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VEC: organlzácia lovu diviačej zveri, malej zĺ,eri, vykonávanie výcviku a skúšok po_
loovných psov z dôvodu zabránenia šíľenia AMo u diviačej zveľi - usmernenie _

úpľava č. 1.

Štátna veteľináľna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len,,ŠVPS SK') na zák|aďe
zmíeĺ V pľacovnom dokumente Európskej Komisie ,,Stľategický prístup manažmentu boja
pľoti Afľickému moľu ošípaných v EÚ - ,,Strategic appľoach to the managem€nt of Af-
rican Swine Feveľ foľ the EU Rev. 12" upľavuje list ŠVPS SR zo dŤnI2.8,2O2O, č. zéznamu
716512020 ,,oľganizácia lovu diviačej zveri, malej zveľi, vykonávanie výcviku a skúšok poľov-
ných psov z dôvodu zabránenia šírenia AMo u diviačej zveri - usmernenie" nasledovne

Mení sa bod B) ktorý znie:
B). v ľevíľoch nachádzajúcich sa na území kĺqľÉ je zaľadené do nárazníkovej zóny

s Maďaľskou ľepublikou (NZ - HU), vysokĺi.,ľifKpvej zóny _ Paľt Io.

Oĺganizácia lovu: ., ,,'.;'',' ,,',,

1) Intenzívny lov diviačej zveribez ohl'adu nä vét<'ä:pohlavie sa vykonáva prednostne
individuálnym spôsobom postľiežkou a posliedkou. Spoločné poľovačky na diviačiu
ZVer sa vykonávajú spôsobom, ktorý minimalizuje ľiziko migľácie diviačej zveľi. Lov
diviačej zvei je vykonávaný za účelom monitoringu AMo a znižovania denzity di-
viačej zveti, aktívneho vyhľadávania uhynutých diviakov v pol'ovnom ľevíri. odchyt
diviačej zveri je povolený Ienzaúčelom okamžitého usmľcovania.
organizovanie spoločných poľovačiek na malu zver sa ľiadi ustanoveniami zákona č.
27412009 o poľovníctve . Poľovačky musia byť vykonávané spôsobom, ktoľý minima-
lizuje ľiziko migľácie diviačej zveri.

Ak sa spoločnej poľovačky zúčastňujú aj poľovníci z oblastí s výskytom AMo (Paľt
II, Paľt III) u diviakov je žiadúce , by títo poľovníci pľedložili užívateľovi pol'ovného
ľevíľu čestné prehlásenie že za posledných 7 dní nemanipulovali s ulovenými alebo
uhynutými diviakmi v spomínanej oblasti , odev pol'ovníka bol pľed poľovačkou vy-
pratý a obuv vyčistená a dezinfikovaná. Vodiči psov taktiež v pľehlásení potvrdia, že
za posledných7 dní pľed poľovačkou pes nebol použitý na vyhľadávanie diviačej zve-
ri v spomínanej oblasti a nepľišiel do kontaktu s uloveným alebo uhynutým diviakom.
Cestné prehlásenie sa vyžaduje aj na individuálnej poľovačke pľi účasti osôb z oblastí
s výskytom AMO.J e na samotných pol'ovných hospodároch jednotlivých PR ako toto
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odporúčanie zabezpečta azmenežujú, aby sa pľedišlo zbytočným rizikom zavlečenia
ĺákazy do nových a doposiaľ AMo nezasiahnutých oblastí ( máme zato, že je na sa-
motných poľovníkoch ochľániť si PR atĺdržať status bez výskytu AMo čo najdlhšie)'

2) Lov diviačej zveri individuálnym spôsobom na vnadiskách sa riadi opatreniami stano-
venými v NEP AMo 2020 bode 5. NI písm. m) - opatrenia na zniženie denzity divia-
čej zveri a dosiahnutie noľmovaných kmeňových stavov _ 

',celoročný 
lov diviačej zveľi

na vnadiskách, ak lov nebol dočasne zakazaný. V poľovnom ľevíri môŽe by' zriadené
najviac jedno vnadisko na 300 aj zač:atých ha poľovnej plochy. Na vnadisku môže byť
vyloŽené - max 30 kg jadľového kľmiva počas 1 mesiaca a to len za účelom lovu".
Na vnadenie diviačej zverí na územi pol'ovného revíru , alebo jeho časti v ktorom platí
tľetí stupeň ochľany sa vyŽaduje podľa $ 14 zákona ods. 2 písm. i) č. 54312002 Z. z. o
ochĺane pľíľody a kľajiny súhlas oľgánu ochĺany pľíľody. V prrpade odpoľúča-
me individuálne posúdenie potreby zriadiť vnadisko v územi. Pri pľedkla-
daní žiadosti uživateľa poľovného ľevíľu na vydanie súhlasu ochľany prírody
odporučame doložiť odporučaĺrie oU - PLo v ktorom
poľovnom revíľi ľespektíve jej pľítomnosť v dotknutej

denzitu diviačej zveri v
iné moŽnosti vykonáva-

ľizikovosti šíľeniania lovu a tiež podporné stanovisko príslušnej RVPS s
AMO v danej oblasti.

3) organizácia výcviku a skúšok pol'ovných psov.
Výcvik a skúšky poľovných psov, musia bŕ vykonávané spôsobom, ktorý minimali-
zuje riziko migľácie diviačej zv eri.

Ostatné body listu ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Žiadame Vás o bezodkladné informovanie dotknutýchuživatel'ov poľovných revíľov

'*w*
S pozdravom

Prof. MVDľ. Jozef Bíreš DľSc.
ústľedný riaditeľ

Na vedomie:
Ministeľstvo pôdohospodáľstva arozvoja vidieka SR, Sekcia lesného hospodáľstva
a spľacovania dreva odboľ poľovníctva Dobrovič ova 12, 81266 Bratislava
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