
Postup pri prihlasovaní a odchove živočíchov zaradených  
do CITES I a II. 

 
Novelizácia zákona č. 15/2002 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 

rastúcich rastlín reguláciu obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou 
od 1.1.2013 a novelizácia vyhlášky č. 110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona č. 15/2005 Z.z. s platnosťou od 15.3.2013. 

 
Zásadné zmeny v novele zákona a vyhlášky: 

 nahlasovanie A živočíchov na OÚ 

 žiadosť o CITES bez PP 

 zrušenie evidenčného čísla 

 žiadosť o fyzickú identifikáciu 

 povinná DNA paternita dravcov zrušená 
 

Zásadné úkony, ktoré treba urobiť pri chove a odchove živočíchov zaradených do skupiny CITES 
I. 

1. Každý živočích musí byť nezameniteľne označený a musí mať potvrdenie – žltý papier. 
2. Pri nadobudnutí – kúpe takéhoto živočícha treba zapísať do druhovej karty (DK). 
3. Na príslušný OÚ ŽP chovateľa treba do 30 dní od nadobudnutia alebo každej inej zmeny 

poslať fotokópiu DK alebo jej časti, na ktorej je zaznačený živočích. Nič iné posielať 
netreba. 

4. V prípade odchovu mláďat ich chovateľ musí nezameniteľne označiť (krúžkom alebo 
mikročipom) a ich označenie zapísať do DK. 

5. Chovateľ požiada OÚ ŽP o fyzickú identifikáciu (viď príloha). 
6. OÚ ŽP po fyzickej identifikácii chovateľovi odovzdá kópiu zápisu o identifikácii. 
7. Chovateľ vypíše pre každého jedného živočícha žiadosť, na ktorú nalepí spodným 

okrajom do kolónky č. 20 kolok o hodnote 6 euro. V prípade udania pohlavia v žiadosti 
v kolónke č. 4 stanoveného DNA analýzou treba doložiť aj fotokópiu o tejto analýze.  

8. Vyplnené tlačivá treba doporučene poslať na MŽP SR spolu so sprievodným listom, ktorý 
musí obsahovať dátum narodenia chovateľa, číslo telefónu a druh komerčnej činnosti. 
Prílohou tohto sprievodného listu okrem žiadosti (vyplnené tlačivo) musí byť fotokópia DK 
alebo jej časti živočícha, na ktorého žiadame potvrdenie (žltý papier), fotokópia potvrdenia 
oboch rodičov a fotokópia fyzickej identifikácie. Preukaz o pôvode nie je treba žiadať na 
OÚ ŽP ani na MŽP SR, nahrádza ho doklad o fyzickej identifikácii.  

9. Do 30 dní by mal chovateľ obdržať potvrdenie (žltý papier). 
 
Zásadné úkony, ktoré treba urobiť pri chove a odchove živočíchov zaradených do skupiny CITES 

II. 
1. Každý živočích musí byť nezameniteľne označený a musí mať doklad o nadobudnutí 

(faktúra, čestné prehlásenie, preukaz o pôvode a i. ).  
2. Pri nadobudnutí – kúpe takéhoto živočícha treba zapísať do druhovej karty (DK). 
3. Na príslušný OÚ ŽP chovateľ žiadnu zmenu (kúpa, predaj, výmena, odchov) nemá 

povinnosť nahlasovať. 
4. V prípade odchovu mláďat ich chovateľ musí nezameniteľne označiť (krúžkom alebo 

mikročipom) a ich označenie zapísať do DK. 
5. Chovateľ vypíše pre každého jedného odchovaného živočícha tlačivo – doklad 

o nadobudnutí (viď príloha), ktorý v prípade predaja alebo výmeny odovzdá novému 
majiteľovi a túto zmenu (dátum a adresu nového majiteľa) zapíše do DK. 
 
 
V Moravskom Sv. Jáne 27.mája 2013 
tel.: 0903/328 473 
         Milan Vávra 

Predseda Ústrednej odbornej exotárskej 
komisie 

 
 
 



Prílohy: 
Vzor žiadosti o fyzickú identifikáciu 

 



Vzor oznámenia o fyzickej identifikácii

 



Vzor dokladu o fyzickej identifikácii 

 



Vzor žiadosti o potvrdenie 

 
 
 
 



Vzor sprievodného listu na MŽP SR 
 
 

Milan Vávra, Nová 296, 908 71 Moravský Ján 
narodený: 9.10.1954, tel.: 0903/328 473, komercia - predaj, výmena, dar, výstavy 

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Námestie Ľudovíta Štúra 

812 35 Bratislava 

 

 

Vec: Žiadosť – sprievodný list 

 

Žiadam Vás o vystavenie potvrdenia „EUROCITES“ na 2 ks Amazona vinacea zapísaných 

na DK 14.3, poradové č. 29 označený SK 000 221, poradové č. 30 označený SK 120 162 

vyliahnutí 13. 3. 2013, ich rodičia sú zapísaní na Dk 14.1 poradové číslo 1 (1-0) číslo 

potvrdenia BORO408DE-2335 a poradové číslo 2 (0-1) číslo potvrdenia AT05-B1734. 

Za skoré vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.  

 

 

 

V Moravskom Jáne, 27.5.2013      Milan Vávra 

 

Prílohy:  2 žiadosti 

2 fotokópie potvrdení rodičov 

2 ks 6 eur kolok 

1 fotokópia druhovej karty alebo jej časti živočícha, na ktorého žiadam 

potvrdenie 

1 fotokópia o fyzickej identifikácii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vzor dokladu o nadobudnutí pre živočíchy CITEC II – skupiny BCD 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


