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274
ZÁKON
zo 16. júna 2009
o po¾ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií vo¾ne ijúcej zveri a jej prirodzených
biotopov,1)
b) uznávanie, zmeny a vyuitie po¾ovných revírov,
c) po¾ovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,
d) ochranu po¾ovníctva a zveri, starostlivos o zver,
zlepovanie ivotných podmienok zveri a pôsobnos
po¾ovníckej stráe,
e) vznik, registráciu a zánik po¾ovníckej organizácie,
f) organizáciu, postavenie a pôsobnos Slovenskej po¾ovníckej komory (ïalej len komora),
g) podmienky na lov a zuitkovanie zveri,
h) náhradu kody spôsobenej po¾ovníctvom, zverou
a na zveri,
i) pôsobnos orgánov tátnej správy na úseku po¾ovníctva a tátny dozor v po¾ovníctve,
j) zodpovednos za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na tie jedince raticovej
zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a ktoré
sú povaované za hospodárske zvieratá.2)
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) èasom núdze obdobie od 1. novembra kalendárneho
roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho
roka,
b) chovate¾ským celkom èas po¾ovnej oblasti alebo po¾ovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menie
celky s po¾ovnými revírmi v pôsobnosti jedného obvodného lesného úradu,
1

c) chovom zveri odborná starostlivos o zver, ochrana
zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho poètu, vekovej truktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí
a dobrého zdravotného stavu vo vzahu k ivotnému
prostrediu, v ktorom ije,
d) knihou návtev po¾ovného revíru kniha, ktorú vedie
uívate¾ po¾ovného revíru na evidenciu návtev po¾ovného revíru,
e) lovom zveri získavanie zveri odstrelom, odchytom,
po¾ovnými dravcami alebo pomocou fretky,
f) nepo¾ovnou plochou zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko,
ohradená záhrada, ovocinárska a lesná kôlka, vinica, sad, park, pozemok slúiaci na farmový chov zveri, dráha,3) dia¾nica, cesta I., II. a III. triedy, letisko4)
a prístav, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou, iný pozemok pod¾a rozhodnutia obvodného
lesného úradu [§ 74 ods. 1 písm. b)],
g) normovaným kmeòovým stavom zveri poèet jedincov chovaného druhu zveri v príslunej kvalitatívnej
triede urèený obvodným lesným úradom,
h) po¾ovne upotrebite¾ným psom pes uznaného po¾ovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspene
absolvoval skúku po¾ovnej upotrebite¾nosti,
i) po¾ovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou
a prvým krèným stavcom, horné a dolné kly diviaka,
lebka a koa medveïa, vlka, rysa, maèky divej, líky,
jazveca, medvedíka èistotného a psíka medvedikovitého,
j) po¾ovníckym hospodárením súbor èinností vykonávaných uívate¾om po¾ovného revíru v oblasti po¾ovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti
o zver a jej ivotné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpeèenie normovaných kmeòových stavov zveri v poadovanej kvalite a truktúre populácií
pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode,
k) po¾ovníckym zariadením objekt slúiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov
zveri vrátane jej odchytu a uskladòovanie krmiva
pre zver v po¾ovnom revíri,
l) po¾ovníctvom súhrn èinností zameraných na trvalo
udrate¾né, racionálne, cie¾avedomé obhospodarovanie a vyuívanie vo¾ne ijúcej zveri ako prírodného
bohatstva a súèasti prírodných ekosystémov; je sú-

) § 2 ods. 2 písm. r) zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
) § 2 ods. 4 zákona è. 194/1998 Z. z. o ¾achtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
3
) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky v znení zákona è. 259/2001
Z. z.
4
) § 2 písm. h) zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 544/2004 Z. z.
2
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èasou kultúrneho dedièstva, tvorby a ochrany ivotného prostredia,
m) po¾ovnou lokalitou ucelené územie v rámci po¾ovnej
oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflónej zveri, ktorého prírodné podmienky umoòujú chova
ich ako hlavný druh zveri,
n) po¾ovnou oblasou rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre prísluný druh
hlavnej zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou jednotkou ve¾koploného po¾ovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová a obhospodaruje pod¾a jednotných kritérií a zásad
schválených poradným zborom,
o) po¾ovným pozemkom kadá plocha, ktorá nie je uvedená v písmene f),
p) po¾ovným revírom po¾ovný pozemok alebo súbor súvislých po¾ovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu
tátnej správy po¾ovníctva, v ktorom mono vykonáva právo po¾ovníctva; za po¾ovný revír sa povauje
aj samostatná zvernica a samostatná baantnica,
q) právom a výkonom po¾ovníctva súhrn práv a povinností zver cie¾avedome chova a chráni, lovi ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové tádiá
a zhody paroia si privlastòova alebo predáva,
zbiera vajcia pernatej zveri na úèel jej vyliahnutia
a chovu s povolením pod¾a osobitného predpisu5)
a vyuíva na to v nevyhnutnej miere po¾ovné pozemky, po¾né a lesné cesty,
r) samostatným po¾ovným revírom po¾ovný revír uznaný z po¾ovných pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej osoby alebo jednej právnickej osoby,
s) spoloèným po¾ovným revírom po¾ovný revír uznaný
z po¾ovných pozemkov vo vlastníctve viacerých
vlastníkov,
t) súvislými po¾ovnými pozemkami po¾ovné pozemky,
z ktorých sa dá dosta z jedného na druhý bez prekroèenia cudzieho pozemku; úzke pozemkové pruhy
nepreruujú túto súvislos; ak vak leia v pozdånom smere, nezakladajú súvislos medzi pozemkami nimi spojenými; za také pruhy sa nepovaujú
dia¾nice, cesty dia¾nièného typu, priehrady a letiská
so spevnenými plochami,
u) vlastníkmi spoloèného po¾ovného revíru vetci majitelia po¾ovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoloèný po¾ovný revír,
v) vlastníkom po¾ovného revíru majite¾, z ktorého pozemkov je uznaný samostatný po¾ovný revír,
w) uívaním po¾ovného revíru výkon práva po¾ovníctva
v po¾ovnom revíri,
x) uívate¾om po¾ovného revíru fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá vykonáva právo po¾ovníctva
v po¾ovnom revíri,
y) uívate¾om po¾ovných pozemkov osoba, ktorá po¾nohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje po¾ovné pozemky,
z) zverou populácia vo¾ne ijúcich druhov ivoèíchov
uvedených v prílohe è. 1.
