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EURÓPSKA KOMISIA ŽALUJE SLOVENSKO ZA 

OHROZENIE HLUCHÁŇA 

Európska komisia oznámila, že sa rozhodla podať na 
Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti 
Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia 
konkrétne tvrdí, že SR do svojej národnej legislatívy 
správne nezaviedla, alebo že nedodržiava niektoré 
články európskej smernice o biotopoch a smernice o 
vtákoch. V rámci svojho mesačného balíka právnych 
rozhodnutí týkajúcich sa porušení právnych 
predpisov EÚ, ktorého sa dopustili jednotlivé členské 
štáty, EK upozornila, že v slovenských lesoch 
nachádzajúcich sa v lokalitách sústavy Natura 2000 
prebieha intenzívna ťažba dreva. Ide najmä o 
asanačnú ťažbu vykonávanú v reakcii na rušivé 
zásahy v lesoch, ako je zamorenie lykožrútom alebo 
škody spôsobené búrkou.   
Viac informácií nájdete TU. 

 

VIDEO: POĽOVNÍCKY INFOSERVIS - OHROZENIE 

HLUCHÁŇA 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR 

POVOLILO ODSTRAŇOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV 

ŽIVOČÍCHOV 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor 
ochrany biodiverzity a krajiny ako príslušný orgán 
štátnej správy v oblasti prevencie a manažmentu 
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných 
druhov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 písm. i) 
zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a 
manazmente introdukcie a šírenia inváznych 
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, na základe žiadosti Štátnej 
ochrany prírody Slovenskej republiky, doručenej 
ministerstvu dňa 25.11.2019 a v súlade s § 3 ods. 5 
a ods. 6 zákona č. 150/2019 Z. z. 

povoľuje ŠOP SR, so sídlom Tajovského 28B, 974 
01 Banská Bystrica odstraňovať odchytom alebo 
usmrtením invázne nepôvodné druhy živočíchov 
uvedené:  

I. v zozname inváznych nepôvodných druhov 
vzbudzujúcich obavy EÚ,  
II. v zozname inváznych nepôvodných druhov 
vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. 

Celé znenie povolenia nájdete TU. 

POZN:  
Zoznam inváznych nepôvodných druhov 
vzbudzujúcich obavy EÚ predstavujú z poľovnej 
zveri: nutria vodná/riečna, psík medvedíkovitý, 
medvedík čistotný a ondatra pižmová.  
Zoznam inváznych nepôvodných druhov 
vzbudzujúcich obavy SR predstavuje: norok 
americký. 
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PODPORTE PETÍCIU MOR HO ZA ŽIVÝ LES! 

Snem Slovenskej poľovníckej komory plne podporuje 
petíciu MOR HO!, za záchranu lesa, vody v procese 
klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka 
v prírode. Iniciátorom výzvy a zároveň petície je OZ 
Živý les. Petičný hárok si môžete stiahnuť v prílohe 
po kliknutí na LINK. 
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