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VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 3. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove
nebezpečných živočíchov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. f)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012
Z. z. o chove nebezpečných živočíchov sa mení a dopĺňa takto:
1.

V úvodnej vete sa slová „§ 53 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov“.

2.

§ 1 vrátane nadpisu znie:
„§ 1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška ustanovuje
a) druhy nebezpečných živočíchov,
b) všeobecné požiadavky na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných
živočíchov a požiadavky na vedenie záznamov,
c) všeobecné požiadavky na chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy,
d) osobitné požiadavky na chov niektorých druhov nebezpečných živočíchov alebo držanie
niektorých druhov nebezpečných živočíchov a na ich chovné zariadenia.
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie
nebezpečných živočíchov
a) v chovnom zariadení, ktorým je zoologická záhrada,1) zariadenie na záchranu chránených
živočíchov1a) alebo cirkus,1b)
b) používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu.1c)
(3) Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a až 1d znejú:
„1) § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1a

) Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne
požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi.
1b

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.
1c

) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Čl. 14 písm. d) body i) až iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21.
októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov
a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009)
v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii
a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).
§ 33, § 35 a § 41 až 43 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4, § 8 a 9, § 11 až 12a, § 13 a 29 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§ 60 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 a 23 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 a § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných
na farmárske účely v znení neskorších predpisov.
§ 8 a § 12 až 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
§ 7, § 9, § 11, § 13 a 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
1d

3.

V § 2 písm. a) sa slová „zviera, ktorého druh je uvedený v § 3“ nahrádzajú slovami „jedinec
druhu uvedeného v § 3 vrátane kríženca“ a spojka „a“ sa nahrádza spojkou „alebo“.

4.

V § 2 písmeno b) znie:
„b) chovným zariadením priestor vrátane voľného výbehu, kde sa trvalo alebo dočasne chová
alebo drží nebezpečný živočích,“.

5.

V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Trieda pavúkovce (Arachnida)
a) rad pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy rodov Atrax, Ceratogyrus, Citharischius,
Haplopelma, Harpactirella, Heteroscodra, Chiracanthium, Latrodectus, Loxosceles,
Mastophora, Ornithoctonus, Phoneutria, Phrynarachne, Poecilotheria, Pterinochilus,
Selenocosmia, Stromatopelma a druh Lycosa erythrognatha,
b) rad šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy rodov Androctonus, Buthacus,
Buthotus, Buthus, Centuroides, Leiurus, Parabuthus a Tityus.“.

6.

V § 3 ods. 2 sa slovo „Chondrichtyes“ nahrádza slovom „Chondrichthyes“.

7.

V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Trieda obojživelníky (Amphibia): všetky druhy z čeľade stromárkovitých (Dendrobatidae)
okrem druhov rodu Colostethus alebo jedinca, ktorý je narodený v chovnom zariadení alebo je
preukázateľne chovaný alebo držaný v zajatí najmenej jeden rok.“.

8.

V § 3 ods. 4 písmená d) a e) znejú:
„d) z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy rodu Varanus,
e)

9.

z podradu hady (Serpentes) z čeľade pytónovitých (Pythonidae) a veľhadovitých (Boidae):
všetky druhy, ktoré majú v dospelosti dĺžku tela vrátane chvosta viac ako 3 m.“.

V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
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„(5) Trieda vtáky (Aves) (ďalej len „dravce“)
a) všetky druhy z radu sokolotvaré (Falconiformes),
b) všetky druhy z radu sovotvaré (Strigiformes).“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
10. V § 3 ods. 6 sa pred slovo „šelmy“ vkladá slovo „rad“, pred slovo „lasicovité“ sa vkladajú slová
„medvedíkovité (Procyonidae) – všetky druhy;“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rad
primáty (Primates)“.
11. V nadpise § 4 sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.
12. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha zabezpečí, že
odstavenie mláďaťa z triedy cicavce (Mammalia), radu šelmy (Carnivora), čeľade mačkovité
(Felidae), rodov Panthera, Neofelis, Puma, Lynx a Acinonyx a z čeľade medveďovité (Ursidae)
alebo z radu primáty (Primates) od dojčiacej matky je v najvhodnejšom čase na zabezpečenie
pohody mláďaťa aj matky (§ 22 ods. 1 zákona) okrem prípadu, ak je podľa vyjadrenia
veterinárneho lekára odstavenie mláďaťa nevyhnutné zo zdravotných dôvodov mláďaťa alebo
matky.“.
13. V § 4 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „č. 1“.
14. V § 4 odseky 5 až 10 znejú:
„(5) V chovnom zariadení sa musí nachádzať priestor a zariadenia na fixáciu nebezpečného
živočícha na vykonávanie veterinárnych činností.
(6) Nebezpečného živočícha môže pri súčasnom splnení požiadaviek podľa odsekov 7 až 9
chovať, držať, starať sa oň alebo manipulovať s ním alebo umožniť jeho pohyb len osoba
staršia ako 18 rokov, a ak ide o nebezpečného živočícha, ktorý je dravcom, môže s ním pod
dohľadom držiteľa poľovného dravca2) manipulovať alebo umožniť jeho pohyb aj osoba mladšia
ako 18 rokov; manipuláciou s nebezpečným živočíchom sa na účely tejto vyhlášky rozumie
akýkoľvek fyzický kontakt so živočíchom.
(7) Manipulácia s nebezpečným živočíchom mimo chovného zariadenia alebo pohyb
nebezpečného živočícha mimo chovného zariadenia sú možné, len ak ide o jeho prepravu
v prepravnom zariadení do miesta vykonania veterinárnych činností a služieb alebo do iného
chovného zariadenia. Požiadavky podľa prvej vety sa nevzťahujú na dravca, s ktorým mimo
chovného zariadenia manipuluje alebo ktorého pohyb mimo chovného zariadenia umožňuje
držiteľ poľovného dravca alebo osoba pod jeho dohľadom.
(8) Manipulovať s nebezpečným živočíchom z triedy cicavce (Mammalia) radu šelmy
(Carnivora), čeľade mačkovité (Felidae), rodov Panthera, Neofelis, Puma, Lynx a Acinonyx
a čeľade medveďovité (Ursidae) alebo radu primáty (Primates) v chovnom zariadení alebo
umožniť jeho pohyb v chovnom zariadení môže len jeho vlastník, držiteľ, osoba, ktorá sa stará
o nebezpečného živočícha alebo vykonáva jeho odchyt na prepravu, alebo osoba pri
vykonávaní veterinárnej činnosti.
(9) Ak sa o nebezpečného živočícha stará iná osoba ako vlastník alebo držiteľ, musí byť
preukázateľne poučená o spôsobe starostlivosti o nebezpečného živočícha.
(10) Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha vedie záznamy
o nebezpečných živočíchoch v chovnom zariadení v rozsahu podľa odsekov 11 a 12 a uchováva
ich päť rokov od vykonania posledného zápisu. Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov3)
nahrádza vedenie záznamov podľa prvej vety.“.
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Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) § 60 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z.
) § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 a 13 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 9 vyhlášky č. 110/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3