5

) § 40 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 15/2005 Z. z.
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Po¾ovný revír
§3
Podmienky uznávania po¾ovného revíru
(1) Pri uznávaní po¾ovného revíru obvodný lesný úrad
prednostne prihliada na ivotné potreby zveri tak, aby
zver v po¾ovnom revíri mala
a) primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,
b) zaruèené podmienky prirodzeného rozmnoovania
a vývoja,
c) vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt
a pokoj.
(2) Hranice po¾ovného revíru musia by v teréne zrete¾né tak, aby
a) ak je to moné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zrete¾nými hranicami,
b) súèasou po¾ovného revíru neboli pre zver nebezpeèné alebo neprekonate¾né prekáky, ktoré zabraòujú
zveri vo vo¾nom pohybe,
c) po¾ovné pozemky, z ktorých je po¾ovný revír uznaný,
boli celé zahrnuté do niektorého po¾ovného revíru,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Obvodný lesný úrad uzná za po¾ovný revír súvislé
po¾ovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov,
ktoré spåòajú podmienky pod¾a odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej
a) 1 000 ha v po¾ovných oblastiach s chovom malej zveri a srnèej zveri,
b) 2 000 ha v po¾ovných oblastiach s chovom jelenej
zveri.
(4) Pri uznávaní po¾ovného revíru vykoná obvodný
lesný úrad obhliadku navrhovaných hraníc po¾ovného
revíru a v prípade potreby vykoná zaokrúhlenie jeho
hraníc tak, aby po¾ovný revír zodpovedal podmienkam
riadneho po¾ovníckeho hospodárenia.
(5) Na zaokrúhlenie hraníc po¾ovného revíru môe
obvodný lesný úrad prièleni alebo odèleni po¾ovné pozemky, ak nie sú súèasou susedného po¾ovného revíru, na ktorého uívanie je uzatvorená zmluva o uívaní
po¾ovného revíru. Pri zaokrúh¾ovaní hraníc po¾ovného
revíru nie sú urèujúce hranice katastrálnych území ani
vlastnícke hranice. Prièlenené pozemky môu tvori
najviac 1/3 výmery navrhovaného po¾ovného revíru.
(6) Za splnenie podmienok na riadne po¾ovnícke hospodárenie sa na úèely tohto zákona povauje splnenie
podmienok pod¾a odsekov 1 a 3.
(7) Po¾ovné pozemky, ktoré nedosahujú výmeru pod¾a odseku 3 a ktoré sa nepouijú na vytvorenie po¾ovného revíru, prièlení obvodný lesný úrad k susednému
po¾ovnému revíru.
§4
Uznávanie po¾ovného revíru
(1) iados o uznanie po¾ovného revíru môe poda
vlastník alebo vlastníci po¾ovného pozemku na prísluný obvodný lesný úrad.
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(2) Na podanie návrhu na uznanie spoloèného po¾ovného revíru je potrebný súhlas dvojtretinovej väèiny
vetkých vlastníkov po¾ovných pozemkov poèítaný
pod¾a výmery po¾ovných pozemkov, z ktorých má by
po¾ovný revír uznaný.
(3) Ak po¾ovné pozemky navrhnuté na uznanie za po¾ovný revír leia v obvode pôsobnosti viacerých lesných
úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú lesné úrady, v ktorých pôsobnosti leí menia èas po¾ovných pozemkov.
(4) iados o uznanie po¾ovného revíru obsahuje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum
narodenia fyzickej osoby alebo vlastníkov po¾ovných
pozemkov, na ktorých iados sa po¾ovný revír uznáva,
b) doklad o vlastníctve k po¾ovným pozemkom, z ktorých má by po¾ovný revír uznaný,
c) grafickú identifikáciu po¾ovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc po¾ovného revíru na
katastrálnej mape v mierke 1: 2880 alebo 1: 2000
a na mape po¾ovného revíru vo formáte A3,
d) opis hraníc navrhovaného po¾ovného revíru,
e) notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedèené zhromadenie vlastníkov po¾ovných pozemkov a ktorá
obsahuje uznesenie o schválení iadosti na uznanie
po¾ovného revíru prijaté dvojtretinovou väèinou
vlastníkov po¾ovných pozemkov, poèítaných pod¾a
výmery po¾ovných pozemkov, z ktorých má by po¾ovný revír uznaný; notárska zápisnica sa nevyaduje, ak je vlastníkom po¾ovných pozemkov jediná osoba.
(5) V rozhodnutí o uznaní po¾ovného revíru obvodný
lesný úrad uvedie názov po¾ovného revíru, celkovú výmeru po¾ovného revíru a jej èlenenie pod¾a skupín
vlastníctva, druhu pozemkov, ich výmery a opis hraníc.
