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V Y H L Á � K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. mája 2001

o spôsobe kontroly ulovenej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky pod¾a § 33 ods. 3 zákona è. 23/1962 Zb. o po¾ov-
níctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 99/1993 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Ka�dý kus ulovenej zveri jelenej, danielej, srnèej,
muflonej, diviaèej a kamzièej (ïalej len �raticová zver�)
sa na úèely kontroly raticovej zveri a preukázania
pôvodu oznaèuje znaèkou, ktorej kon�trukcia vyluèuje
viacnásobné pou�itie. Znaèkou sa oznaèuje aj ka�dý
kus nájdenej raticovej zveri, ktorú mo�no e�te zu�itko-
va�.

(2) Znaèka obsahuje oznaèenie série, evidenèné èís-
lo, oznaèenie kraja a okresu a oznaèenie dní a mesia-
cov. Znaèky si na vlastné náklady obstaráva u�ívate¾
po¾ovného revíru. Vzor znaèky je uvedený v prílohe
è. 1.

(3) Po¾ovník alebo jeho sprievodca oznaèuje raticovú
zver znaèkou ihneï po jej doh¾adaní, nájdení, pred
vyvrhnutím alebo pred ïal�ou manipuláciou s ratico-
vou zverou. Vedúci po¾ovaèky oznaèuje diviaèiu zver
ulovenú na spoloènej po¾ovaèke po jej vyvrhnutí na
mieste výradu. Ulovenie alebo nájdenie raticovej zveri,
èíslo znaèky pou�itej na oznaèenie raticovej zveri sa
zapisuje ihneï do povolenky na po¾ovaèku. Raticová
zver sa do 12 hodín po doh¾adaní alebo nájdení  pred-
kladá k nahliadnutiu po¾ovníckemu hospodárovi ale-
bo ním poverenej osobe. S divinou z ulovenej raticovej
zveri sa nakladá pod¾a ich pokynov.

(4) Raticovú zver mo�no premiestòova� v po¾ovnom
revíri, v ktorom sa ulovila, len so znaèkou. Na prepra-
vu raticovej zveri odberate¾ovi vystavuje po¾ovnícky
hospodár alebo ním poverená osoba lístok o pôvode
raticovej zveri. Lístok o pôvode raticovej zveri sa vysta-
vuje dvojmo, prvopis odovzdáva prepravca odberate¾o-
vi v zberni diviny, druhopis ostáva pre potreby u�íva-
te¾a po¾ovného revíru. Vzor lístka o pôvode ulovenej
raticovej zveri je uvedený v prílohe è. 2.

(5) Znaèka sa ponecháva na ulovenej raticovej zveri
do jej odovzdania odberate¾ovi do zberní diviny, ktorý
ju predkladá ku kontrole pôvodu ulovenej raticovej
zveri spolu s lístkom o pôvode zveri. Ak ide o raticovú
zver pre vlastnú spotrebu, ponecháva sa znaèka na
raticovej zveri a� po jej odovzdanie po¾ovníckemu hos-
podárovi alebo ním poverenej osobe. Po rozrábke divi-

ny si odberate¾ raticovej zveri znaèku odkladá do naj-
bli��ej kontroly pôvodu raticovej zveri.

(6) Pôvod ulovenej zveri sa preukazuje
a) v po¾ovnom revíri, kde sa raticová zver ulovila, a pri

preprave raticovej zveri k po¾ovníckemu hospodá-
rovi alebo ním poverenej osobe znaèkou,

b) poèas prepravy raticovej zveri do zberní diviny
a v zberniach diviny znaèkou a lístkom o pôvode
raticovej zveri,

c) v zariadeniach spoloèného stravovania a zariade-
niach na poskytovanie stravovacích slu�ieb doda-
cím listom zo zberní diviny.

