
Legislatívne predpisy upravujúce 

starostlivosť o zver



§ 2 

Chovom zveri odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri ...vo vzťahu k
životnému prostrediu, v ktorom žije.

Poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného
revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a
jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpečenie normovaných
kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní
ekologickej rovnováhy v prírode.

Poľovníckym zariadením objekt slúžiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri,
pozorovanie zveri, lov zveri vrátane jej odchytu a uskladňovanie krmiva pre zver v
poľovnom revíri.

Právom a výkonom poľovníctva súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať
a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody
parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej
vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu) a využívať na to v
nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty.

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov



Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri

§ 24 

Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi,
najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat
škodlivých poľovníctvu, chorobami zveri, ochrana biotopu zveri v rámci ochrany
prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany
poľovníctva zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.

Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie
alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného prostredia.



Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri

§ 24 

Zakazuje sa v poľovnom revíri:

• poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,

• vyvážať močovku do remízok, trstín, krovísk, lesa a vetrolamov,

• vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a
vyrezávať remízky a kroviská; okrem rúbania a vyrezávania remízok a krovísk v
rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav
na poľnohospodárskej a ostatnej pôde,

§ 25

Užívateľ poľovného pozemku je povinný

• dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov, ich ohradzovaní pri pastve, aby
zver, ako aj ostatné živočíchy neboli zraňované alebo usmrcované a aby neboli
poškodzované ich biotopy,

• oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto
vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie
chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver,



Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri

• používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a 
pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku 
k jeho okraju,

• vykonávať opatrenia na zabránenie prístupu zveri k silážnym jamám a hrobliam,

• odstraňovať z poľovného pozemku umelé prekážky, ktoré môžu spôsobiť
zranenie alebo usmrtenie zveri, alebo vhodným spôsobom k nim zamedziť
prístup,



Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri

§ 26

Povinnosti užívateľa poľovného revíru

Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a

ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel najmä:

• hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri

normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru

populácií jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav,

• vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku potrebné opatrenia na

záchranu zveri,

• zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z

takého materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore

s osobitným predpisom

• prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom takým

spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo

nespôsobovalo zveri zdravotné problémy,



Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri

• vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných

požiaroch alebo počas extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v čase

extrémneho sucha,

• odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia; po skončení

prikrmovania alebo vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť

znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích

zariadení a ich okolia,

• vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu a predložiť

požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo

živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,

• dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu

minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri,



Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri

• zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku

úživnosť poľovného revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových

plôch a ďalšími na to vhodnými spôsobmi,

• používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov,

• viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru.

Ak obvodný lesný úrad zistí, že zver trpí hladom, vyzve užívateľa poľovného

revíru na vykonanie nápravy. Ak ten v určenom termíne nápravu nevykoná,

nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady rozhodnutím. Odvolanie proti

rozhodnutiu o nariadení prikrmovania nemá odkladný účinok.

§ 65

Zakazuje sa budovať nadzemné pozorovacie zariadenia na pozorovanie a lov

zveri vo vzdialenosti menšej ako 200 m od hranice poľovného revíru alebo od

hranice územia s piatym stupňom ochrany alebo zóny A chráneného územia.



Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

§ 61

Lov zveri na vnadisku

Vnadiskom na účely tohto zákona je miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom

prilákať zver. Na vnadisku okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť iba

diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený. Diviačiu zver

na vnadisku možno loviť iba mimo obdobia núdze. Vnadisko na lov diviačej zveri

musí byť zriadené tak, aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup.

Vnadisko, na ktoré sa vykladá živočíšna návnada, musí spĺňať podmienky

ustanovené osobitným predpisom. Po ukončení vnadenia návnadou je užívateľ

poľovného revíru povinný neškodne odstrániť zvyšky návnady.



Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 

o poľovníctve

Poľovnícke hospodárenie

§ 35

Na zabezpečenie starostlivosti o zver sa v poľovnom revíri zriaďujú tieto

poľovnícke zariadenia:

• na každých aj začatých 15 kusov raticovej zveri okrem diviačej jedno

krmovisko, ktoré je vybavené 1 kŕmidlom na objemové krmivo a zastrešeným

válovom na jadrové krmivo

• na každých aj začatých 70 ha výmery PR najmenej jeden soľník vrátane

soľníkov na krmoviskách,

• v revíri s chovom diviačej zveri na každých aj začatých 500 ha jedno krmovisko

na jadrové krmivo a dužinaté krmivo,



Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 

o poľovníctve

Poľovnícke hospodárenie

§ 35

• pre malú zver sa plánujú tieto kŕmne zariadenia:

zajačia zver – jedno kŕmidlo a 1 soľník na každých aj začatých 100 ha; ak nie sú

zdroje vody, jedno napájadlo na každých aj začatých 50 ha

bažantia zver – najmenej jeden násypec na každých aj začatých 50 ha

jarabičia zver – najmenej jeden násypec pre jeden kŕdeľ

divé kačice – najmenej jedno prikrmovacie zariadenie na jadrové krmivo na

každých aj začatých 200 kusov

divé králiky – najmenej jedno kŕmidlo na objemové krmivo a jeden soľník na

každú kolóniu

Prikrmovanie raticovej zveri, okrem zvernice, možno len v čase núdze; nevzťahuje

sa na prikrmovanie pre zabránenie škodám. Na mape PR sa vyznačujú miesta, na

ktorých sa zver prikrmuje.







Plán starostlivosti o zver do 31. marca (§ 22),



Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

§ 61

Lov zveri na vnadisku

Vnadiskom na účely tohto zákona je miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom

prilákať zver. Na vnadisku okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť iba

diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený. Diviačiu zver

na vnadisku možno loviť iba mimo obdobia núdze. Vnadisko na lov diviačej zveri

musí byť zriadené tak, aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup.

Vnadisko, na ktoré sa vykladá živočíšna návnada, musí spĺňať podmienky

ustanovené osobitným predpisom. Po ukončení vnadenia návnadou je užívateľ

poľovného revíru povinný neškodne odstrániť zvyšky návnady.

DOPLNENIE VYHLÁŠKOU 



Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 

o poľovníctve

Vnadenie diviačej zveri

§ 37

Vnadiská na vnadenie diviačej zveri sa vyznačujú na mape poľovného revíru.

Vnadisko na vnadenie diviačej zveri v poľovnom revíri možno zriadiť len mimo 

časú núdze, a to najviac jedno vnadisko na aj začatých 300 ha poľovnej plochy. 

Návnadu možno vykladať len do poľovníckych zariadení alebo zapracovať do 

zeme. Vnadiť diviačiu zver v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri možno 

len v čase od 1. júla do 15. januára.

Časom núdze je obdobie určené okresným úradom. 



Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Tretí stupeň ochrany 

§ 14

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany
prírody na:

i) vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a
trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou.

Štvrtý stupeň ochrany 

§ 15

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané:

l) prikrmovať alebo vnadiť zver