15. § 4 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 1 až 3 obsahujú tieto údaje:
a) dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia a množstvo živočíchov ku dňu ich
zaradenia,
b) dátum zmeny v stave živočíchov v chovnom zariadení z dôvodu rozmnožovania a celkové
množstvo živočíchov v chovnom zariadení ku dňu zmeny,
c) dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia a množstvo živočíchov, ktorých
sa vyradenie týka; ak je dôvodom vyradenia zmena vlastníctva alebo držby, uvedú sa aj
údaje o novom vlastníkovi alebo držiteľovi v rozsahu podľa § 54 ods. 12 zákona.
(12) Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 4 až 6 obsahujú tieto údaje:
a) dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia alebo dátum narodenia alebo
vyliahnutia živočícha, ak sa živočích narodil alebo vyliahol v chovnom zariadení,
b) pohlavie živočícha, ak je známe,
c) spôsob označenia a text označenia, ak je živočích označený,
d) dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia; ak je dôvodom vyradenia zmena
vlastníctva alebo držby, uvedú sa aj údaje o novom vlastníkovi alebo držiteľovi v rozsahu
podľa § 54 ods. 12 zákona.“.
16. V § 5 odsek 6 znie:
„(6) Osobitné požiadavky na chovné zariadenie pre niektoré druhy nebezpečných živočíchov
sú uvedené v prílohe.“.
17. § 6 sa vypúšťa.
18. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
Ak chovné zariadenie existujúce do 29. februára 2020 nespĺňa požiadavky podľa tejto
vyhlášky, musí ich splniť do 30. júna 2020.“.
19. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje
postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby
informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.

20. Príloha č. 1 sa označuje ako príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:
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„Príloha
k vyhláške č. 143/2012 Z. z.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV ALEBO DRŽANIE NIEKTORÝCH DRUHOV
NEBEZPEČNÝCH ŽIVOČÍCHOV A NA ICH CHOVNÉ ZARIADENIA
A. Trieda plazy
Požiadavky na priestor
Skupina živočíchov

Každý ďalší
jedinec

Osobitné
požiadavky

Počet
Suchá Vodná nádrž Výška Suchá Plocha
jedincov plocha
ohrady plocha nádrže
Plocha Objem m
m2
m2
m2
2
3
m
m
trpasličí
krokodíl/kajman:
Osteolaemus
tetraspis,
Paleosuchus
palpebrosus,
Paleosuchus
trigonatus

1

1,5

1,5

1

1

1

a)

1

2,5

2,5

2

1,5

1,5

a)

1

3

3

3,5

3

3

a)

varan s celkovou
dĺžkou tela do 1 m

1

1,5

1

0,5

a), b)

varan s celkovou
dĺžkou tela do 2 m

1

2,5

1,5

1

a), b)

varan s celkovou
dĺžkou tela nad
2m

1

4

2

2

a), b)

stredne veľký
krokodíl/kajman:
(Alligator
sinensis, Caiman
crocodilus,
Crocodylus
mindorensis
a iné) dorastajúci
do 3 m dĺžky
u samca
veľký
krokodíl/kajman:
druh, ktorý
v dospelosti
presahuje veľkosť
3 m u samca
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varan komodský
(Varanus
komodoensis)

1

25

2

8

a), b)

stromový varan

1

1

1,5

0,5

a), b)

rod Heloderma

1

0,5

veľhadovité
a pytónovité
od 3 m do 5 m

1

1,5

0,8

0,5

b)

veľhadovité
a pytónovité
nad 5 m

1

3

1

1

b)

kobra kráľovská
(Ophiophagus
hannah)

najviac 2

b)