Prílohou rozhodnutia o uznaní po¾ovného revíru je
mapa po¾ovného revíru vo formáte A3.
(6) Ak vznikne poèas konania o uznaní po¾ovného revíru potreba zabezpeèi ochranu po¾ovníctva alebo potreba zabezpeèi starostlivos o zver, obvodný lesný
úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany po¾ovníctva a zabezpeèením starostlivosti o zver pod¾a § 24
ods. 1 a § 26 úèastníka konania alebo po¾ovnícku organizáciu.
(7) Vlastník pozemku, ktorý bol zaradený do po¾ovného revíru, môe poiada o vyhlásenie pozemku za nepo¾ovnú plochu obvodný lesný úrad. Obvodný lesný
úrad o takejto iadosti rozhodne do 30 dní, ak je pozemok
a) jednoznaène identifikovaný, napríklad geometrickým plánom,
b) v teréne zrete¾ne oznaèený,
c) spåòa kritériá pod¾a § 2 písm. f).
6
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§5
Zhromadenie vlastníkov po¾ovných pozemkov
(1) Vlastníci po¾ovných pozemkov rozhodujú o podaní iadosti o uznanie po¾ovného revíru na zhromadení
vlastníkov po¾ovných pozemkov (ïalej len zhromadenie).
(2) Na zhromadení práva vlastníka zastupuje orgán
alebo organizácia pod¾a osobitných predpisov.6)
(3) Zhromadenie zvoláva najmenej jedna tretina
vlastníkov po¾ovných pozemkov, poèítaná pod¾a výmery pozemkov navrhovanej na zaèlenenie do po¾ovného
revíru. Uznesenie zhromadenia doruèuje vetkým
dotknutým subjektom ten, kto zhromadenie zvolal.
(4) Zhromadenie je uznáaniaschopné, ak je prítomná najmenej dvojtretinová väèina vlastníkov po¾ovných pozemkov, poèítaná pod¾a výmery pozemkov navrhovaných na zaèlenenie do po¾ovného revíru.
(5) Zhromadenie rozhoduje dvojtretinovou väèinou, poèítanou pod¾a výmery po¾ovných pozemkov navrhovaných na zaèlenenie do po¾ovného revíru. Priebeh
zhromadenia sa osvedèuje notárskou zápisnicou pod¾a osobitného predpisu.7)
(6) Na zhromadení má vlastník po¾ovného pozemku
váhu hlasu pod¾a podielu výmery vlastnených po¾ovných pozemkov k navrhovanej výmere po¾ovného revíru. Písomne splnomocnený zástupca vlastníka po¾ovných pozemkov má na zhromadení váhu hlasu, ktorý
zodpovedá výmere po¾ovných pozemkov vlastníka, ktorého zastupuje.
(7) Zhromadenie zvolí z vlastníkov po¾ovných pozemkov, ktorí iadajú o uznanie po¾ovného revíru, najmenej troch splnomocnencov, ktorí ich zastupujú vo
veci uívania po¾ovného revíru pod¾a § 12 a 13.
§6
Zvernica
(1) Samostatnou zvernicou na úèely tohto zákona je
druh oploteného po¾ovného revíru s vhodnými podmienkami na intenzívny chov raticovej zveri, ktorými
sú najmä dostatok prírodnej potravy a vody, podmienky na vývoj, pohyb, úkryt, pokoj a rozmnoovanie;
uznanou zvernicou je oplotená èas po¾ovného revíru
zriadená uívate¾om po¾ovného revíru na úèely prezimovania, rozmnoovania, aklimatizácie, karantény,
výskumu zveri a jej lovu alebo na výcvik po¾ovne upotrebite¾ných psov.
(2) Obvodný lesný úrad uzná za samostatnú zvernicu
súvislé po¾ovné pozemky vlastníka alebo viacerých
vlastníkov vtedy, ak tieto dosahujú výmeru najmenej
50 ha lesných pozemkov a tieto sú ohradené tak, e zver
z nich nemôe vo¾ne vybieha ani do nich vbieha; pritom musí dba na to, aby zvernica mala vhodné pod-

) Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách, § 63 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona
è. 479/2005 Z. z., § 50 ods. 6 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch.
7
) § 64 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok).
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mienky na aklimatizáciu, rozmnoovanie, chov a lov
jednotlivých druhov zveri, ktoré majú by v nej chované, ak iadate¾ dodrí projekt pod¾a odseku 4.
(3) Obvodný lesný úrad schváli v po¾ovnom revíri na
iados uívate¾a po¾ovného revíru uznanú zvernicu,
ak sú pozemky, z ktorých má by zriadená, dostatoène
ve¾ké na úèel, na ktorý má zvernica slúi, a ak sú ohradené tak, e znemoòujú útek zveri, ktorá sa v nich má
chova, ak ju iadate¾ vybuduje pod¾a projektu pod¾a
odseku 4.
(4) Pred vybudovaním oplotenia zvernice a uznaním
zvernice pod¾a odseku 2 alebo schválením zvernice
pod¾a odseku 3 obvodný lesný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo
zvernici, ktorý obsahuje aj túdiu o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov
daného druhu zveri.
(5) Projekt pod¾a odseku 4 vypracúva fyzická osoba,
ktorá preukáe na túto èinnos odbornú spôsobilos,
alebo právnická osoba, ktorá preukáe, e zamestnáva
takúto fyzickú osobu.
