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Vec:
Zisťovanie stavov zveri - stanovenie termínu a spôsobu pre poľovnícku sezónu 2022/2023
Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako
príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. b), podľa § 73
písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o poľovníctve), v súvislosti s § 36 vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška), určuje
termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach v pôsobnosti Okresného
úradu Košice pre potreby poľovníckeho plánovania v poľovníckej sezóne 2022/2023
nasledovne:
1. Stanovenie posledného termínu zisťovania stavov zveri:
19. marec 2022
2. Spôsob zisťovania stavov zveri:
Užívateľ poľovného revíru podľa ust. § 26 ods. 1 písm. h) zákona o poľovníctve je
povinný každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri.
Zásady zisťovania stavov zveri :
Raticová zver :
- v zime pri prikrmovacích zariadeniach a stôp na snehu,
- pri pochôdzkach v poľovnom revíri (pri love zveri, pri vykonávaní ochrany
poľovníctva),
- a počas ruje.
Raticová zver a jej stavy sa zisťujú v rámci jednotlivých poľovných revírov
a podklady sa využijú pre koordináciu plánovania pre chovateľské celky a následne v celej
poľovnej oblasti.
Malá zver :
- Zajace sa sčítavajú za pomoci rojnice poľovníkov v pásoch, ktorých plochy majú
predstavovať aspoň desatinu z celkovej výmery poľovného revíru, pričom v nich
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majú byť zahrnuté ako priemerne, tak aj pod a nadpriemerné zazverené úseky.
Takto sa súčasne môžu súčasne sčítať aj kŕdle jarabíc. Zajace je výhodne sčítavať
aj nočným pozorovaním (pri splne, svetlometom).
Jarabice sa sčítavajú koncom zimy, kým ešte nie sú spárikované, pričom kŕdle
najľahšie možno sčítať pri násypcoch, napr. pozdĺž ciest, tratí a kanálov,
v blízkosti stohov a hospodárskych dvorov a pod., kde sa v zime najviac
koncentrujú.
Bažanty možno sčítať v zime pri násypcoch, na lesných okrajoch, prípadne aj ich
vyplašením z remízky alebo určitého lesného a krovitého úseku za pomoci honcov
a psov.

3. Stanovenie spôsobu a termínu odoslania stavov zveri:
Výsledky zisťovania poľovnícky hospodár eviduje priebežne a vykazuje v prehľadoch
stavu zveri podľa prílohy č. 14 vyhlášky. Zároveň uvedie poľovnícky hospodár posledný
termín zisťovania stavov zveri - 19. marec 2022. Spôsob odoslania na príslušný okresný úrad,
pozemkový a lesný odbor je možný osobne alebo poštou doručením prílohy č. 14 vyhlášky v
termíne podľa § 22 vyhlášky, teda spolu s plánom chovu a lovu.
Zisťovanie stavov zveri sa vykonáva celoročne a odosiela sa v termínoch a spôsobom
určenými okresným úradom v sídle kraja. Uvedená zmena § 36 vyhlášky platí od 1.1.2014.
Vyššie uvedený posledný termín zisťovania stavov zveri odporúčame užívateľom poľovných
revírov využiť aj na vzájomnú výmenu informácií o stavoch zveri v revíri na základe
pozorovania členmi poľovníckych organizácii, aby sa čo najreálnejšie zistili jarné kmeňové
stavy všetkej zveri.
Tunajší úrad žiada užívateľov poľovných revírov, aby zreálnili stavy zveri
v poľovných revíroch vrátane veľkých šeliem (medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid),
zároveň tunajší úrad odporúča tieto stavy prerokovať so susednými užívateľmi poľovných
revírov.
Keďže sa už dlhodobejšie realizuje intenzívnejší lov jelenej samičej zveri
a intenzívnejší lov diviačej zveri v súvislosti s africkým morom ošípaných, vrátane zvýšeného
úhynu diviačej zveri spôsobeného africkým morom ošípaných, či predačného tlaku veľkých
šeliem, tunajší úrad žiada užívateľov poľovných revírov, aby v jarnom kmeňovom stave
zohľadnili aj tieto skutočnosti.
Zároveň tento termín zisťovania stavov zveri je možné využiť aj na zistenia o stave
poľovného revíru, čiže stav poľovníckych zariadení, úhyn poľovnej zveri, stav prikrmovacích
zariadení, solísk a ich doplnenie. Taktiež je potrebné zisťovať stav krmiva v zariadeniach,
pričom znehodnotené krmivo je potrebné odstrániť.
Na základe vykonaných zisťovaní stavov zveri užívatelia poľovných revírov predložia
nasledovnú dokumentáciu na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor:







plán chovu a lovu raticovej zveri - do 31. marca ( príloha č. 10 vyhlášky),
plán chovu a lovu malej zveri - do 31.augusta (príloha č. 11 vyhlášky),
plán starostlivosti o zver - do 31.marca (príloha č. 12 vyhlášky),
prehľad stavu zveri - spolu s plánom chovu a lovu, t.j. do 31.marca pre zver
raticovú, resp. 31. augusta pre malú zver ( príloha č. 14 vyhlášky),
plán spoločných poľovačiek - do 20. septembra (príloha č. 13 vyhlášky),
evidencia lovu zveri, jej úhynu, použitých značiek a použitia diviny –
predložiť na chovateľskú prehliadku,




evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov (podľa § 75 vyhlášky) spolu s plánom chovu a lovu, t.j. do 31. marca pre zver raticovú, resp. 31.
augusta pre malú zver (príloha č. 16 vyhlášky),
štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu 2021/2022
(3x) - do 5. marca.

Následne budú ročné plány poľovníckeho hospodárenia odborne posúdené a bude
k nim spracované stanovisko chovateľskej rady. Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory
návrhy zosumarizujú podľa chovateľských celkov jednotlivých poľovných oblastí a budú
predmetom rokovania poradných zborov, ak to umožní epidemiologická situácia.
Zároveň tunajší úrad žiada okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, aby
s uvedeným listom vo veci stanovenia termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri oboznámili
všetkých užívateľov poľovných revírov spadajúcich do poľovných oblastí v rámci svojej
územnej pôsobnosti, ako aj poľovnícke organizácie (príp. účastníkov konania pri ochrane
poľovníctva) poverené vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v súlade
s ustanovením § 4 ods. 6 a § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve.
Zároveň okresné úrady oboznámia užívateľov poľovných revírov s možnosťou
aktívneho zapojenia užívateľov poľovných pozemkov do zisťovania stavov zveri.

Mgr. Dana Kostíková
poverená vykonávaním funkcie
vedúceho odboru
Doručuje sa: (elektronicky)
1/ Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory v pôsobnosti OÚ Košice
2/ OÚ Prešov, PLO, Masarykova 10, 080 01 Prešov
3/ OÚ Humenné, PLO, Mierová 4, Humenné
4/ OÚ Poprad, PLO, Partizánska 690/87, Poprad
5/ OÚ Vranov nad Topľou, PLO, Kalinčiakova 879, Vranov nad Topľou
6/ SPPK
7/ Úradná tabuľa OÚ Košice, OOP

Na vedomie: (elektronicky)
1/ OÚ Prešov, OOP
2/ OÚ Banská Bystrica, OOP
3/ MPRV SR v Bratislave
4/ MO SR v Bratislave