2

1,5

b)

veľký jedovatý
had stromový
nad 1 m dlhý

najviac 2

1

1,5

b)

veľký jedovatý
had zemný
nad 1 m dlhý

najviac 2

1

0,5

b)

0,3

1

b)

0,5

0,5

b)

0,2

0,5

b)

najviac 2

0,3

0,3

b)

1

0,5

stredný jedovatý
had stromový
do 1 m dlhý

najviac 2

stredný jedovatý
had zemný do
1 m dlhý

najviac 2

malý jedovatý
had stromový
do 0,5 m dlhý

najviac 2

malý jedovatý
had zemný
do 0,5 m dlhý
morský had

1,5

1

0,5

0,5

a) krokodíl alebo varan: ohrady, v ktorých je chovaných niekoľko jedincov, musia byť
rozdeliteľné; to neplatí, ak je dostupné iné vhodné umiestnenie na izolovanie
b) vhodné zariadenie na pohyb na čerstvom vzduchu, ak to dovoľujú klimatické podmienky
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B. Dravce
Požiadavky na priestor
Dravec sa chová vo voliére. Umiestnenie voliéry musí poskytovať úkryt pred predátorom,
dažďom, intenzívnym slnečným žiarením a prievanom. Voliéra musí byť skonštruovaná tak, že
sa minimalizuje možnosť zranenia dravca súvisiaca s nárazom do stien a stropu voliéry
a umiestnenie posedu vo voliére musí umožniť úplné roztiahnutie krídel. Pre chovného jedinca
a jedinca radu sokolotvaré z čelade jastrabovité sa musí zabezpečiť, že bočné steny voliéry sú
z väčšej časti netransparentné. Tieniaci materiál sa upevňuje na vonkajšiu stranu pletiva.
Výmena vzduchu vo voliére sa zabezpečuje dvojtretinovým odkrytím bočnej steny alebo stropu
voliéry. Steny voliéry môžu obsahovať v spodnej časti ventilačné otvory tak, že je umožnený
vznik komínového efektu výmeny vzduchu. Ak je strop voliéry otvorený, miesto na posed musí
byť najmenej z jednej tretiny zakryté tak, že sa dravec môže ukryť pred slnečným žiarením
a dažďom.
Požiadavky na veľkosť voliéry
Voliéra: dĺžka/šírka (hĺbka)/výška alebo podlahová plocha/výška
Malý dravec1)

Stredný dravec2)

Veľký dravec3)

jeden dravec

1,8 m/1,8 m/2 m
alebo
3,5 m2/2 m

2,5 m/2,5 m/2 m
alebo
6 m2/2 m

4 m/3 m/2,5 m
alebo
12 m2/2,5 m

chovný pár

3 m/2 m/2 m
alebo
6 m2/2 m

4 m/3 m/2 m
alebo
12 m2/2 m

5 m/4 m/3 m
alebo
20 m2/2,5 m

Poznámky:
1
) Malý dravec: dravec, ktorý má v dospelosti hmotnosť do 500 g, napríklad jastrab krahulec,
sokol kobec, sokol myšiar alebo kuvik obyčajný.
2
) Stredný dravec: dravec, ktorý má v dospelosti hmotnosť do 1600 g, napríklad sokol
sťahovavý, sokol rároh, jastrab lesný, myšiak lesný alebo sova dlhochvostá.
3
) Veľký dravec: dravec, ktorý má v dospelosti hmotnosť nad 1600 g, napríklad orol skalný,
orol kráľovský, sup bielohlavý, kondor veľký alebo výr skalný.
Obohatenie priestoru
Vo voliére musí byť zabezpečený prístup k vodnému kúpeľu.
Odchyt a transport
Odchyt sa vykonáva spravidla pomocou rukavice. Prepravný box musí zabezpečiť dostatok
priestoru tak, že sa jedinec nedotýka svojím operením stien prepravného boxu, a cirkuláciu
vzduchu vetracími otvormi.
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C. Trieda cicavce
1. Šelmy – Carnivora
a) mačkovité (Felidae)
aa) veľké mačky (Pantherinae, Acinonychynae)
Požiadavky na priestor
Druh

Vonkajší výbeh

Vnútorný priestor

lev (Panthera leo), tiger (Panthera tigris)
(vždy pár + mláďatá)

300 m2
30 m2
2
20 m pre každého 10 m2 pre každého
ďalšieho jedinca
ďalšieho jedinca

leopard škvrnitý (Panthera pardus),
jaguár (Panthera onca), puma (Puma
concolor),
leopard snežný (Uncia uncia)
(vždy pár + mláďatá)

