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Vec
Žiadosť o stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek a skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov - s t a n o
visko
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava (ďalej len „ÚVZ SR“)
obdržal dňa 27.09.2021 Vašu žiadosť o stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek a skúšok poľovnej
upotrebiteľnosti psov (ďalej len „predmetná žiadosť“).
1. Predmetnou žiadosťou Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) ako samosprávna profesijná organizácia
zriadená podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 274/2009 Z. z.“) okrem iného žiada o vyjadrenie k možnosti organizovania spoločných poľovačiek, z
dôvodu nutnosti znižovania stavov zveri a organizovania skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov.
Ako z predmetnej žiadosti okrem iného vyplýva, spoločná poľovačka je podľa § 58 zákona č. 274/2009
Z. z. poľovačka schválená okresným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne
upotrebiteľných psov. Účelom spoločnej poľovačky je radikálne zníženie stavov poľovnej zveri. Takúto poľovačku
možno uskutočniť len v termíne podľa schváleného plánu spoločných poľovačiek, ktoré boli užívateľmi poľovných
revírov včas predložené a schválené 15. septembra 2020 pre celé územie Slovenska.
Predmetnou žiadosťou SPK sa teda okrem iného žiada, aby sa vydané opatrenia ÚVZ SR nevzťahovali na
organizovanie spoločných poľovačiek, pričom uvádzate nasledovné dôvody:
a) výkon práva poľovníctva je súhrn činností vykonávaných vo verejnom záujme, zameraných na trvalo udržateľné,
racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti
prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia a cieľavedomým
manažovaním stavov voľne žijúcej zveri, ktorý môžeme klasifikovať ako hospodársku činnosť,
b) nariadenie hlavného veterinárneho lekára nariaďuje užívateľom poľovných revírov vykonávať intenzívny lov
diviačej zveri prostredníctvom spoločných poľovačiek, nakoľko je to najefektívnejší nástroj pre znižovanie stavov
zveri a predchádzaniu šírenia afrického moru ošípaných, ktorý má v celom svete veľký ekonomický dopad,
c) sa jedná o činnosť vo verejnom záujme za účelom zníženia stavov raticovej zveri, ktorá spôsobuje škody v
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a ktoré dosiahli v predchádzajúcom roku výšku viac ako 20 mil. €,
d) právo poľovníctva sa vykonáva v exteriéri a teda vo voľnej prírode, kde nie je nosenie rúška povinné. Osoby
zúčastnené na spoločnej poľovačke sa nebudú zhromažďovať, nakoľko strelci stoja na stanovištiach samotní a honci
dosahujú v pohone rozostup minimálne 10-20 metrov,
e) pri nesplnení plánov chovu a lovu môžu byť užívatelia poľovných revírov sankcionovaní za ich nedodržanie.
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2. Predmetnou žiadosťou SPK žiada o zorganizovanie kynologických podujatí, nakoľko SPK organizuje skúšky
poľovnej upotrebiteľnosti poľovných plemien psov (PUP) za účelom zabezpečenia dostatočného počtu poľovne
upotrebiteľných psov pre jednotlivých užívateľov poľovných revírov, ktorí v zmysle § 60a, článku 3 zákona sú
povinní mať predpísaný počet poľovne upotrebiteľných psov s príslušnými aprobáciami.
Ako z predmetnej žiadosti okrem iného vyplýva, v zmysle § 58 zákona, na spoločnej poľovačke podľa ods. 8 musia
byť podľa počtu strelcov prítomné v predpísanom počte PUP s príslušnou kvalifikáciou. Zákon č. 274/2009 Z. z. v §
63 ods. 1 uvádza, že poľovník je povinný sledovať a dohľadať postrelenú, pripadane iným spôsobom zranenú zver, a
to podľa ods. 2 za pomoci PUP, ak tak nedokáže urobiť sám. Z uvedeného je zrejmá dôležitosť postavenia kynológie
v rámci poľovníctva a výkon práva poľovníctva je na strane druhej nástrojom regulovania početnosti zveri v danom
regióne. Kynologické skúšky prebiehajú prevažne v jesenných a zimných mesiacoch, konajú sa výlučne v exteriéri,
kde nie je problém zabezpečiť dostatočné rozostupy medzi jednotlivými účastníkmi ako aj minimalizovať kontakt
medzi nimi. Na skúškach PUP organizovaných SPK v zmysle Kynologických predpisov SPK je v skúšanej skupine
max. 8 psov a dvaja rozhodcovia, prípadne 2 pomocníci, no súčasne je dvomi rozhodcami skúšaný len jeden pes.
Skúšky sa konajú v poľovnom revíri na vonkajšom priestranstve, bez účasti divákov.
ÚVZ SR predmetnú žiadosť posúdil a uvádza nasledovné:
K bodu 1: Podľa § 2 ods. 3 písm. d) Vyhlášky ÚVZ SR č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniu hromadných podujatí (ďalej len „Vyhláška č. 241“) platí, že zákaz usporadúvať
hromadné podujatia sa nevzťahuje zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
pričom uvedený typ hromadných podujatí možno uskutočniť bez ohľadu na to, v akom územnom okrese v rámci
COVID AUTOMAT-u sa uvedené hromadné podujatie uskutočňuje. Spoločná poľovačka spadá do kategórie
zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania
hromadných podujatí.
K bodu 2: Podľa § 2 ods. 3 písm. d) Vyhlášky ÚVZ SR č. 241 platí, že zákaz usporadúvať hromadné podujatia
sa nevzťahuje zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, pričom uvedený typ
hromadných podujatí možno uskutočniť bez ohľadu na to, v akom územnom okrese v rámci COVID AUTOMAT-u
sa uvedené hromadné podujatie uskutočňuje. Kynologické podujatie – skúšky poľovnej upotrebiteľnosti poľovných
plemien psov spadajú do kategórie zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje
výnimka zo zákazu usporiadania hromadných podujatí.
ÚVZ SR ďalej konštatuje, že všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri upravuje §
3 Vyhlášky č. 241, pričom v zmysle § 5 Vyhlášky č. 241 pre výkon hromadných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na
základe zákona sa použijú opatrenia podľa § 3 písm. c), e) až k) a platí:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zaistiť pri vstupe do
priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť
iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, - 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,
- 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 usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
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7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné
dodržať,
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
Aktuálne platné opatrenia nájdete na webovom sídle ÚVZ SR: Platné opatrenia (uvzsr.sk).
Spozdravom

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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