
 
Hromadná pripomienka verejnosti k materiálu Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (LP/2018/784), ktorý bol na medzirezortné pripomienkovanie 
(portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky dňa 29.10.2018, ktorú predkladá zástupca verejnosti Ing.Emil Grobauer 
 
Materiál bol na portáli SLOV-LEX zverejnený tu:  
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/784 
Pripomienky k jednotlivým bodom návrhu zákona: 

Pripomienka k § 69: Mení sa názov paragrafu, nový názov znie: § 69 Mimoriadne povolenie a 

zakázanie lovu 

a vkladá sa do § 69 nový odsek 11, ktorý znie: 

(11) Ak v záujme poľnohospodárskej výroby, lesnej výroby s dôrazom na predchádzanie vzniku 

škôd, v záujme ochrany života, zdravia, alebo majetku obyvateľov, v záujme poľovníckeho 

hospodárenia, ochrany prírody, alebo v záujme zlepšenia zdravotného stavu zveri vznikne 

potreba, aby sa počet niektorého druhu zveri bezodkladne zachoval, alebo aby sa zvýšil, 

ministerstvo môže zakázať lov tohto druhu zveri, kým nepominú dôvody zákazu lovu tohto 

druhu zveri.  

Odôvodnenie pripomienky k § 69 

V paragrafe je nutné zadefinovať nielen mimoriadne povolenie lovu zveri, ale aj mimoriadne zakázanie 

lovu zveri v odôvodnených prípadoch. V súčasnosti sú počty raticovej zveri na historických maximách. 

Raticová zver spôsobuje značné škody v poľnohospodárskej výrobe aj lesnej výrobe. Africký mor 

ošípaných a diviakov (AMO) je v tesnej blízkosti hraníc Slovenskej republiky. Znižovanie početnosti 

raticovej zveri je teda nanajvýš naliehavé a je k tomu nutné využiť všetky možné a dostupné 

prostriedky, aby sa predišlo škodám v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a v živočíšnej 

výrobe. Jedným z prostriedkov, ktoré je potrebné bezodkladne použiť je mimoriadny zákaz lovu 

hlavného predátora raticovej zveri, ktorým je vlk dravý (Canis lupus) až do času, kedy početnosť 

raticovej zveri neklesne do roku 2030 na hodnoty zadefinované v Koncepcii rozvoja poľovníctva na 

Slovensku. Vlk dravý pomáha významne znižovať početnosť raticovej zveri, ako jej hlavný predátor.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

V prípade, že Ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie 

rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný nižšie uvedený zástupca verejnosti. 

Zástupca verejnosti: 

 Ing.Emil Grobauer, Tatranská 18, 08001 Prešov, e-mail: vega@vegamicro.sk, tel. 0517710398 
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