
Chránené živočíchy 
 

Druhy európskeho významu a druhy národného významu sú ustanovené za chránené 

živočíchy vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z. (ďalej len „vyhláška“) a zákonom č. 543/2002 

Z.z. (ďalej len „zákon“). Za chránené živočíchy sa považujú aj živočíchy, ak najmenej jeden 

z ich rodičov je chráneným živočíchom podľa vyhlášky alebo je chránený podľa § 33 ods. 3 

zákona okrem poľovnej zveri (§ 33 ods. 4 zákona). 

 

Za chránené živočíchy sa podľa zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov 

prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva 

(§ 33 ods. 3 zákona). 

 

V zmysle § 35 ods. 1 zákona je zakázané chráneného živočícha 

a) chytať, zraňovať alebo usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí,  

b) rušiť v jeho prirodzenom vývine, najmä ho vyrušovať v dobe rozmnožovania, výchovy 

mláďat, zimného spánku, migrácie,  

c) ničiť a poškodzovať jeho biotop, najmä obydlie, hniezdo, miesto rozmnožovania, 

získavania potravy, odpočinku, preperovania alebo zimovania,  

d) ničiť jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,  

e) zbierať jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,  

f) držať vrátane držby prázdnych vajec z voľnej prírody,  

g) chovať v ľudskej opatere,  

h) predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať s cieľom predaja alebo výmeny,  

i) premiestňovať alebo prepravovať,  

j) medzidruhovo krížiť,  

k) vyvážať. 

 

K všeobecným povinnostiam patrí aj povinnosť, že ten, kto nájde chorého, poraneného, 

poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí alebo ten, kto 

sa o náleze dozvedel, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k 

nálezu došlo, obvodnému úradu životného prostredia, ktorý určí ďalšie nakladanie s takým 

chráneným živočíchom (§ 35 ods. 7 zákona). 

 

Ďalšie informácie o druhoch, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy, sú ustanovené v § 35 

zákona, podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, 

poranených alebo inak poškodených a uhynutých chránených živočíchov a ďalšie podrobnosti 

sú ustanovené v § 6 a 8 vyhlášky. 

 

Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenská hodnota sú 

uvedené v prílohe č. 6 vyhlášky. 


