MEMORANDUM
o spolupráci pri riešení škôd spôsobených zverou a na zveri
medzi Slovenskou lesníckou komorou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou
komorou a Slovenskou poľovníckou komorou

PREAMBULA
Signatári memoranda
Uvedomujúc si,
že zachovanie konkurencieschopnosti užívateľov poľnohospodárskych a lesných poľovných
pozemkov a spôsobilosti zabezpečovať výživu a ekosystémové služby pre obyvateľstvo je
podmienené trvalo udržateľným manažmentom vidieka
uznávajúc,
že v právnom systéme slovenskej republiky je zverou populácia voľne žijúcich druhov
živočíchov uvedených v prílohe Zákona o poľovníctve v platnom znení,
zdôrazňujúc,
že poľovníctvom je súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé
obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti
prírodných ekosystémov,
rešpektujúc,
že poľovníctvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo sú súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a
ochrany životného prostredia a sú nevyhnutné pre zabezpečenie sebestačnosti výroby
potravín, udržanie zamestnanosti na vidieku a zachovanie a rozvoj trvalo udržateľného
systému obhospodarovania krajiny,
podčiarkujúc,
že podľa Ústavy SR má každý právo na priaznivé životné prostredie, každý je povinný chrániť
a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo a nikto nesmie nad mieru ustanovenú
zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie a prírodné zdroje,
v záujme koordinácie postupov aktívneho manažmentu súčasnej urbanizovanej krajiny
v súlade s platnými právnymi normami, Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva a
Koncepciou rozvoja poľovníctva,
Slovenská lesnícka komora (ďalej len SLsK) ako neštátna, nepolitická, a samosprávna
inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 Zb. o Slovenskej lesnícke komore v znení
neskorších predpisov,

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len SPPK) ako neštátna
verejnoprávna a samosprávna inštitúcia zriadená zákonom SNR č. 30/1992 Z. z. v znení
neskorších predpisov o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore,
Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) ako jednotná profesijná samosprávna
organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,

prijímajú toto
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
Čl. I
Záväzky signatárov memoranda
1.Signatári tohto memoranda si uvedomujú, že
 súčasný stav a vývoj početnosti voľne žijúcej raticovej zveri, najmä jelenej, diviačej,
danielej a muflonej je vzhľadom na prirodzenú úživnosť poľovných pozemkov SR vysoký
a napriek realizácii plánovaného lovu v súlade s platnou legislatívou vykazuje trvale
rastúci trend,
 prirodzená migrácia voľne žijúcej raticovej zveri v priebehu roka je napriek fragmentácii
krajiny výstavbou líniových stavieb (najmä pozemných komunikácií) intenzívna a sezónne
spôsobuje poškodzovanie poľnohospodárskych a lesných kultúr v regiónoch, ktoré sú
značne vzdialené od domovských okrskov tejto zveri, teda mimo oblastí zisťovania jej
početnosti pre potreby poľovníckeho plánovania,
 súčasný stav a vývoj početnosti voľne žijúcej malej zveri, najmä zveri zajačej, bažantej
a jarabičej je na historicky najnižšej úrovni a napriek neustále sa znižujúcemu
plánovanému lovu vykazuje trvale klesajúci trend,
 priemerný ročný úbytok raticovej poľovnej zveri (odstrelom, prirodzeným
a neprirodzeným úhynom), najmä v kategórii samičej zveri a mláďat nezodpovedá
požadovanej intenzite v dôsledku čoho populačná explózia populácií jelenej, diviačej,
danielej a muflonej zveri pretrváva a cieľavedomá redukcia kmeňových stavov v súlade
s koncepčnými zámermi do roku 2025 je ohrozená.
2.Signatári tohto memoranda preto vyjadrujú vôľu prispieť k naplneniu spoločného cieľa, t. j.
prekonať nepriaznivé dopady vysokých kmeňových stavov raticovej zveri na
poľnohospodársku a lesnícku produkciu, resp. vytvoriť podmienky pre elimináciu dôvodov
znižovania kmeňových stavov malej zveri na poľovných pozemkoch Slovenskej republiky,
nasledovnými konkrétnymi záväzkami, časovo vymedzenými rokmi 2015 až 2025:

SLsK sa zaväzuje:
a) Informovať svojich členov ( fyzické i právnické osoby ) vykonávajúcich právo poľovníctva
v režijných štátnych i neštátnych poľovných revíroch vzhľadom na vysoké stavy zveri na
naliehavosť dodržiavania zásad znižovania kmeňových stavov raticovej zveri v súlade
s Koncepciou rozvoja poľovníctva do roku 2025.

b) S cieľom eliminácie nepriaznivých dopadov skupinovej ochrany lesných kultúr na
prirodzenú úživnosť poľovných revírov v dôsledku znižovania výmery pre raticovú zver
dostupných potravných plôch odporúčať obhospodarovateľom lesov, podľa miestnych
podmienok, uprednostňovať individuálnu a biologickú ochranu lesných kultúr a lesa.
c) Ochraňovať obhospodarovateľov lesov pri uplatňovaní zákona o poľovníctve, zákona o
lesoch a právnych predpisov vydaných na ich základe, ako aj opatrení, usmernení a nariadení
vydaných orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
d) Podporiť záväzok SPK iniciovať legislatívnu úpravu doby lovu diviačej zveri a
úpravu doby celoročného lovu nedospelých a nevodiacich samíc jelenej, danielej a muflonej
zveri.
e) Podporovať i ďalšie spoločné legislatívne a nelegislatívne iniciatívy SPK, SPPK a SLsK
smerujúce k zabezpečeniu dodržiavania normovaných kmeňových stavov raticovej zveri .