(6) K iadosti o uznanie samostatnej zvernice iadate¾
okrem dokladov potrebných k iadosti o uznanie po¾ovného revíru pod¾a § 4 ods. 4 predloí
a) projekt pod¾a odseku 4,
b) záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)
c) súhlasné stanovisko vetkých vlastníkov po¾ovných
pozemkov, z ktorých sa má zvernica uzna alebo
schváli.
(7) K iadosti o schválenie uznanej zvernice iadate¾
predloí doklady pod¾a odseku 6 písm. a) a c) a pod¾a
§ 4 ods. 4 písm. b) a d).
§7
Baantnica
(1) Samostatnou baantnicou na úèely tohto zákona
je po¾ovný revír uznaný pod¾a odseku 2; uznanou baantnicou èas po¾ovného revíru uznaná pod¾a odseku 3.
(2) Obvodný lesný úrad uzná za samostatnú baantnicu po¾ovné pozemky vlastníka, ak vetky tieto pozemky sú súvislé a vytvárajú spolu výnimoène vhodné
podmienky na intenzívny chov baantej zveri, na ich
ploche sa nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo
trstín a sú v nich dostatoèné potravinové zdroje a vodné
zdroje; pritom sa vyaduje, aby ich celková výmera dosahovala aspoò 250 ha, ak iadate¾ dodrí projekt pod¾a odseku 4.
(3) Obvodný lesný úrad schváli na iados uívate¾a
po¾ovného revíru za uznanú baantnicu èas po¾ovného revíru, v ktorej sú vhodné podmienky na intenzívny
chov baantej zveri, nachádza sa v nej najmenej 25 ha
lesa, remízok alebo trstín a sú v nej dostatoèné potravinové zdroje a vodné zdroje, ak ju iadate¾ vybuduje pod¾a projektu pod¾a odseku 4.
8
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(4) Pred uznaním samostatnej baantnice alebo
schválením uznanej baantnice obvodný lesný úrad
posúdi projekt chovu zveri a výstavby potrebných zariadení v baantnici spolu so túdiou o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny
chov baantej zveri.
(5) K iadosti o uznanie samostatnej baantnice iadate¾ okrem dokladov potrebných k iadosti o uznanie
po¾ovného revíru pod¾a § 4 ods. 4 predloí projekt pod¾a
odseku 4 a posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.8)
(6) K iadosti o schválenie uznanej baantnice pod¾a
odseku 3 iadate¾ priloí
a) projekt pod¾a odseku 4,
b) záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)
c) stanovisko obvodného úradu ivotného prostredia,
d) súhlasné stanovisko vlastníkov po¾ovných pozemkov, ktoré sa majú zaèleni do navrhovanej uznanej
baantnice,
e) doklady pod¾a § 4 ods. 4 písm. b) a d).
(7) Projekt pod¾a odseku 4 vypracúva fyzická osoba,
ktorá preukáe na túto èinnos odbornú spôsobilos,
alebo právnická osoba, ktorá preukáe, e zamestnáva
takú fyzickú osobu.
(8) Pred vydaním rozhodnutia o uznaní samostatnej
baantnice alebo schválení uznanej baantnice obvodný lesný úrad vykoná miestnu ohliadku za úèasti uívate¾a po¾ovného revíru a vlastníkov po¾ovných pozemkov, z ktorých má by baantnica uznaná.
(9) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný do 15 dní od
schválenia uznanej baantnice alebo samostatnej baantnice poiada obvodný lesný úrad o nové zaradenie
po¾ovného revíru do kvalitatívnej triedy a na prístupových cestách a ïalích vhodných miestach vyznaèi jej
obvod.
§8
Zaradenie po¾ovného revíru do kvalitatívnej triedy
(1) Obvodný lesný úrad do 30 dní po rozhodnutí
o uznaní po¾ovného revíru tento zaradí do kvalitatívnej
triedy pre jednotlivé druhy zveri, èo písomne oznámi
vlastníkovi po¾ovného revíru.
(2) Obvodný lesný úrad vykoná zmenu zaradenia do
kvalitatívnej triedy, ak
a) dôjde k zmene výmery po¾ovného revíru o viac ako
10 % výmery po¾ovného revíru,
b) dôjde k zmene kritérií zaradenia revíru do kvalitatívnej triedy,
c) povolí chov nových druhov zveri,
d) schváli èas revíru za uznanú baantnicu.
§9
Zmena hranice po¾ovného revíru
Zmenu hranice po¾ovného revíru, ktorého uívanie je
postúpené zmluvou, mono vykonáva

) § 44 ods. 1 písm. a) zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
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a) po zániku zmluvy v dotknutých po¾ovných revíroch,
b) v èase platnosti zmlúv v dotknutých po¾ovných revíroch, ak so zmenou súhlasia uívatelia týchto po¾ovných revírov a vlastníci dotknutých po¾ovných pozemkov v dotknutých po¾ovných revíroch pod¾a § 5,
c) v èase platnosti zmlúv v jednom po¾ovnom revíri, ak
so zmenou súhlasí uívate¾ tohto po¾ovného revíru
a vlastníci vetkých dotknutých po¾ovných pozemkov v dotknutých po¾ovných revíroch pod¾a § 5.
§ 10
Konanie o zmene hranice po¾ovného revíru
(1) iados o zmenu hranice uznaného po¾ovného revíru pod¾a § 9 môe poda vlastník po¾ovného revíru, ak
v doterajom po¾ovnom revíri, po navrhnutej zmene po¾ovného revíru, zostanú dodrané podmienky pod¾a § 3
alebo sa dosiahne dodranie týchto podmienok prièlenením zostávajúcich po¾ovných pozemkov k susednému po¾ovnému revíru.