100 m2
20 m2
10 m2 pre každého 4 m2 pre každého
ďalšieho jedinca
ďalšieho jedinca

gepard (Acinonyx jubatus) (vždy dva samce 400 m2
pre každého jedinca
a dve samice; samica s mláďatami musí mať 50 m2 pre každého priestorovo oddelený box
vlastný výbeh)
ďalšieho jedinca
5 m2
20 m2
4 m2 pre každého
ďalšieho jedinca
Klimatické podmienky
Jedinec druhu a poddruhu odolného proti chladu, napríklad leopard snežný, leopard, tiger
ussurijský alebo puma, potrebuje len suchý spací box chránený pred prievanom. Jedinec druhu
a poddruhu z teplého klimatického pásma musí mať vykurovaný vnútorný priestor s teplotou
nad 15 °C.
Obohatenie priestoru
Vonkajší výbeh s čiastočne porastenou pôdou alebo piesok, konáre na škriabanie a na šplhanie
a vyvýšené miesta vhodné na ležanie a chránené pred nepriaznivým počasím. Pre tigra alebo
jaguára bazén na plávanie s hĺbkou vody najmenej 1,2 m.
Ohraničenie vonkajšieho výbehu
Hladké steny alebo mreže, pre leva alebo tigra 4 m vysoké s previsom, pre geparda 2 m vysoké
s previsom. Pre ostatné druhy výbehy hore uzavreté. Pre leva, tigra alebo geparda je vhodným
ohraničením aj vodná priekopa s bariérou dostatočne vysoko nad vodnou hladinou,
poskytujúcou dostatočnú bezpečnosť.
Sociálna štruktúra
Levy chov v páre alebo v skupine a musí sa zabezpečiť štruktúrovanosť vonkajšieho výbehu.
Gepardy prednostne viac samcov a samíc spolu, s možnosťou separácie. Ostatné druhy chov
zväčša v páre. Samica musí mať možnosť byť oddelená v čase pôrodu a počas odchovu mláďat.
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Výživa
Svalovina aj s kosťami a s vitamínovo-minerálnymi doplnkami, príležitostne vnútornosti a celé
kŕmne zviera, predkladané v pohybe formou lovu. Počas týždňa je možný jeden deň hladovky
alebo dva dni hladovky v týždni prerušené najmenej jedným dňom kŕmenia. Kŕmenie sa musí
vykonávať simuláciou lovu najmenej dvakrát do týždňa.
Odchyt a transport
Odchyt nalákaním na krmivo alebo medikamentózne upokojenie. Transportný kontajner musí
byť obložený plechom okrem kontajnera pre geparda, na prednej strane musí byť mrežový
zaistiteľný šúber s predšúbrom a vzadu uzavretý šúber.
ab) malé mačky (Felinae)
Požiadavky na priestor/pár
Údaj o ploche platí pre vonkajší výbeh, pre druh, ktorý nie je odolný proti chladu, platí rovnaký
údaj pre vnútorný priestor. Mačka čiernonohá (Felis nigripes), mačka močiarna (Felis chaus),
mačka bengálska (Prionailurus bengalensis) alebo podobné druhy: 15 m2; mačka divá (Felis
silvestris), manul (Otocolobus manul) alebo mačka jaguarundi (Herpailurus yagouarondi):
20 m2; serval (Leptailurus serval), karakal (Caracal caracal), ocelot (Leopardus pardalis),
mačka zlatá (Profelis aurata) alebo mačka rybárska (Prionailurus viverrinus): 30 m2; rys
ostrovid (Lynx lynx): 50 m2.
Výška vonkajšieho výbehu je 2,5 m.
Klimatické podmienky
Jedinec druhu odolného proti chladu, napríklad rys ostrovid, európska mačka divá alebo manul
môže byť celoročne chovaný vo vonkajšom výbehu so spacím boxom chráneným proti vplyvu
nepriaznivého počasia. Manul musí byť chránený pred prehriatím a vlhkom. Jedinec tropického
druhu musí mať vnútorný výbeh s teplotou nad 18 °C. Mnoho druhov sa môže zdržiavať vo
vonkajšom výbehu aj v zimných mesiacoch, ak majú voľný prístup do vykurovaného
vnútorného priestoru.
Obohatenie priestoru
Vo vonkajšom výbehu čiastočne porastená pôda alebo piesok, drevo na škriabanie pazúrov,
možnosti šplhania, skrýše a vyvýšené miesta na oddych.
Sociálna štruktúra
Chov zväčša v páre, pri niektorých druhoch je možný dočasný chov v malej skupine. Pri chove
v malej skupine poskytnúť dostatočné množstvo možností úkrytu a primerane zväčšiť priestor
na predchádzanie konfliktom.
Výživa
Čerstvo zabité kŕmne zviera alebo mäso s prídavkom minerálov a vitamínov. Kŕmenie sa musí
vykonávať simuláciou lovu najmenej dvakrát do týždňa.
Odchyt a transport
Odchyt podberákom, preprava v pevnom drevenom boxe so zamrežovanou prednou stenou.
b) psovité (Canidae)
Požiadavky na priestor
Vlk (Canis lupus), pes hyenovitý (Lycaon pictus), dhoul červený (Cuon alpinus) alebo vlk
hrivnatý (Chrysocyon brachyurus): 800 m2/tri jedince, pre každého ďalšieho jedinca 10 m2.
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Šakal zlatý (Canis aureus): 50 m2/pár, pre každého ďalšieho jedinca 10 m2.
Líška hrdzavá (Vulpes vulpes), psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides), pes ušatý
(Otocyon megalotis) alebo pes pralesný (Speothos venaticus): 30 m2/pár s mláďatami.
Líška korsak (Vulpes corsak) alebo fenek (Vulpes zerda): 10 m2/pár s mláďatami.
Klimatické podmienky
Jedinec druhu odolného proti chladu môže byť celoročne držaný vonku. Vo vonkajšom výbehu
musí byť zabezpečená ochrana proti nepriaznivému počasiu. Jedinec podmienečne odolného
druhu musí mať teplotu vnútorného priestoru nad 12 °C. Pes tropického pôvodu môže byť po
aklimatizácii celoročne chovaný vo vonkajšom výbehu, ak má voľný prístup do vykurovaného
vnútorného priestoru s teplotou nad 18 °C.
Obohatenie priestoru
Porastená zem vo vonkajšom výbehu, pieskovisko na komfortné správanie, box na spanie
zodpovedajúci veľkosti jedinca a box na pôrod. Vonkajší výbeh rozdeliť do zákutí
prostredníctvom vizuálnych zábran, ktoré poskytujú možnosti úkrytu. Pre líšku alebo šakala
oplotenie s previsom dovnútra, hladké steny alebo ohraničenie priekopou. Pre všetky druhy
zabezpečiť proti podhrabaniu dostatočne hlboké základy oplotenia viac ako 1,5 m pod úrovňou
terénu alebo pevné podložie.
Sociálna štruktúra
Vlk, pes hyenovitý alebo dhoul v skupine a ostatné druhy v rodinnej skupine.
Výživa
Pre veľký druh mäso s kosťami alebo celé kŕmne zvieratá, pre menší druh čerstvo zabité celé
kŕmne zvieratá alebo mleté mäso s rastlinným podielom a s vitamínovo-minerálnymi
doplnkami. Pes hrivnatý alebo pes pralesný vyžaduje rozmanitú potravu zahŕňajúcu aj ryby,
vajcia, ovocie a zeleninu. Príležitostný pôst, najviac jeden deň v týždni. Kŕmenie príležitostne
vykonávať simuláciou lovu.
Odchyt a transport
Odchyt podberákom alebo medikamentóznou imobilizáciou. Transport jednotlivo, jedinec musí
mať možnosť sa v kontajneri postaviť. Kontajner pre vlka a psa hyenovitého obložený
plechom.
c) hyenovité (Hyaenidae)
Hyenovité musia mať k dispozícii skrýše a zariadenia s možnosťou stiahnuť sa do ústrania.
Požiadavky na priestor
Druh
hyena rodu Hyaena

