ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ
HODNOTA, VYBRANÉ PODMIENKY DRUHOVEJ OCHRANY A PODROBNOSTI
O NICH
Skupina/Pozn.

Vedecké meno

Slovenské meno

Spoločenská
hodnota
€/jedinec

Gastropoda – ulitníky
Helix pomatia

slimák záhradný

30

Zakázané je chytať, zraňovať alebo usmrcovať jedince druhu slimák záhradný (Helix
pomatia) pochádzajúce z voľnej prírody a tieto jedince predávať, vymieňať alebo ponúkať na
predaj alebo výmenu; tento zákaz sa nevzťahuje na odchyt jedincov mimo územia okresov
Prešov, Gelnica a Rožňava, ak ide o jedince s priemerom ulity väčším ako 25 mm a odchyt sa
vykonáva v období od 1. augusta do 30. novembra bežného kalandárneho roka.
Osteichthyes (Pisces) – ryby

CHU

CHU

Alburnoides bipunctatus
Aspius aspius
Leuciscus leuciscus
Leuciscus idus
Acipenser ruthenus
Abramis ballerus
Abramis sapa
Barbus barbus
Hucho hucho
Chondrostoma nasus
Lota lota
Sander volgensis
Tinca tinca
Thymallus thymallus
Vimba vimba

ploska pásavá
boleň dravý
jalec maloústy
jalec tmavý
jeseter malý
pleskáč siný
pleskáč tuponosý
mrena severná
hlavátka podunajská
podustva severná
mieň sladkovodný
zubáč volžský
lieň sliznatý
lipeň tymiánový
nosáľ sťahovavý

100
100
200
200
2000
200
100
200
2000
100
200
200
200
300
100

Zakázané je chytať alebo usmrcovať jedince druhov ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
boleň dravý (Aspius aspius), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), jalec tmavý (Leuciscus
idus), jeseter malý (Acipenser ruthenus), pleskáč siný (Abramis ballerus), pleskáč tuponosý
(Abramis sapa), mrena severná (Barbus barbus), hlavátka podunajská (Hucho hucho),
podustva severná (Chondrostoma nasus), mieň sladkovodný (Lota lota), zubáč volžský
(Sander volgensis), lieň sliznatý (Tinca tinca), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a nosáľ
sťahovavý (Vimba vimba) v čase ich individuálnej ochrany podľa osobitného predpisu25) vo
vodných tokoch a vodných útvaroch s výnimkou rybníkov, rybochovných zariadení a malých
vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb využívaných na hospodársky chov rýb26) a
ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.27)
Mammalia – cicavce
Meles meles

jazvec lesný

300

V období od 1. decembra do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať,
zraňovať alebo usmrcovať jedince druhu jazvec lesný (Meles meles). Celoročne je zakázané
poškodzovať alebo ničiť ich obydlia, najmä brlohy s mláďatami.
Martes martes
Martes foina
Canis aureus
Mustela putorius

kuna lesná
kuna skalná
šakal zlatý
tchor tmavý

200
100
1000
500

V období od 1. marca do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať,
zraňovať alebo usmrcovať jedince druhov kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes
foina), šakal zlatý (Canis aureus) a tchor tmavý (Mustela putorius). Celoročne je zakázané
poškodzovať alebo ničiť ich obydlia, najmä brlohy s mláďatami. V samostatných a uznaných
bažantniciach28) s intenzívnym chovom bažantov a v poľovných revíroch s plánovaným
chovom jarabice poľnej je možné kunu lesnú, kunu skalnú a tchora tmavého chytať, zraňovať
alebo usmrcovať celoročne.
Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sú druhmi národného
významu.
2. Druhy, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, sú označené skratkou CHU.

) § 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
26
) § 6 ods. 2 písm. l) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
§ 19a zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27
) § 33 zákona č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28
) § 7 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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