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Vec  

Lov diviačej zveri na vnadiskách za účelom zníženia denzity na území, na ktorom platí tretí stupeň 

ochrany – žiadosť o súčinnosť 

 

Dňa 03.07.2020 sa na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky uskutočnilo 

pracovné rokovanie ohľadom problematiky prikrmovania a vnadenia zveri vo voľnej krajine,  

a to za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie ochrany 

prírody, biodiverzity a krajiny (ďalej len ,,ministerstvo“), Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 

republiky, Štátnej ochrany prírody slovenskej republiky a Slovenskej poľovníckej komory.  

Zúčastnene strany na predmetnom rokovaní zhodne dospeli k záveru, že základným 

princípom zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v diviačej populácií je zníženie denzity 

diviačej zveri. Z toho dôvodu je potrebné vykonávať intenzívny lov diviačej zveri dostupnými 

spôsobmi a prostriedkami. Jedným zo spôsobov lovu, ktorý vyhovuje požiadavkám intenzívneho 

lovu a zabráneniu migrácie zveri spôsobenej poľovníckym tlakom (lovom) je lov na vnadisku. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zúčastnene strany zhodli, že v prípade potvrdenia výskytu 

afrického moru ošípaných je potrebné uskutočňovať lov diviačej zveri na vnadiskách,  

a to aj v územiach, na ktorých platí tretí stupeň ochrany. 

Podľa § 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 543/2002 Z. z.“) na území, na ktorom platí tretí stupeň 

ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem 

prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou. 

V zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. je okresný úrad príslušným orgánom 

štátnej správy na vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. 

Vzhľadom na vyššie uvedené ministerstvo apeluje na príslušné orgány ochrany prírody  

a krajiny, aby pri potrebe loviť diviačiu zver na vnadiskách v území, na ktorom platí tretí stupeň 

ochrany, individuálne posúdili jednotlivé žiadosti poľovných združení vzhľadom na záujmy 

ochrany prírody a krajiny, ako aj v súvislosti s problematikou šírenia afrického moru ošípaných 

v dotknutom území.  

Ministerstvo taktiež odporúča, aby si príslušné orgány ochrany prírody a krajiny  

pri vydávaní súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. zabezpečili najmä 

nasledovné podklady: 

1. Stanovisko od príslušného okresného úradu, odboru pozemkového a lesného, v ktorom bude 

vyhodnotené denzita diviačej zveri v revíri, resp. jej prítomnosť v dotknutej lokalite; 

Podľa rozdeľovníka 

 



Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 
tel.: +421 2 5956 2644 | e-mail: matus.tomkuliak@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 

2. Stanovisko od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, v ktorom bude 

vyhodnotená rizikovosť šírenia afrického moru ošípaných; 

3. Mapu poľovného revíru so zákresom navrhovaných vnadísk. V prípade, že orgány ochrany 

prírody a krajiny nesúhlasia s niektorou z navrhovaných lokalít, odporúčame operatívne 

s poľovným združením dohodnúť alternatívne lokality, kde by z pohľadu záujmov ochrany 

prírody a krajiny vnadisko mohlo byť zriadené a zároveň z hľadiska lovu zveri by mohlo byť 

jeho umiestnenie efektívne. 

Taktiež treba zdôrazniť, že podľa Národného eradikačného programu pre africký mor 

ošípaných v diviačej populácií na Slovensku v roku 2020 môže byť v poľovnom revíri zriadené 

najviac jedno vnadisko na 300 aj začatých hektárov poľovnej plochy. Na vnadisku môže byť 

maximálne 30 kg krmiva počas 1 mesiaca, a to len za účelom lovu. 

Ministerstvo za účelom zabezpečenia jednotného postupu v predmetnej 

problematike žiada okresné úrady v sídle kraja, aby v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov okamžite usmernili postup jednotlivých okresných 

úrad v rámci svojej územnej pôsobnosti, a to v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami 

ministerstva.     

Ministerstvo taktiež žiada Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky,  

aby ihneď usmernila postup svojich jednotlivých organizačných zložiek v predmetnej 

problematike, a to v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami ministerstva.     

  

S pozdravom    

      

                                                                             

                                                                                   Mgr. Katarína Butkovská 

                                                                                   generálna riaditeľka sekcie 

                                         ochrany prírody, biodiverzity a krajiny      

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica 

2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 

3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 615/2, 917 01 

Trnava 

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

5. Okresnú úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 

08 Žilina 

7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 

05 Banská Bystrica 

8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice 

 

Na vedomie: 

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, odbor poľovníctva, 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

2. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava 

3. Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 