Vonkajší výbeh

Vnútorný priestor

2

150 m /jedinec
4 m2/jedinec (možnosť úkrytu)
2
20 m pre každého ďalšieho jedinca

hyenka rodu Proteles 50 m2/jedinec
4 m2/jedinec (možnosť úkrytu)
2
10 m pre každého ďalšieho jedinca
Klimatické podmienky
Teplota vnútorného priestoru nad 15 °C. Pre hyenu rodu Hyaena po dlhšej aklimatizácii len
chránená temperovaná búda nad 10 °C.
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Obohatenie priestoru
Prírodná pôda alebo spevnená zemina sčasti s prírodným substrátom. V boxe podstielka. Pre
hyenu škvrnitú bazén.
Ohraničenie vonkajšieho výbehu
Oplotenie zaistené proti odhrabaniu. Vhodná je vodná priekopa alebo suchá priekopa.
Sociálna štruktúra
Vhodný je individuálne chov. Pri chove v páre alebo v skupine zabezpečiť možnosť oddelenia
jedincov, hlavne na noc. Medzidruhový chov nie je možný.
Výživa
Pre hyenu rodu Hyaena mäso s kosťami. Pre hyenku rodu Proteles hmyz, prípadne mäso.
Odchyt a transport
Medikamentózna imobilizácia. Transportný kontajner vyložený plechom.
d) medveďovité (Ursidae)
Pri výstavbe vonkajšieho výbehu a bezpečnostných zariadení (šúbre, dvere, preháňacie
zariadenia) sa musí zohľadniť telesná sila a vytrvalosť jedinca príslušného druhu.
Požiadavky na priestor
Druh

Vonkajší výbeh

Vnútorný
priestor

medveď biely
(Ursus maritimus)

400 m2/pár
50 m2 pre každého
ďalšieho jedinca

10 m2/jedinec

medveď hnedý (Ursus arctos),
medveď ušatý (Ursus thibetanus)

200 m2/pár
20 m2 pre každého
ďalšieho jedinca

6 m2/jedinec

medveď malajský (Helarctos malayanus), panda
veľká (Ailuropoda melanoleuca)

150 m2/pár
10 m2 pre každého
ďalšieho jedinca

10 m2/jedinec

Klimatické podmienky
Vykurovanie musí byť len pre medveďa malajského, teplota vnútorného priestoru musí byť nad
12 °C.
Obohatenie priestoru
Vo vnútornom priestore podstielka okrem priestoru s podlahovým vykurovaním. Vonkajší
výbeh s prírodným substrátom a dostatkom možností na zamestnanie, šplhanie a kúpanie. Pre
medveďa bieleho bazén s hĺbkou vody najmenej 1,5 m a s plochou najmenej 80 m2. Možnosť
samostatného ustajnenia a pôrodný box pre odchov.
Ohraničenie vonkajšieho výbehu
Nezastrešený výbeh, pre medveďa bieleho alebo medveďa kodiaka s výškou 3 m s previsom,
inak 2,5 m s previsom.
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Sociálna štruktúra
Chov individuálne. Chov v páre v čase rozmnožovania.
Výživa
Mäso, ryby, ovocie a zelenina, pre medveďa pyskatého aj hmyz. Príležitostný pôst najviac jeden
deň v týždni.
Odchyt a transport
Odchyt medikamentóznou imobilizáciou alebo pomocou potravy do transportného
oplechovaného kontajnera, k mrežovému šúbru musí byť aj plný oplechovaný šúber.
e) medvedíkovité (Procyonideae)
Požiadavky na priestor
Druh
druh obývajúci prevažne
stromy,
napríklad
fret
mačkovitý, olingo štíhly,
kynkadžu
druh
obývajúci
stromy
a zem, napríklad nosáľ,
medvedík čistotný