(2) Na konanie o zmene hranice po¾ovného revíru je
miestne prísluný obvodný lesný úrad, ktorý pôvodný
po¾ovný revír uznal.
(3) Ak po¾ovné pozemky navrhnuté na zmenu leia
v obvode pôsobnosti viacerých lesných úradov, lesné
úrady, v ktorých pôsobnosti leia èasti dotknutých po¾ovných pozemkov, sú dotknutými správnymi orgánmi.
(4) iados o zmenu hranice po¾ovného revíru obsahuje údaje pod¾a § 4 ods. 4 okrem písmena b), kde sa
vyadujú údaje len o dotknutých po¾ovných pozemkoch.
(5) V rozhodnutí o zmene hranice po¾ovného revíru
obvodný lesný úrad uvedie názov po¾ovného revíru, celkovú novú výmeru po¾ovného revíru a jej èlenenie pod¾a skupín vlastníctva, druhu pozemkov, výmery a opis
hraníc. Prílohou rozhodnutia je mapa po¾ovného revíru
vo formáte A3.
(6) Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zmene hraníc po¾ovného revíru stráca platnos predchádzajúce rozhodnutie o uznaní po¾ovného revíru.
(7) Ak je v dotknutom po¾ovnom revíri uívanie revíru
postúpené zmluvou, upraví sa uívanie po¾ovného revíru dodatkom k zmluve.
Vyuitie po¾ovného revíru
§ 11
Uívanie po¾ovného revíru
(1) O vyuití práva po¾ovníctva v po¾ovnom revíri (ïalej len uívanie po¾ovného revíru) rozhoduje vlastník
samostatného po¾ovného revíru alebo vlastníci spoloèného po¾ovného revíru postupom pod¾a § 5.
(2) Vlastník samostatného po¾ovného revíru alebo
vlastníci spoloèného po¾ovného revíru môu uíva po¾ovný revír sami alebo prostredníctvom nimi zaloenej
po¾ovníckej organizácie alebo jeho uívanie môu postúpi zmluvou o uívaní po¾ovného revíru.
9
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(3) Po¾ovný revír nemono rozdeli na èasti na úèel
ich samostatného uívania.
§ 12
Zmluva vlastníkov spoloèného
po¾ovného revíru o jeho uívaní
(1) Ak sa vlastníci spoloèného po¾ovného revíru rozhodnú uíva spoloèný po¾ovný revír sami alebo prostredníctvom nimi zaloenej po¾ovníckej organizácie,
dohodnú si podmienky uívania spoloèného po¾ovného
revíru písomne osobitnou zmluvou (ïalej len zmluva
vlastníkov).
(2) Zmluva vlastníkov musí obsahova najmä:
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum
narodenia fyzickej osoby, ktoré sú zmluvnými stranami,
b) údaje o po¾ovníckej organizácii (§ 11 ods. 2),
c) údaje o po¾ovnom revíri,
d) dobu uívania spoloèného po¾ovného revíru,
e) podmienky uívania spoloèného po¾ovného revíru,
f) podmienky zmien a doplnkov,
g) podmienky zániku,
h) dátum uzatvorenia a podpisy oprávnených zástupcov.
(3) Zmluvu vlastníci predloia do 15 dní od jej uzatvorenia na evidenciu na obvodný lesný úrad, ktorý ju bezodkladne zaeviduje, ak obsahuje náleitosti pod¾a odseku 2.
(4) Vlastník samostatného po¾ovného revíru oznamuje uívanie po¾ovného revíru na evidenciu na obvodný lesný úrad.
§ 13
Zmluva o uívaní po¾ovného revíru
(1) Uívanie po¾ovného revíru mono postúpi písomnou zmluvou o uívaní po¾ovného revíru (ïalej len
zmluva)
a) fyzickej osobe, ak vlastní viac ako 50 % výmery po¾ovných pozemkov zaèlenených do po¾ovného revíru,
b) po¾ovníckej organizácii pod¾a § 32,
c) fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá v po¾ovnom revíri vykonáva po¾nohospodársku
èinnos alebo lesnícku èinnos najmenej na 50 % výmery po¾ovného revíru alebo na èasti baantnice (§ 7
ods. 2), alebo zvernice (§ 6 ods. 1),
d) právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej
republiky, ktorá má vo svojej náplni vedeckú èinnos alebo pedagogickú èinnos v odbore po¾ovníctva.
(2) Ak je uzatvorená zmluva, uívate¾ po¾ovného revíru má právo vstupova na po¾ovné pozemky a na po¾né
a lesné cesty; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.9)
(3) Ten, komu bolo uívanie po¾ovného revíru postúpené zmluvou, nesmie ïalej postúpi inému uívanie

) § 31 ods. 1 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení zákona è. 360/2007 Z. z.
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po¾ovného revíru ani jeho èasti. Lov zveri po¾ovníckym
hosom sa za postúpenie uívania po¾ovného revíru nepovauje.

patrí jednotlivým vlastníkom spoloèného po¾ovného revíru pod¾a podielu po¾ovných pozemkov na celkovej
výmere po¾ovného revíru.

(4) Ak v po¾ovnom revíri, v ktorom je uzatvorená
zmluva, dolo k zmene vlastníckeho práva k po¾ovným
pozemkom, preberá nový vlastník práva a záväzky doterajieho vlastníka vyplývajúce zo zmluvy.

(2) Náhrada za uívanie po¾ovného revíru, v ktorom
výmera po¾ovných pozemkov vo vlastníctve tátu presahuje dve tretiny celkovej výmery po¾ovného revíru, sa
urèí na základe obchodnej verejnej súae,10) ktorú
uskutoèní právnická osoba spravujúca väèinu pozemkov vo vlastníctve tátu.

