
Zoznam druhov ktoré sa nezameniteľne neoznačujú 
  
Príloha č. 11 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 v platnom znení (ďalej len „príloha č. 11 vyhlášky 110/2005 Z.z.“) uvádza 
zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na 
druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré nepodliehajú registrácii. To 
znamená, že tieto exempláre nie je potrebné mať označené uzavretými krúžkami 
distribuovanými Štátnou ochranou prírodou SR. 
 
Vtáky zaradené v prílohe č. 11 k vyhláške 110/2005 Z.z.: 
 - druhy z prílohy X nariadenia Komisie (ES) č.865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné 
pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (ďalej len nariadenie 
Komisie (ES) č. 338/97) (zoznam nižšie) 
- druhy z prílohy D nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 338/97“) v znení 
nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2280 ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 
a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, zaradené do zoznamu druhov prílohy č. 11 vyhlášky 
110/2005 Z.z. (zoznam nižšie) 
 a  
Agapornis canus – agapornis sivý  
Agapornis fischeri – agapornis akáciový (agapornis ružovkastohlavý)  
Agapornis nigrigenis – agapornis čiernolíci  
Agapornis personatus – agapornis pestrý  
Agapornis taranta – agapornis tmavokrídly  
Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý  
Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý  
Barnardius zonarius – rozela žltokrká  
Bolborhynchus lineola – papagájik pásikavý  
Cyanoramphus auriceps – kakariki skákavý (kakariki žltočelý)  
Cyanoramphus forbesi – kakariki smaragdový  
Dendrocygna arborea – stromárka veľká (kačica stromová)  
Forpus coelestis – papagájik modrokrký  
Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý  
Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý  
Forpus passerinus – papagájik vrabčí  
Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly  
Forpus xanthops – papagájik žltolíci  
Lathamus discolor – loriovec lastovičí (loriovec lastovičkovitý)  
Myiopsitta monachus – mních zelený (klinochvost mníší)  
Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý  
Neophema elegans – tráviar olivový  
Neophema chrysostoma – tráviar modročelý  
Neophema pulchella – tráviar tyrkysový  
Neophema splendida – tráviar nádherný  



Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý  
Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý  
Lonchura oryzivora – ryžovník sivý  
Pavo cristatus – páv korunkatý 
Platycercus spp. – všetky druhy rodu rozela  
Poephila cincta cincta – amadinka krátkochvostá (pásovník krátkochvostý)  
Poicephalus meyeri – papagáj hnedý 
Poicephalus senegalus – papagáj dlhokrídly 
Polytelis spp. – všetky druhy rodu kráľčik  
Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý  
Psephotus varius – speváčik pestrý (speváčik mnohofarebný)  
Psittacula alexandri – alexander ružovoprsý (ladniak ružovoprsý)  
Psittacula cyanocephala – alexander pestrý (ladniak pestrý)  
Psittacula eupatria – alexander veľký (ladniak veľký) 
Psitteuteles goldiei – lori fialkovolíci  
Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý  
Pyrrhura frontalis – klinochvost hnedosluchý (pyrura hnedouchá) 
Pyrrhura molinae – klinochvost zelenolíci  
Sarkidiornis melanotos – hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá)  
Syrmaticus reevesii – bažant kráľovský 
 
Druhy prílohy X nariadenia Komisie (ES) č.865/2006, zaradené do zoznamu druhov prílohy 

č. 11 vyhlášky 110/2005 Z.z.  

Aves vtáky  
ANSERIFORMES HUSOTVARÉ  
Anatidae kačicovité  
Anas laysanensis – kačica divá laysanská  
Anas querquedula – kačica chrapľavá  
Aythya nyroca – chochlačka bielooká  
Branta ruficollis – bernikla červenokrká  
Branta sandvicensis – bernikla havajská  
Oxyura leucocephala – potápnica bielohlavá  
GALLIFORMES KUROTVARÉ  
Phasianidae bažantovité  
Catreus wallichi – bažant škvrnitý  
Colinus virginianus ridgwayi – prepelica virgínska  
Crossoptilon crossoptilon – uškáň biely  
Crossoptilon mantchuricum – uškán bielochrbtý  
Lophophurus impejanus – bažant lesklý  
Lophura edwardsi – bažant pestrý  
Lophura swinhoii – bažant sedlatý  
Polyplectron napoleonis – okáč tmavý  
Syrmaticus ellioti – bažant Elliotov  
Syrmaticus humiae – bažant Humeov  
Syrmaticus mikado – bažant mikado  
COLUMBIFORMES HOLUBOTVARÉ  



Columbidae holubovité  
Columba livia – holub skalný  
PSITTACIFORMES PAPAGÁJOTVARÉ  
Psittacidae papagájovité  
Cyanoramphus novaezelandiae – kakariki červenočelý  
Psephotus dissimilis – speváčik žltoramenný  
PASSERIFORMES VRABCOTVARÉ  
Fringillidae pinkovité  
Carduelis cucullata – stehlík ohnivý  
 
Druhy prílohy D nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, 
zaradené do zoznamu druhov prílohy č. 11 vyhlášky 110/2005 Z.z.  
 
AVES vtáky  
ANSERIFORMES HUSOTVARÉ  
Anatidae kačicovité  
Anas melleri – kačica madagaskarská  


