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2. DOBRÁ VOĽBA
6.4 STRATEGICKÁ ZMENA SMEROVANIA PÔDOHOSPODÁRSTVA A VIDIEKA
je nutné postaviť hospodársku a environmentálnu politiku na týchto piatich základných prioritách, ktoré sú
kľúčom pre budúcnosť nás všetkých:
• potravinová politika,
• ochrana vodných zdrojov,
• lesné hospodárstvo a poľovníctvo,
• hospodárenie na slovenskej pôde,
• generačná obmena.

3. Sloboda a Solidarita
Základne body programu:
9. Životné prostredie
10. Pôdohospodárstvo
7.1 Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Trh s pôdou je potrebné rozprúdiť, aby sa k nej dostali skutoční vlastníci a tí, čo ju vedia využiť najlepšie.
V dôsledku dlhodobo zanedbanej starostlivosti o divú zver sú poľnohospodárom každoročne spôsobené
škody na úrode.
21. Zabezpečíme aktualizáciu sčítania stavu divej zveri a tomu prispôsobíme plán odstrelu.
K tomu odkaz 1016:
Novým sčítaním divej zveri zreálnime evidované počty, ktoré budú východiskom pre nový plán odstrelu
nadbytočnej divej zveri.
22. Zabezpečíme, aby poľovné združenia zodpovedali za škody spôsobené na poľnohospodárskej produkcii.
K tomu odkaz 1017:
Zodpovednosť nielen za priamu škodu spôsobenú zverou, ale aj náhrady za terénne úpravy na pasienkoch
spôsobenú napr. rozrývaním diviačou zverou.
23. Zrušíme povinné členstvo v SPK.
K tomu odkaz 1018:
PL bude vykonávať štát tak ako do prijatia zákona č. 274/2009. Ďalšie povinnosti je možné rozdeliť medzi
dobrovoľné poľovnícke organizácie a štát.
>> 7.2 Ochrana zvierat <<
ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:
⦿ Zakážeme množenie psov a mačiek bez preukazu pôvodu (PP) s cieľom predaja. Za predaj
spoločenského zvieraťa bez preukazu pôvodu bude majiteľovi uložená pokuta.
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⦿ Sprísnime tresty pri usmrtení voľne sa pohybujúceho psa alebo mačky v poľovnom revíri, ktorí boli
viditeľne označení.
⦿ Sprísnime sankcie pri nedodržaní ochrany a pohody prepravovaných zvierat a súvisiacimi
činnosťami, najmä ak sa významne poškodí zdravie prepravovaných zvierat.
⦿ Zavedieme povinnosť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osoby najbližšieho poľovného
revíru prísť bezodkladne k poranenej raticovej zveri alebo veľkej šelme po kolízii s dopravným
prostriedkom na nepoľovnej ploche (cestnej komunikácii).
Ochrana voľne žijúcich zvierat - Pri udržovaní stability ekologických systémov má každá skupina
organizmov určitý význam. Obdivujeme ich krásu a slobodný život na strane jednej, na druhej strane sa
snažíme ich slobodu neraz podriadiť našim záujmom či potrebám. Rovnako ako spoločenské či hospodárske
zvieratá si zaslúžia našu pozornosť a ochranu voľne žijúce zvieratá. Je dôležité chrániť prírodu, životné
prostredie i divo žijúce zvieratá, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou prírody už odjakživa.
13/ Zakážeme brlohovanie 1072 v čase mláďat (marec – október) – nazývané aj „norovanie“.
14/ Zavedieme povinnosť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osoby najbližšieho poľovného
revíru prísť bezodkladne k poranenej raticovej zveri alebo veľkej šelme po kolízii s dopravným
prostriedkom na nepoľovnej ploche (cestnej komunikácii). 1074
15/ Zavedieme povinnosť dať zastrelené zviera pri mimoriadnom povolení lovu (kadáver) do kafilérie,
prípadne poskytnúť ho do múzea. 1075
16/ Sprísnime kontroly dodržiavania povinností užívateľa poľovného pozemku, najmä v súvislosti s
ochranou voľne žijúcich zvierat podľa § 25 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. 1076
Odkaz 1071
Podľa súčasnej platnej legislatívy zákon č. 274/2009 o poľovníctve: § 29: Práva a povinnosti člena
poľovníckej stráže: f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa 19) vo vzdialenosti väčšej ako
200 m od najbližšej pozemnej stavby; 23a) to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má
nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti...
v súčasnosti je možné pokarhať, uložiť peňažnú pokutu od 30 eur do 3 000 eur, zakázať činnosť až na 1 rok
alebo odňať vec – navrhujeme, aby za usmrtenie bola uložená minimálne peňažná pokuta v rozsahu od 500
eur do 3 000 eur, g) usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200
m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená. Skutočnosť je
však taká, že tieto zvieratá napriek farebnému označeniu (ako to ukladá zákon) sa stávajú často lovenou a
zastrelenou zverou
Odkaz 1072:
Lovenie zveri pod zemou za pomoci poľovne upotrebiteľných psov, vpúšťaných pod zem a vyhrabaním
zvieraťa za účelom usmrtenia
Odkaz 1073:
Psy aj líšky sa pri tomto spôsobe lovu v nore bijú, driapu, sú vystavované nadmernému stresu, zraneniam a
týraniu. Pri takomto spôsobe lovu dochádza k vykopávaniu líšok z nor, predovšetkým v období starostlivosti
o mladé, keď sa do nory vpúšťa jeden alebo viacero psov, ktorí vytiahnu či zahrdúsia matku a jej mláďatá.
Tie sú potom bežne usmrtené výstrelom či lopatou, alebo sa stávajú živým trenažérom pri výcviku
loveckých plemien psov. Mnoho ľudí, i samotných poľovníkov sa domnieva, že pre takýto drastický spôsob
lovu nie je v súčasnosti žiadny dôvod. Zvieratá sú vystavované nadmernému stresu, keď bojujú o život často
niekoľko hodín. Dominantnou potravou pre líšky sú poľné hlodavce a významne sa podieľajú napr. na
ochrane úrody. V modernej spoločnosti nie je miesto pre takýto „šport“ či „zábavu“.
2