(5) Obvodný lesný úrad rozhodnutím poverí po¾ovnícku organizáciu vykonávaním ochrany po¾ovníctva
a starostlivosti o zver pod¾a § 24 ods. 1 a § 26, ak vlastník po¾ovného revíru alebo vlastníci spoloèného po¾ovného revíru do 30 dní od
a) právoplatnosti rozhodnutia o uznaní po¾ovného revíru nepredloia zmluvu alebo zmluvu vlastníkov
a nenavrhnú po¾ovníckeho hospodára,
b) ukonèenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov
nepredloia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú po¾ovníckeho hospodára.
(6) Poverená po¾ovnícka organizácia musí s poverením vyjadri písomný súhlas. Ak po¾ovnícka organizácia nevyjadrí písomný súhlas s poverením, starostlivos o zver a ochranu zveri a po¾ovného revíru je
povinný zabezpeèi vlastník po¾ovného revíru alebo
vlastníci spoloèného po¾ovného revíru.
(7) Rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu po¾ovnícku organizáciu a zaniká
dòom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním po¾ovníckeho hospodára.
§ 14
Obsah a podmienky zmluvy
(1) Zmluvu uzatvára budúci uívate¾ po¾ovného revíru s vlastníkom po¾ovného revíru alebo vlastníkmi spoloèného po¾ovného revíru.
(2) Zmluva sa uzatvára na desa rokov odo dòa jej
podpisu.
(3) Zmluva musí obsahova najmä:
a) obchodný názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, adresu trvalého
pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ktoré sú
zmluvnými stranami,
b) údaje o po¾ovnom revíri pod¾a rozhodnutia o uznaní,
c) výku a spôsob vyplatenia dohodnutej náhrady za
postúpenie uívania po¾ovného revíru za kadý hektár po¾ovného pozemku,
d) dohodnuté podmienky uívania po¾ovného revíru,
e) podmienky zmien a doplnkov,
f) dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zástupcov
zmluvných strán,
g) odklad úèinnosti zmluvy podmienený zaevidovaním
zmluvy obvodným lesným úradom.
§ 15
Náhrada za uívanie po¾ovného revíru
(1) Dohodnutá náhrada za uívanie po¾ovného revíru
10
11

) § 281 a 288 Obchodného zákonníka.
) § 80 písm. c) Obèianskeho súdneho poriadku.

(3) Ak nedôjde k inej dohode medzi vlastníkom po¾ovného revíru alebo vlastníkom spoloèného po¾ovného revíru a budúcim uívate¾om po¾ovného revíru, urèí sa
náhrada za uívanie po¾ovného revíru na základe sadzobníka na výpoèet nájomného za po¾ovné pozemky
pre hlavné druhy lovnej zveri, ktorý je v prílohe è. 2.
§ 16
Evidencia zmluvy
(1) Evidenciu zmluvy vykoná prísluný obvodný lesný úrad. Zmluvu zaeviduje, ak ju uzatvorila fyzická
osoba alebo právnická osoba pod¾a § 13 ods. 1 a ak ju
podpísali vlastníci spoloèného po¾ovného revíru vlastniaci najmenej dvojtretinovú väèinu po¾ovných pozemkov z výmery po¾ovného revíru. Súèasou iadosti
o evidenciu zmluvy je notársky osvedèená zápisnica
z rokovania zhromadenia.7)
(2) Obvodný lesný úrad nezaeviduje zmluvu, ak na
uívanie po¾ovného revíru je u zaevidovaná iná zmluva, ak zmluva nespåòa náleitosti pod¾a § 14 ods. 3 alebo ak zmluva nie je uzatvorená so subjektom pod¾a § 13
ods. 1.
(3) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný nahlási písomne zmenu alebo doplnok zmluvy obvodnému lesnému úradu do piatich pracovných dní odo dòa podpisu
zmeny alebo doplnku zmluvy.
§ 17
Zánik zmluvy
(1) Zmluva zaniká
uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
zánikom po¾ovného revíru,
zánikom osoby (§ 13),
dohodou zmluvných strán,
rozhodnutím súdu,11)
výpoveïou zo strany vlastníkov spoloèného po¾ovného revíru schválenou pod¾a § 5 alebo uívate¾a po¾ovného revíru z dôvodu nedodrania podmienok
zmluvy,
g) ukonèením èlenstva uívate¾a po¾ovného revíru
v komore,
h) rozhodnutím orgánu tátnej správy na úseku po¾ovníctva pri neplnení povinností pod¾a § 26 po predchádzajúcej výzve na odstránenie nedostatkov.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Zánik zmluvy je vlastník po¾ovného revíru povinný nahlási príslunému obvodnému lesnému úradu
do piatich pracovných dní odo dòa jej zániku.
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Po¾ovnícke hospodárenie
§ 18
Ve¾koploné po¾ovnícke hospodárenie
(1) Ve¾koploným po¾ovníckym hospodárením je na
úèely tohto zákona hospodárenie v po¾ovných oblastiach a po¾ovných lokalitách takým spôsobom, aby sa
zabezpeèil dobrý zdravotný stav zveri, optimálna poèetnos, kvalita a správna veková a pohlavná truktúra jej
populácií, ako aj ostatných ivoèíchov ako súèasti ekosystémov.
(2) Na ve¾koploné po¾ovnícke hospodárenie sú po¾ovné revíry zaèlenené do po¾ovných oblastí, po¾ovných
lokalít a chovate¾ských celkov. Za po¾ovnícke hospodárenie v po¾ovnom revíri zodpovedá uívate¾ po¾ovného
revíru.