SPPK sa zaväzuje:
a) V spolupráci s SLsK a SPK informovať členov SPPK o povinnostiach vyplývajúcich
poľnohospodárskym subjektom zo zákona o poľovníctve a súvisiacej legislatíve za účelom
zvyšovania povedomia poľnohospodárskej praxe o povinnostiach z legislatívy vyplývajúcich s
cieľom vypracovať komunikačný manuál pre svojich členov, fyzické i právnické osoby.
b) Podnecovať členov k spolupráci s užívateľmi poľovných revírov a miestnou štátnou
správou najmä na regionálnej úrovni s cieľom hľadania účinných operatívnych opatrení na
zvyšovanie účinnosti preventívnych i represívnych postupov pri ochrane poľnohospodárskej
produkcie proti škodám spôsobeným zverou a na zveri .
c) Zabezpečiť aktívnu účasť svojich nominantov z radov členov SPPK v Chovateľských radách
a Poradných zboroch
d) Zabezpečiť distribúciu podkladov a dokumentov týkajúcich sa poľovníctva a lesníctva
doručené od SLsK a SPK pre členov SPPK.
e) Aktívne sa zúčastňovať sa tematických stretnutí a podujatí organizovaných SLsK a SPK,
informovať o týchto podujatiach, prípadne záveroch zo stretnutí svoju členskú základňu.
f) Pravidelne informovať členov SPPK o Metodickej príručke MPRV SR a ďalších
dokumentoch pripravených ústrednými orgánmi štátnej správy týkajúcej sa škôd na poľných
plodinách a hospodárskych zvieratách, prípadne iných súvisiacich škodách spôsobených
veľkými šelmami, zverou a na zveri.
SPK sa zaväzuje:
a) Prostredníctvom svojich zástupcov v chovateľských radách a poradných zboroch
presadzovať dosiahnutie chovateľského cieľa prednostne prostredníctvom manažmentu
trofejovej kulminácie s výrazným zvýšením plánovaného lovu samíc a mláďat raticovej zveri.
b) Na základe trendov vývoja lovu diviačej zveri iniciovať legislatívnu úpravu doby lovu
diviačej zveri s cieľom loviť diviačiu zver počas celého roka bez ohľadu na vek a pohlavie
s výnimkou lovu vodiacich diviačíc v období od 16.januára do 30.júna bežného roka.
c) Na základe trendov vývoja lovu jelenej, danielej a muflonej zveri iniciovať legislatívnu
úpravu doby celoročného lovu nedospelých a nevodiacich samíc týchto druhov poľovnej
zveri.

d) Prijať opatrenia na zabezpečenie účinnej a včasnej komunikácie užívateľov poľovných
revírov s užívateľmi poľovných pozemkov s cieľom uzatvorenia zmlúv o prevencii škôd
spôsobených zverou a na zveri každoročne v termíne najneskôr do konca februára bežného
roka.
e) Vytvoriť podporný finančný mechanizmus z vlastných zdrojov Fondu pre rozvoj
a zveľaďovanie poľovníctva SPK na podporu realizácie opatrení zameraných na revitalizáciu
prirodzených populácií malej zveri vo voľných poľovných revíroch chovateľských oblastí pre
chov malej zveri.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia
1. Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť rokovať o akýchkoľvek otázkach
spojených s riešením dopadov vysokých stavov raticovej zveri a revitalizácie normovaných
kmeňových stavov malej zveri, vrátane nevyhnutných a oprávnených finančných
kompenzácií dopadu legislatívnej praxe.
2. S cieľom objektivizácie informácií o dopadoch smerníc a nariadení EÚ na predmet tohto
memoranda sa signatári zaväzujú aktivizovať účasť svojich členov na všetkých verejných
konzultáciách vyhlásených na webových sídlach európskych inštitúcií, ako súčasti kontroly
vhodnosti a dopadov právnych predpisov EÚ o prírode na manažment urbanizovanej krajiny.
3. SLsK, SPPK a SPK vyzývajú zástupcov vecne príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva životného prostredia, ako aj ostatných
príslušných orgánov štátnej správy, aby problematike škôd spôsobených zverou a na zveri
venovali zvýšenú pozornosť a aby odborne konzultovali so zástupcami samosprávnych
organizácií, ktorí sú signatármi tohto memoranda, všetky legislatívne aj nelegislatívne
opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj tejto problematiky.
4. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými
podpísanými stranami.
5. Dokument sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2025 a nadobúda účinnosť dňom
jeho podpisu. Jeho platnosť môže byť predĺžená na základe dohody všetkých signatárov
tohto memoranda.

V ............................., dňa .................. 2016

Ing. Tibor Lebocký, PhD.
prezident SPK

Ing. Milan Semančík
predseda SPPK

Ing. Jaroslav Šulek
predseda SLsK