Odkaz 1074:
Súčasná legislatíva neukladá časový horizont ohľadom poskytnutia pomoci poranenej raticovej zveri alebo
veľkej šelmy po strete s dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche (cestnej komunikácii). Je
nevyhnutné zamedziť utrpeniu zvieraťa na čo najkratšiu možnú dobu.
Odkaz 1075:
Keďže ide o lov s mimoriadnym povolením, ktoré je nariadené napr. na základe všeobecného ohrozenia
obyvateľov, nejde o klasickú poľovnú trofej a nemal by byť takýto odstrel ani zámienkou na odstrel
chráneného živočícha kvôli trofeji. Odovzdaním takéhoto zastreleného živočícha do kafilérie sa možno
predíde samotným dôvodom na odstrel. Zákon č. 274/2009 o poľovníctve: § 2 Mimoriadne povolenie lovu,
§ 56: Ak ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti podľa osobitného predpisu rozhoduje o
usmrtení zveri, ktorá je celoročne chránená, zabezpečenie lovu dohodne žiadateľ s užívateľom poľovného
revíru.
Odkaz 1076:
Podľa zákona č. 274/2009 o poľovníctve v znení zákona č. 72/2012 a zákona č. 115/2013., Čl. 1, §. 25
musia poľnohospodári poľovníkom vopred hlásiť plánované kosenie trávy, pretože kosačky zabíjajú
mláďatá zveri. Poľovníci preto prechádzajú lúky večer alebo niekoľko hodín pred kosením, zver tým
vyplašia, mláďatá si matky odvádzajú do bezpečia. Práve koordináciu ľudí, ktorí chcú s prechádzaním lúk
pomáhať, aplikácia uľahčuje. Občianske združenie OZ ZELEŇ a Slovenská poľovnícka komora v tomto
roku spustili webovú aplikáciu www.zivaluka.sk, kde môžu poľnohospodári zapísať termín a miesto
plánovanej kosby, čím si splnia zákonnú povinnosť.
Presunieme agendu lesného hospodárstva pod rezort životného prostredia. Je nevyhnutné ukončiť
kompetenčné spory medzi ochranou prírody a lesníctvom.

