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Vzhľadom na výskyt afľickóho moru ošípanýchna uzemí Slovenskej ľepubliky v chovoch
domácich ošípanýcha u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pľe zdravie
zvieratavsúlades$6ods.5písm.a)bod4zákonač.3912007Z.z.oveterinárnejstaľostlivosti
v znení neskoľšíchpredpisov

naľiaďujem

všetkým užívateľompoľovných revírov nainemí SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom
môŽu použiť:
a

zakázaĺe spôsoby lovu uvedené v $ 65 ods. 2 písm. c) a k) zákonač.27412009 Z. z. o
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a to:

použitie mieridiel

puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na stľeľbu v
noci s elektľonickým zväčšenímobrazu alebo na prevľátenie obrazu a ďalších podobných
zariadení umoŽňujúcich stľeľbuv noci, inftazameriavačov' noktovízoľov' laserových
zameriavačov, zametíavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú
prispôsobené na videnie v noci,
- lov zapoužitia zdrojov umelého osvetlenia, zariaďení na osvetľovanie terčov, zrkaďiel a
iných oslňuj úcich prostľiedkov,
nespľávny spôsob lovu v zmysle $ 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákonač.27412009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pľedpisov, a
-

a

to:

loviť diviačiu zver v noci po uplynutí dvoch hodín po zálpade slnka aŽ do dvoch hodín
pred východom slnka;
_

loviť diviačiu zver postľiežkou vo vzdialenosti kľatšejako 100 m od hľanice poľovného
ľevírua loviť diviačiu zver v čase núdze bliŽšie ako 200 m od kľmovíska kľmidiel;
- loviť diviačiu zver napoľovných pozemkoch' na ktorych sa súčasnevykonávajú
-

poľnohospodárske alebo lesné práce po pľedchádzajtĺcej dohode s uŽívateľom pol'ovného
pozemku;
- loviť diviačiu zver aj v pľípade,že nemají schválený plán chovu a lovu pľe diviačiu
zver alebo jej lov nebol povolený.
Cieľom tohto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveľi pri eradikácii afrického moru
ošípaných u diviačej zveti.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovnérevíľy,v ktoých Vecne príslušná Regionálna
veterináľna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.
Týmto nariadením sa zľušuje naľiadenie Hlavného veteľináľneho lekáľa č. j. 0284812019 zo
dňa 15.8. 2019.

Poznámka:
Pľijatím zákona500l2)2l Z. z. z2. decembra2O2I,ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. l90l20)3
Z. z. o stľelných zbraníach a strelive a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení
neskorších pľedpisov a ktorým sa menia a dopÍĺajĺniektoré zákony, bolo zo zákona č.
19012003 z s 4 ods. 4 vypustené písmeno b), ktoré znelo ,,zakázaným doplnkom zbtane
je zaneriavač zbrane skonštruovaný naprincípe noktovizoraalebo termovízie. Aktuálne znenie
$ 4 ods. 4 je:. ,,Zakázaným doplnkom zbrane je tlmič hluku výstľelu.". Toto ustanovenie
nadobudlo účinnosťdňom I8.I2.202I
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Doručuje sa:
Všetci uživate|iapoľovných ľevírov nauzemí SR (len elektronicky)
RVPS v SR
okľesnéúrady, pozemkové a lesné odboľy
obvodné poľovnícke komory

-

Na vedomie:
- Ministeľstvo pôdohospodárstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia lesného
hospodáľstva a spracovania dreva
- okľesnéúľady,odbory opravných prostriedkov
- Slovenská poľovnícka komora

