VZOR PREUKAZU O PÔVODE
PREUKAZ O PÔVODE CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA
POKYNY PRE VYPLNENIE PREUKAZU O PÔVODE CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA
Evidenčné číslo 1. držiteľa - uvedie sa evidenčné číslo pridelené 1. držiteľovi Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody a krajiny
Živý, Preparát - do príslušnej kolónky sa uvedie značka X, druhá kolónka ostáva nevyplnená; ak si chce

Vydaný dňa:

Podpis a odtlačok okrúhlej
pečiatky okresného úradu

Číslo preukazu:

držiteľ ponechať preparát živočícha po úhyne, označí aj kolónku "Preparát" a uvedie dátum úhynu
Druh - uvedie sa vedecké meno živočícha, pre ktorého sa preukaz vydáva
Pôvod - určí okresný úrad na základe predložených dokladov

Evidenčné číslo
1. držiteľa

Živý

Preparát

Dátum

Pôvod

Pohlavie

Pohlavie - uvedie sa len ak je známe, inak ostáva kolónka prázdna
Označenie - spôsob (napr. krúžok, čip) a text označenia a poradové číslo v druhovej karte (DK) u 1. držiteľa
Nadobudnutie - spôsob - uvedie sa takto:

Druh (vedecké meno)

dovoz - jedinec dovezený z tretej krajiny držiteľom
odchov - jedinec nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom
odchyt - jedinec nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia SR alebo iného členského štátu EÚ
rehabilitácia - hendikepovaný jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodnégo prostredia SR

Označenie (ak je jedinec označený) a poradové číslo v DK u 1. držiteľa

kúpa - jedinec nadobudnutý kúpou na území SR alebo iného členského štátu EÚ
výmena - jedinec nadobudnutý na území SR alebo iného členského štátu EÚ výmenou

Dátum nar.

dar - jedinec nadobudnutý na území SR alebo iného členského štátu EÚ darom

(vyliahnutia)

Nadobudnutie
Dátum

Spôsob

Číslo dokladu

zapožičanie - jedinec nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území SR alebo iného členského
štátu EÚ
zhabanie - jedinec nadobudnutý po zhabaní alebo prepadnutí
Pôvod
Nadobudnutie - číslo dokladu - uvedie sa takto:
číslo rozhodnutia, ktorým je povolená výnimka na odchyt z voľnej prírody, číslo povolenia na dovoz, číslo

Otec
(označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK)

dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec je zhabaný alebo prepadnutý alebo číslo iného dokladu o nadobudnutí
Otec, Matka - uvedú sa údaje o rodičoch a ich rodičoch (musia byť preukázané dokladmi)
Pôvod
Zmena držiteľa chráneného živočícha - každý nový držiteľ chráneného živočícha, pre ktorého je tento preukaz
vystavený, uvedie dátum nadobudnutia jedinca, svoje evidenčné číslo a poradové číslo jedinca vo svojej druhovej karte

Matka
(označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK)

Otec - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v
DK

Pôvod

Matka - označenie, ev. č. držiteľa / por. č.
v DK

Pôvod

Otec - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v
DK

Pôvod

Matka - označenie, ev. č. držiteľa / por. č.
v DK

Pôvod

Zmena držiteľa chráneného živočícha (vypĺňa nový držiteľ chráneného živočícha)
Evidenčné číslo nového držiteľa / poradové číslo cháneného živočícha v druhovej karte
Dátum

Tento preukaz je overený podľa

1.

oznámenia o zmene v druhovej karte týkajúcej sa odchovu zo dňa .............…

2.

číslo protokolu k profilu DNA pri chránenom živočíchovi, pri ktorom sa vyžaduje ..........

3.

výnimky na odchyt chráneného živočícha povolenej podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

4.

povolenia na dovoz č: .........................................................................................

5.

dokladu potvrdzujúceho zhabanie alebo prepadnutie jedinca č. .....................
..................................................................................................................................

6.

iného dokladu (špecifikuje sa) ..................................................................................…

Úhyn chráneného živočícha
Dátum a dôvod úhynu:
Dátum a číslo pitevného protokolu, ak je vyhotovený:
Dátum a spôsob likvidácie kadáveru:

Iný spôsob vyradenia jedinca:

Dátum:

1.

strata (únik)

2.

krádež

3.

iné (uvedie sa konkrétny spôsob vyradenia) ......................................................…