Vonkajší výbeh

Výška vonkajšieho výbehu

16 m2/pár
2 m2 pre každého ďalšieho 2 m
jedinca
20 m2/pár
2 m2 pre každého ďalšieho 2 m
jedinca

Klimatické podmienky
V chladnom ročnom období vyhrievaný vnútorný priestor s teplotou nad 15 °C, to neplatí pre
medvedíka čistotného a nosáľa.
Obohatenie priestoru
Prirodzená pôda, kôrový mulč alebo čiastočne spevnená podlaha. Dostatok možností na úkryt
a konáre na šplhanie. Pre medvedíka čistotného bazén. Spacie boxy a pôrodné boxy.
Sociálna štruktúra
Chov v páre alebo v malej skupine.
Výživa
Mäso, ovocie, zelenina a ryža.
Odchyt a transport
Odchyt do siete, transport v plechovom kontajneri, v plechom obloženom kontajneri alebo
v leteckom prepravnom boxe pre domáce zviera.
f) lasicovité (Mustelidae)
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Požiadavky na priestor
lasica obyčajná (Mustela nivalis), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea) (1)

3 m2

tchor svetlý (Mustela putorius), norok európsky (Mustela lutreola) (1,1)

6 m2

kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes foina) (1,1)

20 m2

tajra škvrnitá (Eira barbara) (1,1)

30 m2

skunk pásavý (Mephitis mephitis) (1,1)

20 m2

vydra riečna (Lutra lutra), vydra hladkosrstá (Lutra perspicilata) (1,1)

30 m2

mediar svetlochrbtý (Mellivora capensis) (1,1), jazvec lesný (Meles meles) (1,2)

50 m2

rosomák severský (Gulo gulo) (1/1,1)

80 m2

vydra obrovská (Pteronura brasiliensis), vydra morská (Enhydra lutris) (1,1)