(7) Osoba, ktorá nemô�e doh¾adanú alebo nájdenú
raticovú zver oznaèi� pod¾a odseku 1, nesmie s ratico-
vou zverou hýba�, prevá�a� ju, ani si ju celú alebo jej
èas� privlastni�.

§ 2

(1) Oznaèenie raticovej zveri znaèkou spoèíva v zalo-
�ení znaèky v reze vedenom medzi lýtkovou kos�ou
a Achillovou �¾achou na ¾avej zadnej konèatine ratico-
vej zveri a jej uzamknutí tak, aby sa znaèka nedala bez
po�kodenia otvori�.

(2) Pred oznaèením raticovej zveri znaèkou odstráni
po¾ovník alebo jeho sprievodca z kon�trukcie znaèky
oznaèenie dòa a mesiaca ulovenia raticovej zveri.

(3) Obstarávanie a distribúciu znaèiek pre po¾ovníc-
ke zdru�enia Slovenského po¾ovníckeho zväzu zabez-
peèuje Slovenský po¾ovnícky zväz. Ostatní u�ívatelia
po¾ovných revírov si zabezpeèujú znaèky prostredníc-
tvom Slovenského po¾ovníckeho zväzu alebo sami. Pre-
h¾ad znaèiek prevzatých jednotlivými po¾ovníckymi
hospodármi predkladajú objednávatelia znaèiek prí-
slu�nému okresnému úradu orgánu �tátnej správy
po¾ovníctva.

(4) Výdaj a evidenciu vydaných a pou�itých znaèiek
u u�ívate¾a po¾ovného revíru vykonáva po¾ovnícky
hospodár. Znaèky vydáva po¾ovnícky hospodár spolu
s povolenkou na po¾ovaèku. V evidencii o vydaných
znaèkách sa eviduje èíslo znaèky, dátum jej vydania,
meno, adresa a podpis osoby, ktorá znaèku prevzala.
V evidencii pou�itia znaèiek po¾ovnícky hospodár uvá-
dza dátum lovu, druh ulovenej raticovej zveri, meno
strelca ulovenej raticovej zveri a èíslo pou�itej znaè-
ky.

(5) Osoby, ktorým znaèky boli vydané, vrátia nepo-
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u�ité znaèky po¾ovníckemu hospodárovi v termíne
skonèenia platnosti povolenky na po¾ovaèku raticovej
zveri.

(6) Za pou�itie znaèky zodpovedá osoba, ktorej bola
znaèka vydaná. Strata znaèky sa ihneï oznamuje po-
¾ovníckemu hospodárovi. Po¾ovnícky hospodár stratu

znaèky oznamuje najneskôr do troch dní od zistenia
straty príslu�nému orgánu �tátnej správy.

§ 3

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Pavel Konco� v. r.
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Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 229/2001 Z. z.
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VZOR

LÍSTOK O PÔVODE ULOVENEJ RATICOVEJ ZVERI

Príloha è. 2
k vyhlá�ke è. 229/2001 Z. z.

Názov revíru 

U�ívate¾ revíru

Ulovená raticová zver
Druh Pohlavie Odhad

veku hmotnosti              kg

Ulovil dòa Meno, priezvisko

Znaèka Séria Kraj a okres Èíslo

Chovanie raticovej zveri
pred ulovením

Patologické príznaky
pri vyvrhovaní

Ulovená raticová zver je
urèená na úèel

Odberate¾ Názov a adresa

Prepravca Meno a adresa

Ulovenú raticovú zver
vydal

Meno a adresa

Dátum Odtlaèok peèiatky
u�ívate¾a PR

 Poznámka: tlaè A5
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V Y H L Á � K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. mája 2001,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva po¾nohospodárstva a vý�ivy Slovenskej
socialistickej republiky è. 172/1975 Zb. o ochrane a o èase, spôsobe a podmienkach lovu

