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POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY
Evidenciu v druhovej karte vedie každý držite¾ živého jedinca chráneného živoèícha uvedeného v § 7 ods. 3 vyhlášky MŽP SR
è. 93/1999 Z. z. Druhová karta sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadka. V prípade
potreby sa použijú ïalšie oèíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty je potrebné vyplni• takto:
DRUH (vedecké meno) – uvedie sa vedecké meno chráneného živoèícha, pre ktorého sa druhová karta vypåòa
REGISTRAÈNÉ ÈÍSLO DRŽITE¼A – uvedie sa registraèné èíslo pridelené držite¾ovi chráneného živoèícha príslušným orgánom
ochrany prírody a krajiny
DRŽITE¼ – uvedie sa meno a priezvisko alebo názov držite¾a
CITES, BERN, BONN – uvedie sa èíslo prílohy príslušného dohovoru, do ktorej je daný druh zaradený
NADOBUDNUTIE – vypåòa sa v deò nadobudnutia jedinca
Spôsob – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:
dovoz – jedinec bol dovezený zo zahranièia (od 1. 1. 1993 aj z Èeskej republiky) držite¾om
odchov – jedinec bol nadobudnutý držite¾om vlastným odchovom
znáška – pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom
odchyt – jedinec bol nadobudnutý držite¾om odchytom z prírodného prostredia
rehabilitácia – hendikepovaný jedinec nadobudnutý držite¾om z prírody, neschopný urèitú dobu alebo trvalo ži• vo vo¾nej prírode
kúpa – jedinec bol získaný kúpou
výmena – jedinec bol získaný na území SR výmenou za iného jedinca
zapožièanie – jedinec bol získaný zapožièaním (deponáciou) na území SR (do 31. 12. 1992 na území ÈSFR)
zhabanie – jedinec bol nadobudnutý po zhabaní
Èíslo dokladu
–
–
–
–

èíslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na dovoz
èíslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z vo¾nej prírody
èíslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný
registraèné èíslo pôvodného držite¾a pri kúpe, dare, výmene alebo zapožièaní na území SR, prípadne jeho meno a priezvisko
(názov) a trvalý pobyt (sídlo, miesto podnikania)

POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:
1,0 – oznaèenie pre samca a 0,1 – oznaèenie pre samicu.
OZNAÈENIE

– uvedie sa spôsob a text oznaèenia (písmená, èíslice). V prípade, že daný jedinec je oznaèený viacerými spôsobmi
(krúžok, mikroèip a pod.), na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ïalšími poradovými èíslami sa potom
zapisujú do každého druhého riadka.

PÔVOD – vyplní sa pod¾a údaja v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov urèuje okresný úrad)
VYRADENIE – vypåòa sa v deò vyradenia jedinca z evidencie
Spôsob – spôsob vyradenia sa uvedie takto:
úhyn – jedinec uhynul
zapožièanie – jedinec bol zapožièaný na území SR
výmena – jedinec bol na území SR vymenený za iného jedinca
vypustenie do prírody – po rehabilitácii alebo v rámci záchranného
programu

vývoz – jedinec bol vyvezený do zahranièia
predaj – jedinec bol predaný na území SR
strata – jedinec ušiel, bol odcudzený a pod.
vyliahnutie – vyradenie z evidencie vývinového štádia (vajca)

Èíslo dokladu – èíslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na vývoz, èíslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo
dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody
MENO, PRIEZVISKO A TRVALÝ POBYT NOVÉHO DRŽITE¼A/POZNÁMKA – vypåòa sa v prípade predaja, daru, výmeny alebo
zapožièania, v ostatných prípadoch sa kolónka
môže použi• na poznámky
V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vypåòajú kolónky: por. è., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob
(uvedie sa „znáška“), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplodnených vajec alebo dátum vyliahnutia mláïat –
pri tých sa potom vedie evidencia ako pri koneènom vývinovom štádiu).
V prípade úhynu jedinca, ak si ho držite¾ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa iba kolónka „dátum úhynu“ a jedinec
sa z evidencie nevyradí.
Vedenie evidencie chráneného druhu živoèícha na druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie pod¾a § 30 ods. 1
zákona NR SR è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje.