60 m2

Výška vonkajšieho výbehu pre šplhavý druh, napríklad kuna, tajra škvrnitá a podobne 3 m2
(1) jeden jedinec
(1,1) jeden samec a jedna samica
(1,2) jeden samec a dve samice
Klimatické podmienky
Celoročný chov vo vonkajšom výbehu len pre jedinca druhu odolného proti zime. Spací box
s podstielkou chránený pred vplyvmi počasia. Pre jedinca teplomilného druhu v chladnom
ročnom období vykurovaný vnútorný box s teplotou najmenej 15 °C.
Obohatenie priestoru
Vonkajší výbeh z väčšej časti pokrytý zeminou, pri hrabavom druhu zabezpečený proti
podhrabaniu alebo zasypaniu jedinca. Zvieratám sa musí poskytnúť dostatočný počet
priestorných dutín alebo dodatočné spacie boxy.
Obohatiť priestor konármi na lezenie, dutými kmeňmi stromov, pňami, balíkmi slamy,
kameňmi, prirodzenou vegetáciou, ochranou pred slnkom a dažďom, vyvýšenými miestami na
ležanie a vodným kúpeľom. Pre vydru alebo norka musí byť pevná časť a vodná časť
vonkajšieho výbehu rovnako veľká a bazén musí mať podlhovastý tvar a štruktúrované brehy.
Vydra obrovská alebo vydra morská musí mať vodnú plochu s hĺbkou najmenej 2 m na
najmenej 80 % plochy. Pre dobre šplhajúci druh musí byť klietka uzavretá zo všetkých strán,
pre ostatné druhy, napríklad jazvec, mediar alebo vydra, stačia hladké steny a suchá alebo vodná
priekopa s dostatočne vysokou bariérou a previsom.
Sociálna štruktúra
Chov individuálne alebo v páre, pri mediarovi, jazvecovi, skunkovi alebo niektorých druhoch
vydier aj v rodinnej skupine.
Výživa
Zvieratá v celku, mäso, ryby, ovocie, zelenina a vitamínovo-minerálne doplnky. Kŕmenie
vykonávať simuláciou lovu najmenej dvakrát do týždňa.
Odchyt a transport
Odchyt spravidla do siete alebo do ruky pomocou kožených rukavíc. Preprava jednotlivo
v pevnom drevenom kontajneri s vetracími otvormi. Transport rosomáka alebo jazveca
v plechom obloženom kontajneri. Transport vydry v dobre vetranom kontajneri, prednostne
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v pevnej mrežovej prepravke vstavanej do väčšieho dreveného kontajnera.
2. Primáty – Primates
Požiadavky sa primerane vzťahujú aj na čeľade alebo na druhy primátov neupravené v tejto
prílohe, a to podľa ich príbuznosti k čeľadi alebo druhu.
a) opica s nočnou aktivitou
poloopica: napríklad makiovité (Cheirogaleidae), ksukolovité (Daubentonia madagascariensis),
lorisovité (Lorisidae), kombovité (Galagonidae) alebo okáľovité (Tarsidae)
opica nového sveta: mirikiny (Aotinae)
Požiadavky na priestor
Makiovité, lorisovité, kombovité alebo okáľovité chov v páre alebo v rodinnej skupine: plocha
3 m2 a výška 2,5 m. Komba veľká (Otolemur crassicaudatus): plocha 9 m2 a výška 3 m, pre
každého ďalšieho jedinca 0,5 m2. Komba ušatá (Otolemur crassicaudatus) alebo mirikiny chov
v páre alebo v rodinnej skupine: plocha 6 m2 a výška 2,5 m. Ksukolovité chov v páre alebo v
páre s mláďaťom: plocha 6 m2 a výška 3 m.
Klimatické podmienky
Opica s nočnou aktivitou sa chová výhradne vo vnútornom priestore s teplotou od 20 °C do
25 °C. Musí sa zohľadniť sezónna variabilita dĺžky dňa. Vlhkosť vzduchu sa musí pohybovať
v rozpätí od 50 % do 75 %. Okáľovité musia mať relatívnu vlhkosť vzduchu až do 85 % pri
teplote 30 °C.
Obohatenie priestoru
Vertikálne aj horizontálne možnosti lezenia s množstvom možností úkrytu a prírodné konáre.
Opica musí mať drevený hniezdny box v hornej časti chovného priestoru. Pre mirikiny musí
byť hniezdny box dostatočne veľký, aby sa do neho zmestila celá rodinná skupina. Podkladový
materiál alebo hniezdny materiál z konárov s lístím, drvenej kôry, rašeliny a suchého lístia.
Sociálna štruktúra
Chov v páre alebo v malej rodinnej skupine. Pri niektorých druhoch makiovitých môžu byť
chované dve alebo tri príbuzné samičky s dvomi samcami.
Výživa
Dvakrát denne. Pestrá ponuka ovocia a zeleniny, okrem toho kŕmna dávka musí obsahovať
živočíšnu potravu, napríklad cvrčky, saranče alebo larvy potemníka.
Odchyt a transport
Odchyt prepustením jedinca do prepravného boxu priamo z hniezdneho boxu, pomocou
odchytových rukavíc alebo sieťou. Transport individuálne.
b) tana (Tupaiidae), lemur (Lemuridae), sifaka (Propithecus)
Požiadavky na priestor
Tany alebo lemury chov v páre alebo v rodinnej skupine:
Tany: plocha 5 m2 a výška 1,5 m. Lemury (okrem vari, kata, lasicovitého alebo šedého): plocha
10 m2 a výška 2,5 m. Lemury vari, kata, lasicovitý alebo šedý (Lemur variegata, Lemur catta,
Lepilemur mustelinus alebo Hapalemur griseus): plocha 12 m2 a výška 3 m a pre každého
ďalšieho jedinca 3 m2. Sifaky: plocha 30 m2 a výška 3 m.
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Klimatické podmienky
Teplota miestnosti od 18 °C do 20 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu od 40 % do 70 %. Dĺžka
svetelného dňa 12 hodín. Pri teplotách nad bodom mrazu lemur môže mať prístup do
vonkajšieho výbehu, ak má voľný prístup do vnútorného priestoru. Vonkajší výbeh musí mať
zatienenie.
Obohatenie priestoru
Horizontálne aj vertikálne smerujúce konáre z prírodného dreva, prípadne aj prírodný porast, a
materiál na zamestnanie sa, napríklad rozhádzané krmivo alebo rôzne predmety. Široké
vodorovné miesta na sedenie, kde môže naraz sedieť celá skupina. Drevené pôrodné domčeky
umiestniť vo vyšších častiach vonkajšieho výbehu. Jedinec tany musí mať dva spacie boxy.
Samica lemura vari musí mať dva hniezdne boxy.
Sociálna štruktúra
Chov v páre alebo v rodinnej skupine. Lemura možno chovať vo veľkom, rastlinstvom
osadenom priestore v rodinnej skupine alebo v skupine zloženej z niekoľkých druhov.
Výživa
Kŕmenie trikrát denne. Pestrá ponuka ovocia, zeleniny a listnatých konárov v závislosti od
ročného obdobia. Živočíšna bielkovina vo forme tvarohu, vajec a mlieka. Lemur šedý musí mať
pravidelné podávanie bambusu, sena, slamy a kôry. Tanu je možné prikrmovať mäsom alebo
larvami potemníkov.
Odchyt a transport
Tana alebo sifaka sa transportuje individuálne v malých, senom vyložených kontajneroch.
Lemur sa vláka do transportných kontajnerov na potravu alebo cez sťahovacie zariadenie a
transportuje sa individuálne.
c) kosmáčovité (Callithricidae)
Požiadavky na priestor
Kosmáčovité chov v páre alebo v rodinnej skupine: vnútorný priestor plocha 5 m2 a výška 2 m.
Pri vonkajšom výbehu sú požiadavky na priestor rovnaké ako na vnútorný priestor.
Klimatické podmienky
Teplota vo vnútornom priestore sa musí pohybovať od 18 °C do 24 °C. Pri teplote nad 5 °C
môže jedinec používať vonkajší výbeh, ak má voľný prístup do vnútorných priestorov.
Vonkajší výbeh musí byť slnečný, ale musí mať aj zatienenie.
Obohatenie priestoru
Množstvo vertikálnych a horizontálnych konárov slúžiacich na šplhanie, behanie a skákanie,
prípadne aj prírodná pôda s porastom, možnosti úkrytu a utiahnutia sa do ústrania, hlavne v
horných častiach výbehu, a sedacie plošiny pre celú rodinu. Hniezdne boxy pre každú rodinnú
skupinu oddelene. Vizuálnemu kontaktu so susednými skupinami kosmáčovitých sa musí
zabrániť nepriehľadnými stenami. Vonkajší výbeh musí byť čiastočne zastrešený.
Sociálna štruktúra
Chov v páre alebo v rodinnej skupine.
Výživa
Pri chove vo vnútornom prostredí bez vonkajšieho výbehu a v zimných mesiacoch dodávať
vitamín D2. Pestrá ponuka ovocia a zeleniny. Krmivo musí byť obohatené o živočíšne
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bielkoviny, vitamíny a minerály. Pre rodinu rozdeliť dávku do viacerých kŕmnych misiek.
Potrava sa musí podávať spôsobom, ktorý zviera zamestná, napríklad lístie, celé klasy kukurice,
celé ovocie, kúsky dreva s medom alebo živý hmyz.
Odchyt a transport
Odchyt pomocou kožených rukavíc alebo odchytovej siete z látky. Transport individuálne.
d) malpovité (Cebidae): titi (Callicebus), saki, uakari (Pitheciinae), kotul (Saimiri), malpa
(Cebus), chápanovité (Atelidae): vrešťan (Alouatta), pavúčiak (Atelinae)
Požiadavky na priestor
Kotul, titi alebo malý druh saki: plocha na pár 8 m2 a výška 3 m a pre každého ďalšieho jedinca
3 m2. Veľký druh saki, uakari alebo vrešťan: plocha na pár 12 m2 a výška 2,5 m a pre každého
ďalšieho jedinca 3 m2. Malpa alebo pavúčiak: plocha na pár 16 m2 a výška 3 m a pre každého
ďalšieho jedinca 4 m2.
Klimatické podmienky
Pre titi, saki alebo vrešťana vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a vysoká teplota nad 23 °C. Titi,
saki, uakari alebo vrešťan môže navštevovať vonkajší výbeh len v letných mesiacoch.
Obohatenie priestoru
Množstvo zariadení v rôznych výškach vhodných na šplhanie a hojdanie (laná, siete, visuté
rohože, lavičky). Priestor musí byť členený vizuálnymi zábranami a zákutiami a inými
možnosťami na úkryt a stiahnutie sa do ústrania, predovšetkým v hornej časti priestoru. Vrešťan
alebo saki musí mať veľa možností, kde sa môže uchytiť chvostom. Pavúčiak alebo kotul musí
mať široké miesta na spánok, aby mohlo byť spolu viac jedincov.
Sociálna štruktúra
Chov v rodinnej skupine.
Výživa
Pestrá ponuka ovocia, zeleniny, obilnín a orechov. Zo živočíšnych produktov tvaroh, saranče,
múčne červy, vajcia, varené mäso, varené ryby a mlieko. Viac kŕmnych miest.
Odchyt a transport
Odchyt do siete alebo zahnaním do kontajnera. Pri samcovi pavúčiaka v prípade potreby
medikamentózne upokojenie. Pri titi a kotulovi odchyt spravidla s koženými rukavicami.
Transport individuálne v kontajneri.
e) šimpanzy
Požiadavky na priestor
Skupina
Počet
Vonkajšia ohrada
jedincov
Priestor Objem
m2
m3
3
400
1200