niektorých druhov zveri v znení vyhlá�ky è. 231/1997 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky pod¾a § 26 a § 30 ods. 2 zákona è. 23/1962 Zb.
o po¾ovníctve ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva po¾nohospodárstva a vý�ivy
Slovenskej socialistickej republiky è. 172/1975 Zb.
o ochrane a o èase, spôsobe a podmienkach lovu nie-
ktorých druhov zveri v znení vyhlá�ky è. 231/1997
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:
�(1) Po celý rok sa chránia tieto druhy zveri:

a) srstnatá zver
1. kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra),
2. los mokraïový (Alces alces),
3. svi�� vrchovský (Marmota marmota),
4. medveï hnedý (Ursus arctos),
5. vydra rieèna (Lutra lutra),
6. hranostaj èiernochvostý (Mustela erminea),
7. maèka divá (Felis silvestris),
8. rys ostrovid (Lynx lynx),
9. bobor vodný (Castor fiber),

10. zubor hrivnatý (Bison bonasus),
11. �akal zlatý (Canis aureus),
12. tchor svetlý (Putorius eversmanni),
13. lasica my�o�ravá (Mustela nivalis),

b) pernatá zver
1. tetrov ho¾niak (Tetrao tetrix),
2. tetrov hlucháò (Tetrao urogallus),
3. sliepka jariabka hôrneho (Bonasa bonasia),
4. sliepka ba�anta krá¾ovského (Syrmaticus reevesi),
5. drop fúzatý (Otis tarda),
6. holub plú�ik (Columba oenas),
7. hrdlièka po¾ná (Streptopelia turtur),
8. drozd èvikotavý (Turdus pilaris),
9. v�etky druhy divých kaèíc okrem kaèice divej

(Anas platyrhynchos),
10. hus malá (Anser erythropus),
11. hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus),
12. bernikla, v�etky druhy rodu Branta,
13. moèiarnica mekotavá (Capella gallinago),
14. èajka smejivá (Larus ridibundus),
15. potápka chochlatá (Podiceps cristatus),
16. kormorán ve¾ký (Phalacrocorax carbo),
17. volavka popolavá (Ardea cinerea),
18. labu� hrubozobá (Cygnus olor),
19. kavka tmavá (Corvus monedula),

20. my�iak lesný (Buteo buteo),
21. my�iak severský (Buteo lagopus),
22. jastrab lesný (Accipiter gentilis),
23. jarabica po¾ná (Perdix perdix).�.

2. V § 1 odsek 3 znie:
�(3) Nechránia sa tieto druhy zveri:

a) lí�ka hrdzavá (Vulpes vulpes),
b) psík medviedikovitý (Nyctoreutes proconoides),
c) medvedík èistotný (Procyon lotor),
d) tchor tmavý (Putorius putorius),
e) vrana túlavá (Corvus corone),
f) straka èiernozobá (Pica pica).�.

3. V § 2 odsek 1 znie:
�(1) Èas lovu sa ustanovuje takto:

a) srstnatá zver
1. zajac po¾ný od 1. novembra do 31. decembra,

odchyt do 15. januára,
2. králik divý od 1. septembra do 31. decembra,
3. ondatra pi�mová od 1. októbra do 15. apríla,
4. kuna lesná a kuna skalná od 1. decembra do

konca februára,
5. jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra,
6. vlk dravý od 1. novembra do 15. januára,
7. sviòa divá (diviak, diviaèica, lan�tiak) od 16. júla

do 31. decembra, diviaèa od 16. júla do 31. janu-
ára, v januári len individuálnym spôsobom,

8. daniel �kvrnitý od 1. septembra do 31. decembra,
9. jeleò európsky od 1. septembra do 31. decembra,

10. pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. de-
cembra,

11. srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra, srna
a srnèa od 1. septembra do 30. novembra,

