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Vec: Žiadosť o vydanie výnimky na cestovanie za účelom výkonu práva poľovníctva – zaslanie 

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) ako samosprávna profesijná organizácia 

zriadená podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon“), Vás týmto ako Vládu Slovenskej republiky žiada o vydanie výnimky cestovanie 

do prírody za účelom výkonu práva poľovníctva po 20,00 hod. a rovnako aj o vydanie výnimky 

na cestovanie mimo okres pobytu. 

Vzhľadom na aktuálne vydané opatrenia, pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19, 

a vydaného zákazu cestovania do prírody po 20,00 hod. a mimo okres pobytu/práce, Vás žiadame, 

aby sa vyššie menované opatrenia NEVZŤAHOVALI na výkon práva poľovníctva 

s potvrdením o negatívnom antigénovom/PCR teste na ochorenie COVID-19 a platným 

povolením na lov zveri. 

Držitelia poľovných lístkov nevykonávajú poľovnícku činnosť ako zamestnanie, teda sa 

nemôžu presúvať do prírody a ani mimo okres. Poľovníci však majú štátom stanovené plány chovu 

a lovu, ktoré nemôžu z dôvodu nariadení plniť. Pri nesplnení plánov chovu a lovu, môžu 

subjekty hospodáriace na poľnohospodárskej a lesnej pôde, podľa zákona o poľovníctve žiadať 

od užívateľa poľovného revíru náhradu za vzniknuté škody. Efekt zákazu návštev prírody po 

20,00 hod. i cestovania mimo okres a tým pádom plnenia plánov chovu a lovu zveri môže mať 

enormné následky na lesnícky i poľnohospodársky sektor, z dôvodu škôd spôsobovaných zverou, ale 

taktiež na samotnú, tak často prezentovanú potravinovú sebestačnosť Slovenska. 

Výkon práva poľovníctva je súhrn činností vykonávaných vo verejnom záujme, zameraných 

na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri  

ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby 
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a ochrany životného prostredia a cieľavedomým manažovaním stavov voľne žijúcej zveri, ktorý 

môžeme klasifikovať ako hospodársku činnosť.  

Užívatelia majú vydané veterinárne opatrenia, sú každoročne donútení plniť vysoký odstrel 

zveri, avšak zo strany štátu aktuálne neprichádza žiadna podpora. V súčasnosti: 

a) nariadenie hlavného veterinárneho lekára nariaďuje užívateľom poľovných revírov 

vykonávať intenzívny lov diviačej zveri a predchádzať tak šíreniu afrického moru 

ošípaných, ktorý má v celom svete veľký ekonomický dopad, 

b) sa jedná o činnosť vo verejnom záujme za účelom zníženia stavov zveri, ktorá spôsobuje 

škody v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a ktoré dosiahli v predchádzajúcom 

roku výšku viac ako 20 mil. €, 

c) právo poľovníctva sa vykonáva v exteriéri a teda vo voľnej prírode, poľovník tak nemôže 

ohroziť iného poľovníka, či inú osobu, 

d) podľa platného zákona o poľovníctve, pri nesplnení plánov chovu a lovu môžu byť 

užívatelia poľovných revírov vysoko sankcionovaní za ich nedodržanie, 

e) je enormná úroda bukvice a žaluďa, ktorá spôsobí vysokú natalitu a minimálnu mortalitu 

zveri. Pri nesplnení plánov a neodlovenia potrebného počtu zvierat sa môžu škody 

v poľnohospodárstva znásobiť, 

f) v termíne z 27.3 na 28.3 sa posúva čas, čo bude znamenať, že o 20,00 hod. kedy má platiť 

zákaz pobytu v prírode, bude čas najlepší pre lov zveri a znižovanie jeho stavov, keďže 

výkon práva poľovníctva sa vykonáva v skorých ranných a vo večerných hodinách, čo 

absolútne znemožní znižovanie stavov zveri! 

SPK vykonala dňoch 18-19.1.2021 celoslovenský prieskum, kde na reprezentatívnej vzorke 

približne 1 200 poľovníkov zistila, že až 52 % poľovníkov v súčasnosti nemôže vycestovať do 

poľovného revíru mimo okres svojho pobytu a pomôcť tak pri plnení plánov chovu a lovu. 

V súčasnosti je odpovedí 1 600 a percentuálny podiel je rovnaký (Obr. 1). Pri znemožnení návštev 

prírody po 20.00 hod. nebude môcť NIKTO vykonávať výkon práva poľovníctva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Dvojdňový prieskum SPK o ovplyvnení výkonu práva poľovníctva nariadeniami proti šíreniu 

COVID-19. 

U najkritickejšej raticovej zveri, ktorou je aktuálne diviačia, z dôvodu šírenia afrického moru 

ošípaných je plnenie plánov lovu nedostatočné. Ako príklad udávame plnenie plánu diviačej zveri 

v sezóne 2019/2020 75 000 ulovených diviakov a v roku 2020 len 60 000 ulovených diviakov. Sme 

si vedomí, že situáciu značne ovplyvnil aj fakt zákazu organizovania spoločných poľovačiek. 

Výsledky neplnenia plánov lov budú však ovplyvňovať všetky odvetvia! 

Mnohí poľovníci majú okrem užívania revírov v iných okresoch, odkúpený odstrel u štátneho 

podniku Lesy Slovenskej republiky v poľovných revíroch, ktoré sa taktiež nachádzajú v inom okrese 

ako bývajú/pracujú, to znamená, že v poľovnom revíri nemá kto odloviť potrebné množstvo zveri.  

Uvedomujeme si súčasnú kritickú situáciu s koronavírusom, maximálne vyťaženie nemocníc, 

lekárov, či zdravotníkov, avšak užívatelia poľovných revírov vykonávajú službu pre štát, hoci ten ich 

za to neplatí. Činnosť poľovníctva na Slovensku je plne samofinancovaná. Výkon práva 

poľovníctva v prírode po 20,00 hod. a samostatne taktiež pri presune do iného okresu a pobyt 

v prírode nemôže nikoho ohroziť, len pomôcť. Ani pri presune za výkonom práva poľovníctva do 

iného okresu nemôže prísť k ohrozeniu iných osôb, pretože poľovníci, vzhľadom na potrebu zbrane 

a streliva, sa nepresúvajú verejnými dopravnými prostriedkami, ale individuálne, osobnými 

motorovými vozidlami. Preto Vás žiadame, v mene všetkých užívateľov poľovných revírov, ktorých 

združujeme v SPK, aby ste za dodržania prísnych opatrení vydali držiteľom poľovných lístkov  

výnimku na cestovanie mimo okres pobytu/práce za účelom výkonu práva poľovníctva. 

 S úctou, 

 

 

 

  Ing. Tibor Lebocký, PhD.            PaedDr. Imrich Šuba, PhD.   

                 prezident SPK               riaditeľ K SPK 


