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Vec: Odporúčacie pokyny pre uskutočnenie spoločných poľovačiek, skúšok PUP, skúšok
z poľovníctva a vykonávaniu preneseného výkonu štátnej správy v súvislosti s vyhlásením
núdzového stavu
Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) ako organizácia zriadená podľa § 41
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) Vám zasiela odporúčacie pokyny
k uskutočneniu spoločných poľovačiek, skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov (ďalej len
„PUP“), skúšok z poľovníctva a vykonávania preneseného výkonu štátnej správy v súvislosti s
vyhlásením núdzového stavu. Výnimky pre držiteľov poľovných lístkov sa riadia uznesením
vlády č. 695 (ďalej len „vlády SR“) zo dňa 24.11.2021 a vyhláškou Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) č. 261 a 262, ktoré sú prílohou tohto
listu.
Spoločné poľovačky a skúšky PUP
Stanovisko ÚVZ SR zo dňa 30.9.2021 s j. č. OLP/8975/43473 zaraďuje spoločnú
poľovačku a skúšky PUP do kategórie zasadnutí a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú
podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania
hromadných podujatí aj v čase núdzového stavu. Uznesenie vlády SR v bode C., C1 bod 4
vydalo výnimku na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe tohto uznesenia a to v čase
od 5,00 hod. do 20,00 hod od miesta bydliska a cestu späť.
Podľa uvedených výnimiek v uznesení vlády č. 695 písmeno C., C1 bod č. 4 a bod 31
a stanoviska ÚVZ SR je možné organizovať spoločné poľovačky aj na malú, či raticovú zver.
Organizátori musia dodržiavať všetky vydané protipandemické opatrenia, či prekrytie horných
dýchacích ciest, ktoré uvádzame v liste nižšie.
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Z dôvodu jednoznačného preukázania účelu cesty odporúčame organizátorom zaslať
hosťom pozvánku na spoločnú poľovačku alebo v prípade individuálneho lovu povolenie
na lov zveri s uvedením druhu: diviačia zver bez rozdielu veku a pohlavia pre
preukázanie účelu cesty. Pri poľovačke na malú zver prirodzene loviť aj zver diviačiu zver
bez rozdielu veku a pohlavia a uviesť to do pozvánky pre osoby na pre preukázanie účelu cesty.
Pre organizovanie spoločných poľovačiek je tiež nutné uviesť, že je potrebné
rešpektovať opatrenia vydané Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami SR tam,
kde je zakázané organizovať spoločné poľovačky, t. z. v poľovných revíroch spadajúcich do
reštrikčného pásma pre africký mor ošípaných (ďalej len „AMO“) „Part II.“.
Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 261 zo dňa 24.11.2021 § 5 sa pre výkon hromadných
podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) použijú opatrenia podľa § 3 písm d), f) až m), t. z.:
d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými
hornými dýchacími cestami,
f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v
interiéri a predmetov,
g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú
dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
i) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v
prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
j) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
k) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby školiace voči osobám školeným,
6. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
e-mail: spk@polovnictvo.sk
www.polovnickakomora.sk

tel./fax: +421 2 57203311
+421 2 57203315

IČO:42175682 DIČ: 2022958212
Bankové spojenie: Tatra banka
Č. účtu: SK89 1100 0000 0029 2183 1350

7. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
l) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
m) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Zároveň sa poskytuje výnimka podľa prílohy č. 1 k uzneseniu Vlády č. 695/2021 podľa
písmena ee) pre prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s
výkonom práce alebo podnikania, či inej obdobnej činnosti za podmienky, že prevádzkovateľ
umožňuje vstup iba osobám v režime OTP.
Výnimka zo zákazu vychádzania pre držiteľov poľovných lístkov
Podľa bodu C., C1 bod. 31 uznesenia vlády č. 695/2021 sa obmedzenie zákazu
vychádzania nevzťahuje pre držiteľov poľovných lístkov za účelom plnenia opatrení proti
šíreniu AMO a cestu späť.
Vzhľadom na množstvo dotazov uvádzame, že napr. individuálny lov inej raticovej
zveri ako diviačej, s nutnosťou vycestovať mimo okres trvalého pobytu, je podľa nášho názoru
zakázaný. Rovnako tak nie je možné vykonávať iné činnosti mimo okres pobytu spojené s
výkonom práva poľovníctva, napr. prikrmovanie, rozvoz soli, výkon kandidátskej praxe a pod.
Podľa logického uvažovania je možné vycestovať mimo hranice okresu trvalého pobytu len
držiteľovi poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti AMO a realizácie hromadných
podujatí podľa zákona tak, ako sme uviedli vyššie.
Skúšky z poľovníctva
Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy môžu byť organizované
skúšky z poľovníctva. Rovnako ako spoločná poľovačka, či skúšky PUP aj skúšky
z poľovníctva sa vykonávajú na základe § 50 zákona o poľovníctve, preto sa na ne uplatňujú
opatrenia podľa uznesenia vlády č. 695/2021 a vyhlášky ÚVZ SR č. 261, § 5 pre výkon
hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) použijú opatrenia podľa § 3 písm d), f) až
m).
Prenesený výkon štátnej správy kanceláriou OPK a SPK
Uznesenie vlády č. 695/2021 ukladá všetkým osobám na území SR umožniť svojim
zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere a vyhýbať
sa blízkemu kontaktu osôb s inými osobami. Reflektujeme hlavne na aktuálne vydávanie a
predlžovanie poľovných lístkov alebo tiež prípravu uchádzačov o poľovný lístok, ale taktiež
vybavenie bežnej korešpondencie v rámci OPK.
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Prekrytie horných dýchacích ciest
Interér
Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a vykonávacej vyhlášky ÚVZ SR č. 262 zo dňa 24.11.2021 sa podľa § 2 nariaďuje všetkým
osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti
vo všetkých priestoroch interiérov budov, verejnej dopravy, atď, ktoré nie sú členmi spoločnej
domácnosti. Toto nariadenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 2 ods. 2 tejto vyhlášky.
Exteriér
Podľa zákona a vykonávacej vyhlášky č. 262 sa všetkým osobám nariaďuje riadne
prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej
ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach. Toto nariadenie
sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 3 ods. 3 tejto vyhlášky.
Týmto chceme všetkým organizátorom vyššie menovaných podujatí odporučiť
a vyzvať ich, aby organizovali podobné podujatia z dôvodu prevencie proti šíreniu
COVID-19, len v režime očkovaní / testovaní / prekonaní.
Podľa vyhlášky č. 261 § 7 môžu Regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa § 48
ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci svojho územného obvodu
z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
Vážené poľovníčky a poľovníci,
situácia so šírením koronavírusu je ešte horšia ako v minulom roku, keď sme dostali od ÚVZ
SR písomné potvrdenie o možnosti organizovania spoločných poľovačiek. Žiadame Vás,
buďme zodpovední, tieto výnimky na lov nezneužívajte, ale naozaj sa snažte o čo
najefektívnejší lov raticovej zveri, diviačej zveri a tiež aktívne vyhľadávanie kadáverov
uhynutej diviačej zveri a následne ich likvidáciu, aby sme predišli nie len šíreniu COVID-19,
ale aj nebezpečnému africkému moru ošípaných.
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