12. muflón lesný od 1. septembra do 31. decembra,
vo zverniciach od 1. augusta do 31. januára,

b) pernatá zver
1. jariabok hôrny � kohút od 1. októbra do 15. no-

vembra,
2. morka divá � kohút od 15. marca do 15. mája;

obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,
3. ba�ant po¾ovný � kohút od 1. novembra do 31. de-

cembra, v ba�antniciach do konca februára,
4. ba�ant krá¾ovský � kohút od 1. novembra do

31. decembra, v ba�antniciach do konca febru-
ára,

5. jarabica po¾ná od 16. septembra do 15. októbra
len v revíroch, kde sa vypú��ali umelo odchované
jarabièatá alebo jarabice komorované poèas zimy,

Strana 2278 Zbierka zákonov è. 230/2001 Èiastka 95



6. kuropta horská od 16. septembra do 31. decem-
bra,

7. holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,
8. hrdlièka záhradná od 1. augusta do 31. decem-

bra,
9. lyska èierna od 1. októbra do 16. januára,

10. sluka lesná od 16. marca do 30. apríla,
11. hus divá, hus po¾ná a hus bieloèelá od 16. októbra

do 15. januára,
12. kaèica divá od 16. septembra do 15. januára,
13. krkavec èierny od 1. októbra do 31. decembra,
14. havran èierny od 1. augusta do konca februára,
15. sojka �kriekavá od 1. augusta do konca febru-

ára.�.

4. V § 2 odsek 3 znie:
�(3) Vo zverniciach mo�no lov zveri, na ktorej chov

zvernica slú�i, vykonáva� aj od 1. januára do 31. janu-
ára.�.

5. V § 3 odseky 1 a� 3 znejú:
�(1) V samostatných a uznaných ba�antniciach

mo�no lovi� po celý rok kunu lesnú a kunu skalnú,
jazveca lesného, my�iaka lesného a my�iaka severské-
ho (len chytanie do ko�ov), jastraba lesného (len chy-
tanie do ko�ov), sojku �kriekavú, havrana èierneho,
èajku smejivú a krkavca èierneho.

 (2) Na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom
násadových rýb mo�no lovi� èajku smejivú a kormorá-
na ve¾kého po celý rok a na ostatných rybníkoch od
1. augusta do 30. novembra.

 (3) V lokalitách tetrova ho¾niaka a tetrova hlucháòa
mo�no lovi� po celý rok krkavca èierneho, sojku �krie-
kavú, kunu skalnú, kunu lesnú a chyta� jastraba
lesného.�.

6. § 3 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
�(5) Lovi� zver uvedenú v odsekoch 1 a� 3 mo�no len

na základe vyjadrenia orgánu ochrany prírody1b), a ak
ide o zver osobitne chránenú, len na základe výnimky
udelenej orgánom ochrany prírody pod¾a osobitného
predpisu.1c)

 (6) Lovi� sliepku ba�anta po¾ovného mo�no len v ba-
�antniciach, kde sa vypú��ali umelo odchované ba�an-
tie kurèatá alebo dospelé jedince (sliepky); lovi� ju
mo�no od 1. novembra do konca februára.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:
�1c) § 20 ods. 2 a § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky è. 287/1994 Z. z. �.

7. V § 4 ods. 1 sa slová �sa neohrozili jej kmeòové
stavy.� nahrádzajú slovami �stavy neklesli pod normo-
vané kmeòové stavy.�.

8. V § 4 ods. 2 sa slová �chov a lov sa neplánoval
v po¾ovnom revíre.� nahrádzajú slovami �plán chovu
a lovu nebol schválený alebo ktorej lov nebol povole-
ný.1d)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1d znie:
�1d) § 29 zákona è. 23/1962 Zb. o po¾ovníctve.�.

9. V § 4 ods. 3 sa v prvom riadku za slovo �divú�
vkladajú slová �cez deò�.

10. V § 4 ods. 6 písm. d) sa za slová ��eliez a� vkla-
dajú slová �tåèikov a pernatú zver na háèiky,� a slová
�jastrabích ko�ov� sa vypú��ajú.