(3) Na zjednotenie ve¾koploného po¾ovníckeho hospodárenia v po¾ovných oblastiach a po¾ovných lokalitách (ïalej len po¾ovná oblas) zriaïuje krajský lesný
úrad, v ktorého pôsobnosti je väèia èas územia po¾ovnej oblasti, poradný zbor po¾ovnej oblasti (ïalej len poradný zbor), ktorého èinnos sa riadi tatútom. tatút
poradného zboru a èlenov poradného zboru schva¾uje
krajský lesný úrad.
(4) Poradný zbor zjednocuje ve¾koploné po¾ovnícke
hospodárenie v po¾ovnej oblasti pod¾a schválenej koncepcie pod¾a § 30 ods. 4. Poradný zbor vymenúva krajský lesný úrad zo zástupcu
a) krajského lesného úradu, ktorý je zároveò predsedom,
b) kadého obvodného lesného úradu príslunej po¾ovnej oblasti,
c) pracoviska na výskum zveri alebo organizácie, ktorá
vychováva po¾ovníkov z povolania,
d) organizácie ochrany prírody s pôsobnosou v po¾ovnej oblasti,
e) príslunej veterinárnej a potravinovej správy,
f) príslunej obvodnej po¾ovníckej komory (ïalej len
obvodná komora),
g) ïalích organizácií, ktorých úèas v poradnom zbore
je z h¾adiska plnenia úloh potrebná.
(5) Poradný zbor
a) vypracúva návrh tatútu po¾ovnej oblasti,
b) radí pri zisovaní poèetných stavov zveri v po¾ovnej
oblasti,
c) navrhuje kritériá chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri v po¾ovnej oblasti,
d) odborne posudzuje návrhy koncepcií chovu jednotlivých druhov zveri v po¾ovnej oblasti,
e) urèuje hlavné kritériá na schva¾ovanie roèných plánov po¾ovníckeho hospodárenia a navrhuje Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) roèné kvóty lovu vlka dravého,
f) vypracúva opatrenia na dosiahnutie chovate¾ských
cie¾ov v po¾ovnej oblasti,
g) radí pri starostlivosti o zver a spoloènej ochrane zveri v po¾ovnej oblasti,
12
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h) radí pri realizácii zverozdravotných opatrení prijatých v rámci po¾ovnej oblasti,
i) metodicky usmeròuje chovate¾ské rady,
j) plní ïalie úlohy pod¾a pokynov krajského lesného
úradu.
(6) Na zjednotenie ve¾koploného po¾ovníckeho hospodárenia v po¾ovných revíroch v chovate¾ských celkoch
zriaïuje obvodný lesný úrad chovate¾skú radu, ktorá sa
riadi tatútom. tatút chovate¾skej rady schva¾uje obvodný lesný úrad. Chovate¾ská rada radí pri ve¾koplonom po¾ovníckom hospodárení v chovate¾skom celku
pod¾a schválenej koncepcie pod¾a § 30 ods. 1 písm. b)
a výh¾adových plánov pod¾a § 30 ods. 1 písm. c).
(7) Chovate¾ská rada sa skladá
a) zo zamestnanca prísluného obvodného lesného
úradu, ktorý je zároveò jej predsedom,
b) zo zástupcu miestne príslunej obvodnej komory,
c) z po¾ovníckeho hospodára z kadého po¾ovného revíru zaèleneného do chovate¾ského celku,
d) zo zástupcov ïalích organizácií, ktorých úèas je
potrebná.
(8) Chovate¾ská rada
a) realizuje chovate¾ský zámer poradného zboru v chovate¾skom celku,
b) radí pri zisovaní poèetných stavov zveri v chovate¾skom celku,
c) odborne posudzuje roèné plány po¾ovníckeho hospodárenia a spracúva k nim stanovisko,
d) navrhuje postup úpravy stavov zveri v revíroch, kde
jej chov a lov nie sú plánované,
e) predkladá stanovisko k výh¾adovému plánu pred
jeho schválením v chovate¾skom celku,
f) radí pri starostlivosti o zver a ochrane zveri v chovate¾skom celku,
g) radí pri realizácii zverozdravotných opatrení prijatých v rámci chovate¾ského celku,
h) plní ïalie úlohy pod¾a pokynov obvodného lesného
úradu.
§ 19
Po¾ovnícky hospodár
(1) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný navrhnú obvodnému lesnému úradu v záujme zabezpeèenia odborného po¾ovníckeho hospodárenia v po¾ovnom revíri
po¾ovníckeho hospodára
a) do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní
po¾ovného revíru súèasne s predloením zmluvy
vlastníkov pod¾a § 12,
b) súèasne s predloením zmluvy pod¾a § 13,
c) do 30 dní od zániku funkcie po¾ovníckeho hospodára pod¾a odseku 8.
(2) Po¾ovníckym hospodárom moe by osoba, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony,
b) má platný po¾ovný lístok a je najmenej pä rokov po
sebe nasledujúcich drite¾om po¾ovného lístka,
c) má platný zbrojný preukaz skupiny D,12)
d) zloila skúku po¾ovníckeho hospodára alebo vyiu
odbornú po¾ovnícku skúku alebo je absolventom
strednej lesníckej koly, alebo absolventom vysokej

) § 15 ods. 2 písm. d) zákona è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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koly, na ktorej je po¾ovníctvo povinným vyuèovacím
predmetom, a úspene zloila z tohto predmetu
skúku,
e) nedopustila sa v posledných piatich rokoch priestupku na úseku po¾ovníctva pod¾a § 76,
f) nie je po¾ovníckym hospodárom v inom po¾ovnom revíri okrem samostatnej baantnice alebo samostatnej zvernice.