4. SME RODINA
Základné body programu:
7. Životné prostredie
- budeme v tejto oblasti presadzovať: • prijatie nového moderného zákona o ochrane prírody, ktorý bude
postavený na filozofii motivačného a proaktívneho prístupu s dôrazom na integrovanú ochranu prírody a
krajiny, kde bude vytvorený priestor na spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými zložkami od vlastníkov
cez štátnu správu, samosprávu až po odbornú organizáciu ochrany prírody, • schválenie transparentnej,
jednoduchej a zrozumiteľnej metodiky na výpočet ujmy za obmedzenie hospodárenia, • prehodnotenie
veľkoplošných a maloplošných chránených území na vedeckom základe, • schválenie zonácie všetkých
národných parkov,
LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
zriadenie fondu na integrovanú ochranu a podporu lesov,
• spracovanie drevnej suroviny domácimi spracovateľmi s cieľom zvýšenia jej pridanej hodnoty a
zamestnanosti na vidieku,
• podporovanie obhospodarovateľov lesov, ktorí budú pri hospodárení v lesoch používať
• ekologické technológie,
• podporovanie zvýšenia retenčnej a pôdoochrannej schopnosti lesov prostredníctvom lesotechnických
meliorácií a viazania uhlíka ako nástroja na boj s klimatickou zmenou,
• zákonom jasne stanovenú demarkačnú líniu medzi trvalo udržateľným, prírode blízkym hospodárením v
lesoch a záujmami ochrany prírody,
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• reorganizovať štátnu správu na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva,
• venovať zvýšenú pozornosť kontrole správy lesného majetku štátu – LESY SR, š. p., tak, aby boli jeho zdroje
využívané efektívne, transparentne a zrozumiteľne aj pre širokú verejnosť,
• urýchliť a stransparentniť prinavracanie lesov pôvodným vlastníkom,
• prehodnotiť zákon o pozemkových spoločenstvách,
• zmenou legislatívy dosiahnuť to, aby sa vlastníkom poľovných pozemkov, ktorí sú držiteľmi platných
poľovných lístkov, umožnilo poľovať na svojich pozemkoch.

7. MÁME TOHO DOSŤ !
Ochránime ľudové poľovníctvo pre bežných občanov, nie pre oligarchov.

8. Hlas pravice
Zem, les a drevo:
•

Presadíme zmenu ochrany lesov, ktorá je v súčasnosti životne dôležitá. Reforma správy chránených
prírodných území by mala byť skutočnou pomocou proti nekontrolovanému odlesňovaniu,
nekontrolovateľnej výstavbe a premnoženiu divo žijúcej zveri.

10. Demokratická strana
- cieľom je riešenie vlastníckych a užívateľských práv na výkon práva poľovníctva a rybolovu, ochrana
majetku pred škodami spôsobených lesnou zverou a vytvoriť súlad s ochranou prírody a divej zveri:
-

náhrada škôd spôsobených divou zverou štátom
zrušiť nezmyselné poplatky z vody pri chove rýb
odstrániť diskrimináciu a zaviesť rovnakú ochranu a odškodnenie majiteľom divých a chovaných
zvierat pri mimoriadnych situáciách

11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia
(KÚ), ZMENA ZDOLA
OĽANO
Lesné hospodárstvo
20. Navrhneme, aby sa v lesoch reálne začalo hospodáriť prírode blízkym spôsobom.
21. Navrhneme prijatie osobitného zákona o štátnom podniku Lesy SR. Zavedieme v ňom osobnú
hmotnú zodpovednosť vedenia za spôsobené škody a umožníme verejnosti podieľať sa na jeho kontrole.
22.Navrhneme zmenu spolitizovanej lesnej a drevárskej inšpekcie na nezávislú inštitúciu, ktorá zastaví
korupčné drancovanie lesov.
23.Navrhneme revíziu chránených území. Tie najcennejšie musia byť bezzásahové aj v praxi, nie iba na
papieri. Majiteľom súkromných lesov navrhneme náhradu za ujmu z obmedzení, ktoré vyplývajú z
ochrany prírody.
24.Navrhneme zlúčiť úrady životného prostredia a lesné úrady, aby bolo menej úradníkov a viacej
kvalitného lesa.
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25.Navrhneme zriadiť lesný ekofond s cieľom zabezpečiť ekosystémové služby (napr. tvorba zdrojov
pitnej vody, protipovodňové opatrenia či rekreačné funkcie lesa).
26.Navrhneme zmeniť zákon o poľovníctve tak, aby sme znížili extrémne škody, ktoré v súčasnosti na
lesných porastoch spôsobuje lesná zver.

23. Práca slovenského národa
Ohrozuje nás:
- zahraničné spoločnosti ovládli náš maloobchod a usilujú o trvalé ovplyvňovanie cenovej politiky a
zvyškovej produkcie domáceho poľnohospodárstva, vrátane obmedzenia významu záhradkárstva,
sadovníctva, poľovníctva, včelárstva, vinárstva i malochovu domácich zvierat pre vlastnú potrebu a
potravinové samozásobenie,

25. Socialisti.sk
1. Povýšiť starostlivosť o zver nad príjmy z prenájmu revíra, uprednostniť kvalitu starostlivosti o zver pred
prenájmom vybraným skupinám obyvateľstva, ktoré majú na prenájom príjmy.
2. Zaviesť systém bonifikácie prenájomcov revírov nezávislou skupinou odborníkov – bez väzby na politické
zoskupenia a podnikateľské kliky.

POZN: Ostatné politické strany, kandidujúce v parlamentných voľbách neuvádzali ku dňu zhotovovania
tohto materiálu vo svojich programoch žiadne informácie, ktoré by sa týkali poľovníckej činnosti.

5