11. V § 4 ods. 6 písm. e) sa slová �nadhánkou alebo
nátlaèkou� nahrádzajú slovami �inak ako individuál-
nym spôsobom,�.

12. V § 4 ods. 6 písm. k) sa na konci pripájajú tieto
slová: �samostrelmi, predovkami, vzduchovými zbra-
òami a plynovými zbraòami okrem lovu imobilizaèný-
mi zbraòami, ktorými mô�u lovi� zver osoby, ktoré na
to majú osobitné povolenie v rámci veterinárnej slu�by
a výskumu zveri,�.

13. V § 4 sa odsek 6 dopåòa písmenami l) a� z), ktoré
znejú:
�l) pou�íva� oslepené alebo zmrzaèené jedince zveri ako

vábniky,
m) láka� zver zvukmi magnetofónu alebo iným nosièom

zvuku,
n) pou�íva� elektronické zariadenia na zabíjanie alebo

omraèovanie zveri,
o) lovi� zver pomocou zrkadiel alebo iných oslòujúcich

prostriedkov,
p) pou�íva� mieridlá a pu�kové ïalekoh¾ady vybavené

h¾adáèikom na stre¾bu v noci, s elektronickým zväè-
�ením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ïal�ie
podobné zariadenia umo�òujúce stre¾bu v noci, na-
príklad infrazameriavaèe, noktovizory, laserové za-
meriavaèe, zameriavaèe so zosilnením svetla a pod.,

r) lovi� a nadháòa� zver pomocou výbu�nín,
s) chyta� zver do sietí s cie¾om jej usmrtenia okrem

divých králikov,
t) chyta� zver do pascí okrem tých, do ktorých sa chytí

�ivá a neporanená zver (okrem ondatry pi�movej), ak
sa do nich chytajú �elmy selektívne,

u) pou�íva� pri love na raticovú zver samonabíjacie
zbrane so zásobníkom, v ktorom mô�u by� viac ako
dva náboje,

v) lovi� �elmy v noci, a to skôr ako hodinu pred výcho-
dom slnka a neskôr ako hodinu po západe slnka;
výnimkou je lov medveïa, vlka, lí�ky, jazveca, psíka
medviedikovitého a medvedíka èistotného, ktorých
mo�no lovi� aj za jasných mesaèných nocí v èase tri
dni pred kulmináciou a tri dni po kulminácii splnu
mesiaca, a to len pomocou vyhovujúcej pozorovacej
a streleckej optiky,

x) lovi� zver na vnadisku okrem diviaèej zveri, �eliem
a krkavcovitých vtákov, ktorých lov je povolený,

y) lovi� zver nedovolenou zbraòou,1e)
z) pou�íva� na usmrcovanie zveri jed alebo jedovaté

plyny.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1e) znie:
�1e) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona
è. 79/2000 Z. z.�.

14. V § 5 ods. 1 sa za slovami �kaèice divé� spojka
�a� nahrádza èiarkou a za slovami �husi divé� sa vkla-
dajú slová �a kuropty horské�.

15. V § 5 ods. 2 sa slovo �po¾ovné� nahrádza slovom
�nepo¾ovné� a na konci sa pripája táto veta: �Na lov
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zajacov v èase ochrany sa vy�aduje povolenie výnimky
orgánom ochrany prírody.1c)�.

16. V § 5 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: �v ba�antniciach a v revíroch, v ktorých sa vy-
pú��ali ba�antie kurèatá alebo dospelé ba�anty aj
viackrát do roka.� a vypú��a sa druhá veta.

17. V § 6 odsek 3 znie:
�(3) Spoloèné po¾ovaèky na malú zver a na diviaèiu

zver mo�no kona� len v termínoch schválených v pláne
spoloèných po¾ovaèiek.�.

