
ZÁKAZ DRŽBY VEĽKÝCH MAČKOVITÝCH ŠELIEM, PRIMÁTOV A MEDVEĎOV   

Od 1.2.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 7/2022 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon  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 (novela zákona CITES) a od 1.3.2022 nadobúda účinnosť novela vyhlášky č. 

110/2005 Z. z. o 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 (novela vyhlášky CITES). 

Novelizácia uvedených právnych predpisov od 1.3.2022 zakazuje držať vybrané exempláre 

druhov živočíchov a odovzdať ich do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci SR okrem 

určitých zariadení (ako sú napr. zoologické záhrady).  

Konkrétne ide o živé živočíchy (uvedené vo vyhláške č. 110/2005 Z. z.): 

- rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov 

- z čeľade medveďovité (Ursidae) 

- z radu primáty (Primates) 

- druhu korytnačka maľovaná (Chrysemys picta) 

Výnimky zo zákazu držby: 

- zákaz držby sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe na území SR ku dňu zákazu držby  

- zákaz držby sa nevzťahuje na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území SR od 

1.2.2022 do 31.10.2022 

- zákaz držby a odovzdania do držby osoby v SR sa nevzťahuje na: 

• zoologické záhrady 

• chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov 

• záchytné strediská 

• zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre druhy alebo 

poddruhy, na ktoré sa vzťahuje zákaz držby 

• zariadenia na chov alebo držbu exemplárov druhov živočíchov používaných na vedecké účely 

alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu (podľa veterinárnych predpisov) 

• zariadenia, ktoré držia exempláre druhov živočíchov podľa odseku 1 z dôvodov podľa 

osobitného predpisu (podľa veterinárnych predpisov)  

• veterinárne ordinácie alebo veterinárne kliniky (podľa veterinárnych predpisov) 

 



NOVÉ POVINNOSTI DRŽITEĽOV NEŽIVÝCH EXEMPLÁROV VYBRANÝCH DRUHOV 

VEĽKÝCH MAČKOVITÝCH ŠELIEM 

Novela zákona CITES a novela vyhlášky CITES od 1.3.2022 zavádza novú povinnosť držiteľov 

neživých exemplárov vybraných druhov veľkých mačkovitých šeliem.  

Držiteľ neživých exemplárov vybraných druhov veľkých mačkovitých šeliem je povinný okrem 

vedenia záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov vyhotoviť 

fotodokumentáciu neživého exemplára vybraných druhov živočíchov: 

- vo forme spracovanej kože s jedinečným vzorom alebo  

- dermoplastického preparátu s kožou s jedinečným vzorom 

Držiteľ vyhotoví fotodokumentáciu, ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým 

exemplárom vybraných druhov živočíchov, v deň zápisu exemplára do záznamu o nakladaní 

a zašle farebné kópie častí prílohy s vyznačenou zmenou písomne alebo elektronicky 

ministerstvu spolu so zmenou údajov v zázname o nakladaní do 10 pracovných dní odo dňa 

zápisu zmeny. 

Konkrétne ide o neživé živočíchy (uvedené vo vyhláške č. 110/2005 Z. z.): 

Neofelis nebulosa (leopard obláčkový)  
Neofelis diardi (leopard Diardov) 
Panthera leo (lev) 
Panthera pardus (leopard škvrnitý) 
Panthera tigris (tiger) 
Panthera uncia (leopard snežný) 
Panthera onca (jaguár) 
Lynx lynx (rys ostrovid) 
Lynx pardinus (rys španielsky)  
Lynx canadensis (rys kanadský)  
Lynx rufus (rys červený) 
Puma concolor (puma) 
Acinonyx jubatus (gepard) 
Koža s jedinečným vzorom znamená koža so vzorom škvŕn alebo pruhov. 

Za kože s jedinečným vzorom sa nepovažujú spracované kože a dermoplastické preparáty 
vyššie uvedených druhov mačkovitých šeliem, ktoré majú uniformnú srsť bez vzoru škvŕn 
alebo pruhov, vrátane melanických (čiernych) foriem.  

Tlačivo prílohy – fotodokumentácie k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných 
druhov živočíchov je uverejnené vo vyhláške č. 110/2005 Z. z.   

 



Pokyny na vyhotovovanie fotodokumentácie 

MŽP SR odporúča držiteľom vyhotovovať fotodokumentáciu takto: 

• Minimálny rozmer fotografie exemplára je 10 x 15 cm. 

• Fotografia exemplára musí byť technicky dokonalá, ostrá, farebne verná a 

vyhotovená tak, aby bol exemplár stotožniteľný s touto fotografiou. 

• Fotografovaný exemplár musí vypĺňať najmenej 70 - 80 % plochy fotografie. 

• Držiteľ vyhotovuje fotodokumentáciu exemplára podľa § 12b ods. 1 písm. b) zákona 

CITES takto: 

- spracovaná koža vybraných druhov živočíchov s jedinečným vzorom: vyhotovuje 

sa jedna fotografia celého exemplára – pohľad zhora; ak je súčasťou spracovanej kože 

aj vypreparovaná hlava, vyhotovuje sa aj jedna detailná fotografia tvárovej časti hlavy 

exemplára - pohľad spredu, 

- dermoplastický preparát vybraných druhov živočíchov s kožou s jedinečným 

vzorom: vyhotovujú sa spolu tri fotografie, a to detailná fotografia tvárovej časti hlavy 

exemplára - pohľad spredu, fotografia celej pravej strany exemplára a fotografia celej 

ľavej strany exemplára 

 

Zároveň pre držiteľov exemplárov vyššie uvedených druhov platí aj povinnosť podľa § 12b 
ods. 7 zákona CITES, teda oznámiť písomne alebo elektronicky Štátnej ochrane prírody 
Slovenskej republiky termín a miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej osobe, 
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský 
závod alebo vykonáva zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov kategórie 1 a 
odovzdať ho pod dohľadom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorá vykoná fyzickú 
identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia. 


