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POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY  

Evidenciu v druhovej karte vedie každý držite  exemplára uvedeného v § 11 ods. 3 zákona . 15/2005 Z. z. ( alej len „zákon“). Druhová 

karta sa zakladá pre každý druh samostatne a každý exemplár sa zapisuje do zvláštneho riadka. V prípade potreby sa použijú alšie

o íslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty je potrebné vyplni  takto: 

DRUH (vedecké meno) – uvedie sa  vedecké meno exemplára,  pre ktorý sa druhová karta vyp a.

EVIDEN NÉ ÍSLO DRŽITE A – uvedie sa eviden né íslo pridelené držite ovi exemplára vedeckým orgánom Slovenskej republiky.   

DRŽITE  – uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držite a.

Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej kona  v ich mene.

CITES, PRÍLOHA  ES – uvedie sa íslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi vo ne žijúcich živo íchov

a rastlín a písmeno prílohy, v ktorej je druh uvedený pod a nariadenia Rady (ES) . 338/97.

NADOBUDNUTIE – vyp a sa v de  nadobudnutia exemplára. 

Spôsob – spôsob nadobudnutia  sa uvedie takto:

dovoz    – exemplár doviezol z tretej krajiny držite ,

odchov  – exemplár nadobudol držite  z vlastného odchovu,                                                                                                           

odchyt  – exemplár nadobudol držite  odchytom z prírodného prostredia SR,                                                                               

rehabilitácia –  hendikepovaný  exemplár nadobudnutý z prírody,                                                                      

kúpa – exemplár bol nadobudnutý kúpou na území SR alebo iného lenského štátu ES,                                                                             

výmena –  exemplár bol nadobudnutý na území SR alebo iného lenského štátu ES výmenou za iný exemplár,

dar – exemplár  bol nadobudnutý na území SR alebo iného lenského štátu ES ako dar,                                                                            

zapoži anie – exemplár bol nadobudnutý zapoži aním (deponáciou)  na území SR alebo iného lenského štátu ES,                              

zhabanie – exemplár bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí alebo po jeho nájdení, 

nález – exemplár bol nájdený na území SR. 

íslo dokladu

– íslo  povolenia  na dovoz, 

– íslo potvrdenia ES,

– íslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z vo nej prírody,                                                                                                

– íslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený,                                 

–  eviden né íslo predchádzajúceho držite a pri kúpe, dare, výmene alebo zapoži aní na území SR alebo iného lenského štátu ES, 

prípadne jeho meno,  priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania. 

POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie exemplára známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:

1,0 – ozna enie pre samca, 0,1 – ozna enie pre samicu.

OZNA ENIE – uvedie sa spôsob a text ozna enia (písmená, íslice), pri injek ných transpondéroch (mikro ipov) aj zna ka. V prípade, 

že daný exemplár je ozna ený viacerými  spôsobmi, napr. krúžkom a mikro ipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s alšími

poradovými íslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka.

PÔVOD – vyplni  pod a údaja v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov ur uje príslušný obvodný úrad). 

V prípade exemplárov, ktoré sú zaregistrované pod a § 12 ods. 17 zákona, sa kolónka nevyp a.

PoP – íslo preukazu o pôvode. 

VYRADENIE – vyp a sa v de  vyradenia exemplára z evidencie. 

Spôsob – spôsob vyradenia sa uvedie takto: 

úhyn – exemplár uhynul,                                                                                                            

zapoži anie – exemplár bol zapoži aný na území SR alebo iného lenského štátu ES,                                                                               

dar – exemplár bol darovaný,       

výmena – exemplár bol nadobudnutý na území SR alebo iného lenského štátu ES výmenou za iný exemplár,

vypustenie do prírody – po rehabilitácii alebo v rámci záchranného programu,                                                                          

zhabanie – exemplár bol zhabaný alebo prepadol, 

vývoz – exemplár bol vyvezený do tretej krajiny, 

predaj – exemplár bol predaný na území SR alebo iného lenského štátu ES, 

strata – exemplár napr. ušiel, stratil sa.

íslo dokladu – íslo povolenia na vývoz, íslo potvrdenia ES, íslo dokladu preukazujúceho odcudzenie exemplára alebo dokladu, 

ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie exemplára do prírody. 

NOVÝ DRŽITE /POZNÁMKA – vyp a sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto 

podnikania nového držite a v prípade predaja, daru, výmeny alebo  zapoži ania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použi  na 

poznámky. 

Ak exemplár uhynie a držite  si ho ponechá ako preparovaný exemplár,  vyplní sa  kolónka Poznámka. 

Vedenie evidencie exemplárov živo íchov na druhovej karte sa  považuje za vedenie evidencie pod a § 11 zákona, ak sú 

v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje. 
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