štátov, na ktoré sa
vzťahuje obmedzenie dovozu podľa § 10 zákona, je
uvedený v prílohe č. 8.

§ 10

Zoznam živých exemplárov narodených
a odchovaných v zajatí,

ktorých komerčné využívanie nie je zakázané

Zoznam živých exemplárov narodených a odchova-
ných v zajatí, ktorých komerčné využívanie nie je za-
kázané podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona, ak sú neza-
meniteľne označené, je uvedený v prílohe č. 9.

§ 11

Zoznam vybraných druhov
živých exemplárov druhov patriacich do skupiny A,

ktorých držba sa zakazuje alebo obmedzuje

(1) Zákaz držby podľa § 22 ods. 5 zákona sa vzťahuje
na živé exempláre
a) Primates,
b) z čeľade mačkovité, rody Panthera a Puma a druh

Acinonyx jubatus.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na
a) zoologické záhrady,
b) záchytné strediská pre živočíchy,
c) osoby zapojené do medzinárodného záchranného

programu pre daný druh.

Podrobnosti  o vedení  ev idencie exemplárov,
o ich nezameniteľnom označení

a o preukaze o  pôvode

§ 12

Evidenčný zoznam exemplárov rastlín

(1) Evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len
„evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod
exemplárov rastlín a údaje sa do neho zapisujú podľa
vzoru uvedeného v prílohe č. 10.

(2) Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady pre-
ukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín,
najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o vý-
mene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej
správy vo veciach ochrany exemplárov. Doklady musia
obsahovať spravidla určenie subjektu, od ktorého sa
exemplár rastliny nadobudol (meno, priezvisko a trva-
lý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo
právnickej osoby), hmotnosť alebo množstvo nadobud-

nutých exemplárov, údaje preukazujúce pôvod exem-
plárov podľa prílohy č. 4 a dátum ich nadobudnutia.

(3) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje
a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(4) Exempláre rastlín sa zapisujú do evidenčného
zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(5) Exempláre rastlín sa vyraďujú z evidenčného zo-
znamu v deň ich predaja [§ 3 písm. q) zákona], vývozu,
úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 13

Druhová karta exemplára živočícha
a jeho vývinových štádií

(1) Do druhovej karty exemplára živočícha a jeho
vývinových štádií (ďalej len „druhová karta“) sa zapi-
sujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11
a exempláre živočíchov uvedené v § 25 ods. 7 zákona
sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyliahnutia
alebo nadobudnutia. Druhová karta sa nevedie pre
exempláre uvedené v prílohe č. 12, ak sú narodené
a odchované v zajatí a nadobudnuté na území Sloven-
skej republiky.

(2) Exemplár živočícha sa vyraďuje z evidencie
v druhovej karte v deň predaja [§ 3 písm. q) zákona],
vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

(3) Evidencia exemplárov živočíchov, s ktorými sa
obchoduje podľa § 25 ods. 8 druhej vety zákona, sa
vedie na druhových kartách označených v záhlaví slo-
vom „obchod“ oddelene od druhových kariet exem-
plárov živočíchov určených na iné účely.

§ 14

Kniha chovu a držby exemplára živočícha

(1) Pre každý druh exemplára živočícha uvedeného
v § 25 ods. 9 zákona sa vedie kniha chovu a držby
exemplára živočícha (ďalej len „kniha chovu“), z ktorej
sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy
a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené
odtlačkom pečiatky okresného úradu a ktorá má na
prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo
obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo mies-
to podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením pres-
nej adresy a evidenčné číslo, ktoré určuje vedecký
orgán Slovenskej republiky [§ 30 ods. 2 písm. j) záko-
na].

(2) Evidencia exemplárov živočíchov, s ktorými sa
obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom
„obchod“ oddelene od knihy chovu exemplárov urče-
ných na iné účely.

(3) Do knihy chovu sa zapisuje
a) novonadobudnutý exemplár živočícha v deň jeho

nadobudnutia,
b) každá zmena v stave exemplárov živočíchov a ich

vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátu-
mu a hmotnosti alebo množstva exemplárov živočí-
chov, ktorých sa zmena týka,

c) vyradenie exemplárov v deň jeho uskutočnenia
s uvedením dátumu, hmotnosti alebo množstva vy-
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radených exemplárov, evidenčného čísla nového dr-
žiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného
mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnika-
nia nového držiteľa,

d) dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov ži-
vočíchov v deň úhynu,

e) údaj o pôvode exemplára živočícha,
f) iný údaj o chove.

(4) Údajom o pôvode exemplára živočícha sa rozumie
údaj uvedený v prílohe č. 4.

(5) Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce
spôsob nadobudnutia exemplárov živočíchov, najmä
doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene,
zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej správy
vo veciach ochrany exemplárov. Doklady musia obsa-
hovať spravidla určenie subjektu, od ktorého sa exem-
plár živočícha nadobudol (meno, priezvisko a trvalý
pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné me-
no, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby),
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých exem-
plárov, údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa
odseku 4 a dátum ich nadobudnutia.

(6) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa
uzaviera k 1. januáru bežného roka a do evidencie
nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej
skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví,
hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií,
nedospelých exemplárov, množstvo preparovaných
exemplárov a pôvod držaných exemplárov.