18. V § 7 ods. 1 sa za slovo �zver� vkladajú slová
�a na diviaèiu zver�.

19. V § 7 ods. 3 sa èiarka za slovom �rokov� nahrá-
dza bodkou a slová �s výnimkou �iakov lesníckych
a po¾nohospodárskych �kôl, ak po¾ujú v rámci prak-
tickej výuèby.� sa vypú��ajú.

20. V § 7 ods. 4 sa za slovo �po¾ovaèke� vkladajú
slová �na malú zver�.

21. § 7 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
�(7) Spoloèné po¾ovaèky nemo�no organizova� v lo-

kalitách, v ktorých sa vykonávajú po¾nohospodárske
práce alebo lesné práce.�.

22. V § 8 sa slová �Ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 a ob-
medzenia ods. 1 a 5, pokia¾� nahrádzajú slovami
�Ustanovenia o obmedzení pod¾a § 5 ods. 1 a 5, ak,�
a slová �a 3� sa vypú��ajú.

23. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 8a

Lov na vnadisku

(1) Vnadisko je miesto, na ktoré sa vykladá rastlinná
návnada alebo �ivoèí�na návnada s cie¾om priláka�
zver.

(2) Na vnadisku sa lovia len diviaky, �elmy a krkav-
covité vtáky, ktorých lov je povolený. Diviaky sa na
vnadisku lovia len mimo obdobia núdze, ktorým sa
rozumie obdobie od 1. decembra do 31. marca.�.

24. V § 11 odseky 1 a� 5 znejú:
�(1) Raticovú zver mo�no lovi� iba na povolenku na

po¾ovaèku, v ktorej sa uvádzajú údaje o strelcovi, druh
a veková kategória raticovej zveri, povolený èas lovu,
a ak ide o samèiu zver, aj veková trieda.

 (2) Raticová zver sa loví selektívnym spôsobom, pri-
èom sa táto zver prednostne loví slabá, chorá, prestar-
nutá alebo na chov nesúca.

 (3) Lovi� jedince samèieho pohlavia súce na chov
mo�no a� vo veku ich trofejovej kulminácie; srnca
najskôr vo veku �es� rokov, muflóna vo veku sedem
rokov, daniela vo veku osem rokov a jeleòa vo veku
dvanás� rokov.

 (4) Kritériá selektívneho odstrelu trofejovej raticovej
zveri sa hodnotite¾skými komisiami urèujú tak, aby
pre jednotlivé druhy raticovej zveri boli v celej po¾ovnej
oblasti a lokalite rovnaké. Ukazovatele na urèenie kri-
térií selektívneho odstrelu trofejovej raticovej zveri sú
uvedené v prílohe.

(5) Za správnos� odstrelu raticovej zveri vykonaného
po¾ovníckym hos�om na individuálnej po¾ovaèke so
sprievodcom zodpovedá po¾ovnícky sprievodca. Hos�
zodpovedá za správnos� odstrelu, ak uloví raticovú
zver bez súhlasu po¾ovníckeho sprievodcu.�.

25. § 12 sa vypú��a.

26. § 13 vrátane nadpisu znie:

�§ 13

Sokoliarstvo

(1) Sokoliarstvo je dr�anie a chov pernatých dravcov
alebo sov na úèel ich výcviku a lovu zveri pomocou
nich. Túto èinnos� mô�u vykonáva� len èlenovia Slo-
venského klubu sokoliarov Slovenského po¾ovníckeho
zväzu.

(2) Na sokoliarstvo mo�no pou�íva� len tie jedince
dravcov a sov, na ktorých dr�bu vydal súhlas príslu�-
ný orgán ochrany prírody a sú oznaèené a evidované
v súlade s osobitným predpisom.4)

(3) Pomocou pernatých dravcov a sov mô�u po¾ova�
na zver len èlenovia Slovenského klubu sokoliarov
Slovenského po¾ovníckeho zväzu a zahranièných so-
koliarskych organizácií.

