
 
Žiadosť je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. 
 
* ak sa exemplár dováža ako poľovnícka trofej, priloží sa aj potvrdenie o zákonnom ulovení exemplára 

 
Tlačivo V žiadosti žiadateľ uvedie aj: K žiadosti žiadateľ priloží  

 
Žiadosť 
o vydanie 
povolenia na 
dovoz 
 
čl. 4 
nariadenia 
Rady (ES) č. 
338/97 

 
http://www.minzp.sk/files/oblasti/och
rana-prirody-a-
krajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-
druhmi/formular_ziadosti_im_ex21.1
.pdf  
 
- pokyny na vyplnenie žiadosti sa 
nachádzajú na druhej strane tlačiva 
 
 
 

 

 použitý dopravný  
prostriedok, 
 

 predpokladaný dátum  
dovozu, 

 

 predpokladaný určený 
colný úrad, 

 

 informáciu 
o predchádzajúcom 
zamietnutí žiadosti, ak sa 
týka predmetného 
exemplára   
 

 

 doklad o zaplatení správneho poplatku (15€  za  každú žiadosť), 
 

 fotokópiu:  

- originálu povolenia na vývoz* alebo 

- potvrdenia na opätovný vývoz* alebo 

- listinného dôkazu preukazujúceho, že dovážaný exemplár bol  získaný  v 
súlade  s právnymi  predpismi  o ochrane druhu v štáte vývozu, resp. 
opätovného vývozu, a to v prípade ak ide o dovoz exemplára  
 
 druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách dohovoru CITES, 
 druhu uvedeného v prílohe CITES I okrem exemplára živočícha narodeného a 

odchovaného v zajatí alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny (t. j. s 
pôvodom iným ako „C“, „D“ a „A“), ako napr. povolenie na lov, potvrdenie 
o zákonnom ulovení exemplára dovážaného ako poľovnícka trofej,  
 

 podrobný opis zariadenia, v ktorom bude dovážaný exemplár umiestnený, ak ide 
o dovoz živého exemplára druhov uvedených v prílohe A okrem exemplára 
živočícha narodeného a odchovaného v zajatí alebo exemplára umelo 
vypestovanej rastliny (t. j. s pôvodom iným ako „C“, „D“ a „A“), 

 

 písomné potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy, že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára živočícha 
narodeného a odchovaného v zajatí druhu uvedeného v prílohe A (t. j. s pôvodom 
„C“ alebo „D“) a všetkých exemplárov živočíchov druhov uvedených v prílohe B v 
mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť; 
potvrdenie obsahuje najmä adresu miesta, v ktorom je zariadenie umiestnené, a 
druh a počet exemplárov, pre ktoré je vystavené, 

 

 čestné vyhlásenie, že exemplár druhu uvedeného v prílohe A okrem exemplára 
živočícha narodeného a odchovaného v zajatí alebo exemplára umelo 
vypestovanej rastliny (t. j. s pôvodom iným ako „C“, „D“ a „A“) nebude použitý na 
primárne komerčné účely. 
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