§ 15

Nezameniteľné označovanie exemplárov

(1) Za nezameniteľné označenie živých exemplárov
stavovcov patriacich do skupiny A a B sa považuje
a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodi-

čovstvo a dosiahnutú generáciu
1. vtákov a cicavcov pôvodných druhov chránených

živočíchov,4) ktoré sú exemplármi druhov patria-
cich do skupiny A okrem ich rehabilitácie, ktorá
trvá najviac tri mesiace, 

2. ostatných vtákov a cicavcov exemplárov druhov
patriacich do skupiny A okrem kakarikiho červe-
nočelého (Cyanoramphus novaezelandiae), ktoré
sa využívajú na reprodukciu vrátane ich potom-
stva a

b) nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek
prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe,
ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo po-
škodenia označeného exemplára živočícha, a na
ktorom je vyrazené číslo,

c) injekčný transpondér (tzv. mikročip) na elektronic-
kú identifikáciu živých exemplárov živočíchov urče-
ný okresným úradom, aplikovaný veterinárnym le-
károm alebo ním poverenou osobou; trvalosť
zavedenia transpondéru treba skontrolovať najme-

nej sedem dní po označení; aplikáciu transpondéra
spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný
a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny le-
kár alebo ním poverená osoba5) alebo

d) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okres-
ným úradom na základe stanoviska vedeckého or-
gánu Slovenskej republiky, ak by podľa jeho vyjad-
renia označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.

(2) Vtáky narodené a odchované v zajatí sa označujú
podľa odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe
stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky
dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať
pre fyzické alebo psychické vlastnosti exemplára,
označí sa exemplár podľa odseku 1 písm. c).

(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na živé exempláre, ktorým
sa aplikoval deliteľný plombovateľný krúžok pred na-
dobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitné-
ho predpisu,6) ak sa nemajú vyviezť zo Slovenskej
republiky.

(4) Vtáky patriace do skupiny A alebo B, ktoré nie sú
exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí, a iné
živé stavovce patriace do skupiny A sa označujú podľa
odseku 1 písm. c). Ak okresný úrad na základe stano-
viska vedeckého orgánu Slovenskej republiky dôjde
k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre
fyzické alebo psychické vlastnosti exemplára, označí
sa exemplár podľa odseku 1 písm. d) najmä pomocou
špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, teto-
vaní alebo iným vhodným spôsobom; týmto spôsobom
sa označujú aj živé stavovce s výnimkou vtákov patria-
ce do skupiny B, ktorým sa neaplikoval injekčný trans-
pondér (tzv. mikročip) podľa odseku 1 písm. c).

(5) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva
a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento

úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný
stav,

b) na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú
v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento
úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný
stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,

c) na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch
mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa
alebo

d) ak podľa vyjadrenia okresného úradu na základe
stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky
fyzické vlastnosti exemplára neumožňujú bezpečnú
aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.

(6) Ak sa nezameniteľné značenie nevykonáva z dô-
vodu uvedeného v odseku 5 písm. d), okresný úrad
zaznamená skutočnosť, že exemplár živočícha nie je
nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej
karte alebo knihe chovu alebo ak môže byť bezpečne
nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum,
dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú
vhodnú podmienku.

4) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených
živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.

5) § 19 ods. 4 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
6) § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z.

Strana 3514 Zbierka zákonov č. 346/2002 Čiastka 145

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


(7) Ak označovanie živých exemplárov živočíchov vy-
žaduje upevnenie štítku, pásky, krúžku alebo iného
zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo im-
plantáciu injekčných transpondérov (tzv. mikročipov),
vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie
a prirodzené správanie daného exemplára.

(8) Spôsob nezameniteľného označenia a pri injekč-
ných transpondéroch (tzv. mikročipoch) aj značka sa
uvádzajú v každom povolení a inom rozhodnutí vyda-
nom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa
vzťahujú na exemplár, a v preukaze o pôvode.

(9) Všetky kódy injekčných transpondérov (tzv. mik-
ročipov) a príslušné technické informácie, ktoré sú
potrebné na prečítanie údajov transpondéra, sa uvá-
dzajú v povoleniach a iných rozhodnutiach vydaných
podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťa-
hujú na exemplár, a v preukaze o pôvode.

§ 16

Preukaz o pôvode exemplára živočícha

(1) Preukaz o pôvode exemplára živočícha (ďalej len
„preukaz“) sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na
konečné vývinové štádium exemplára živočícha. Preu-
kaz sa nevystavuje na exempláre živočíchov, ktoré sú

a) v rehabilitácii, ktorá trvá najviac tri mesiace,
b) uvedené v prílohe č. 12, ak sú narodené a odchova-

né v zajatí a nadobudnuté na území Slovenskej re-
publiky.

(2) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každý exem-
plár živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na
okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ. 

(3) Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uve-
deného v prílohe č. 13.

(4) Ak exemplár živočícha uhynie a
a) držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako

dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum
úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na pre-
ukázanie jeho pôvodu podľa § 26 zákona,

b) držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický
preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá ok-
resnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého
pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného
držiteľa.

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

László Miklós v. r.
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