(4) Na lov pernatými dravcami a sovami je potrebný
po¾ovný lístok a povolenka na po¾ovaèku.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:
�4) § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 287/1994 Z. z. �.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Pavel Konco� v. r.
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UKAZOVATELE NA URÈENIE KRITÉRIÍ
SELEKTÍVNEHO ODSTRELU TROFEJOVEJ RATICOVEJ ZVERI

Ukazovate¾mi sú, ak ide o

1. jelene
a) I. vekovej triedy dvojroèné, då�ka, hrúbka a zakonèenie ihlíc,
b) II. vekovej triedy trojroèné a� pä�roèné, då�ka kmeòov, poèet vetiev s dôrazom na koruny a ukonèenie kmeòa,

då�ka strednej vetvy a bodová hodnota,
c) III. vekovej triedy �es�roèné a� devä�roèné a IV. vekovej triedy desa�roèné a star�ie, då�ka kmeòov, poèet vetiev,

koruny, bodová hodnota;

2. srnce
a) I. vekovej triedy jednoroèné, då�ka a hrúbka kmienkov; pomocným kritériom je poèet vetiev,
b) II. vekovej triedy dvojroèné a� pä�roèné, då�ka kmeòov a vetiev, èlenitos� a bodová hodnota parô�kov;

3. daniele
a) I. vekovej triedy dvojroèné, predov�etkým hrúbka na báze a då�ka kmienkov,
b) II. vekovej triedy trojroèné a �tvorroèné, då�ka kmeòov, då�ka a �írka a tvar lopatky a bodová hodnota,
c) III. vekovej triedy pä�roèné a� sedemroèné, då�ka kmeòov, då�ka, �írka a tvar lopaty a bodová hodnota;

4. muflóny, då�ka, obvod a rozpätie rohov, uhol rastu, vrastavos� rohov a bodová hodnota.

Príloha
k vyhlá�ke è. 230/2001 Z. z.
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231

O P A T R E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 14. júna 2001

o úprave vý�ky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 8 ods. 1 a 2 zákona è. 119/1992
Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 323/1996 Z. z. ustano-
vuje:

Èl. I

Pod¾a § 8 ods. 1 zákona è. 119/1992 Zb. o cestov-
ných náhradách v znení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 323/1996 Z. z. sa vý�ka sadzieb
náhrad stravného1) upravuje takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma �68 Sk� upravuje na
sumu �70 Sk�.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma �104 Sk� upravuje
na sumu �107 Sk�.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma �162 Sk� upravuje
na sumu �166 Sk�.

4. V § 5 ods. 2 sa suma �68 Sk� upravuje na sumu
�70 Sk�.

5. V § 16 ods. 4 sa suma �525 Sk� upravuje na sumu
�538 Sk�.

Èl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatre-
ním patria zamestnancom od prvého dòa kalendárne-
ho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky.

Èl. III

Toto opatrenie nadobúda úèinnos� dòom vyhláse-
nia.

Peter Magva�i v. r.

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 98/2001 Z. z. o úprave vý�ky sadzieb náhrad stravného.
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O P A T R E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. júna 2001

o úprave súm �ivotného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 6 zákona è. 125/1998 Z. z.
o �ivotnom minime a o ustanovení súm na úèely �tát-
nych sociálnych dávok v znení zákona è. 439/2000
Z. z. ustanovuje:

Èl. I

Pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 125/1998 Z. z. o �ivotnom
minime a o ustanovení súm na úèely �tátnych sociál-
nych dávok sa sumy �ivotného minima upravujú tak-
to:

1. V § 2 písm. a) sa suma �3 490 Sk� upravuje na
sumu �3 790 Sk�.

2. V § 2 písm. b) sa suma �2 440 Sk� upravuje na
sumu �2 650 Sk�.

3. V § 2 písm. c) sa suma �1 580 Sk� upravuje na
sumu �1 720 Sk�.

Èl. II

Toto opatrenie nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Peter Magva�i v. r.
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