Vnútorná ohrada
Priestor
m2
100

Objem
m3
250

Pre každého ďalšieho jedinca
Vonkajší
priestor m2
10

Vnútorný
priestor m2
8
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Klimatické podmienky
Najvyššia teplota nesmie v celom priestore prekročiť 30 °C. Počas chladnejšej sezóny
zabezpečiť priemernú teplotu od 18 °C do 20 °C. Na jeseň alebo na jar, aj keď je vonkajšia
teplota nižšia, šimpanz môže mať voľný prístup do vonkajšieho výbehu, ak má voľný prístup
do vnútorného temperovaného priestoru.
Obohatenie priestoru
Vytvorenie prírodného prostredia rastlinnou vegetáciou, stromami a kríkmi. Hniezdnym,
kŕmnym alebo tieniacim materiálom môžu byť listy rastlín, kôra, hobliny, odkryté korene,
konáre kríkov alebo stromov, vodné plochy alebo baly zeminy. Vo vonkajšom výbehu
zariadenia na lezenie a šplhanie a vyvýšené miesta. Používať len prírodné substráty.
Sociálna štruktúra
Chov v skupine.
Výživa
Najvhodnejšie sú sezónne plody s listami, koreňmi, kôrou, hľuzami a inými časťami rastlín,
vajíčka a malé živočíchy.
Odchyt a transport
Transport jednotlivo v prepravnom kontajneri s primeraným vetraním. Počas prepravy musí
byť prítomná osoba, ktorú šimpanz pozná.
Poznámka:
Požiadavky na priestor uvedené v tejto prílohe sú minimálne.“.
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21. Príloha č. 2 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

Gabriela Matečná v. r.
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