(3) Obvodný lesný úrad neschváli návrh na po¾ovníckeho hospodára pre po¾ovný revír, ktorého uívanie
bolo postúpené zmluvou, ak ho podá subjekt, ktorého
zmluva nemôe by zaevidovaná pod¾a § 16, alebo ak
navrhnutá osoba nespåòa podmienky pod¾a odseku 2.
(4) Ak obvodný lesný úrad neschváli návrh na po¾ovníckeho hospodára z dôvodu nesplnenia podmienok
pod¾a odseku 2 alebo ho odvolá pod¾a odseku 6 alebo
odseku 7, je uívate¾ po¾ovného revíru povinný navrhnú do 30 dní od doruèenia oznámenia o neschválení
alebo odvolaní po¾ovníckeho hospodára a zasla návrh
obvodnému lesnému úradu na schválenie nového po¾ovníckeho hospodára.
(5) Ak je potrebné zabezpeèi ochranu po¾ovníctva
a starostlivos o zver pod¾a § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5,
po¾ovníckeho hospodára urèí z vlastného podnetu prísluný obvodný lesný úrad.
(6) Obvodný lesný úrad odvolá po¾ovníckeho hospodára z funkcie na návrh uívate¾a po¾ovného revíru, ak
si neplní povinnosti pod¾a odseku 9 alebo prekraèuje
svoje oprávnenia pod¾a odseku 10.
(7) Obvodný lesný úrad môe odvola po¾ovníckeho
hospodára z funkcie z vlastného podnetu, ak
a) si neplní povinnosti pod¾a odseku 9,
b) prestal spåòa podmienky pod¾a odseku 2,
c) sa dopustí priestupku pod¾a § 76.
(8) Výkon funkcie po¾ovníckemu hospodárovi zaniká
a) doruèením odvolania pod¾a odseku 6 alebo odseku
7,
b) dòom doruèenia písomného oznámenia obvodnému
lesnému úradu o vzdaní sa funkcie,
c) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(9) Po¾ovnícky hospodár je povinný
a) navrhova opatrenia uívate¾ovi po¾ovného revíru
potrebné na zabezpeèenie riadneho po¾ovníckeho
hospodárenia, ochrany zveri a jej záchrany, ochrany
po¾ovného revíru, zamedzenie kodám na zveri a divine a kodám spôsobeným uívaním po¾ovného revíru, zabezpeèenie starostlivosti o zver v èase núdze
a realizáciu nariadených veterinárnych opatrení
a zverozdravotných opatrení a vyadova od uívate¾a po¾ovného revíru plnenie prijatých opatrení,
b) pripravova návrhy plánov po¾ovníckeho hospodárenia a dba na ich dodriavanie,
c) vies po¾ovnícku evidenciu a po¾ovnícku tatistiku
a na poiadanie ju predloi orgánom tátnej správy
po¾ovníctva,
d) koordinova spoluprácu s vlastníkmi pozemkov
v oblasti rieenia kôd spôsobených zverou,
13
14
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e) vies evidenciu povolení na lov zveri a pridelených
a pouitých znaèiek na oznaèovanie ulovenej raticovej zveri alebo ve¾kej elmy a evidenciu o mnostve
a pouití diviny,
f) usmeròova a koordinova èinnos po¾ovníckej stráe,
g) dba, aby pri uívaní po¾ovného revíru boli dodriavané veobecne záväzné právne predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov tátnej správy,
h) zúèastòova sa na rokovaní chovate¾skej rady, intruktái a kolení,
i) odovzda preukaz po¾ovníckeho hospodára do
piatich dní po odvolaní z funkcie pod¾a odseku 6 alebo odseku 7 alebo v deò doruèenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie pod¾a odseku 8 písm. b),
j) kontrolova ulovenú zver a vydáva lístok o pôvode
ulovenej zveri.
(10) Po¾ovnícky hospodár je oprávnený
a) pride¾ova znaèky na oznaèovanie ulovenej raticovej
zveri a ve¾kej elmy,
b) podpisova so tatutárnym zástupcom uívate¾a po¾ovného revíru písomnosti týkajúce sa po¾ovníckeho
hospodárenia a povolenia na lov zveri,
c) dohliada v po¾ovnom revíri na praktickú prípravu
uchádzaèov o po¾ovný lístok alebo poveri takýmto
dozorom inú osobu a predklada uívate¾ovi po¾ovného revíru návrhy na hodnotenie praktickej prípravy,
d) podáva podnet uívate¾ovi po¾ovného revíru na menovanie a odvolanie èlenov po¾ovníckej stráe,
e) vyadova v po¾ovnom revíri od osôb vykonávajúcich
lov zveri vèasné doh¾adanie postrie¾anej zveri pri pouití po¾ovne upotrebite¾ných psov,
f) vyadova predloenie ulovenej raticovej zveri a ve¾kej elmy na vizuálnu prehliadku,
g) poveri po dohode s uívate¾om po¾ovného revíru iné
osoby kontrolou ulovenej zveri a vydávaním lístkov
o pôvode ulovenej zveri,
h) plni alebo kontrolova plnenie ïalích úloh, ktorými ho poverí uívate¾ po¾ovného revíru.
Chov zveri
§ 20
Ochrana genofondu zveri
(1) Ministerstvo dbá, aby v prírode zostali zachované
vetky pôvodné druhy zveri. Na tento úèel prijíma
v spolupráci s Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo ivotného
prostredia) a komorou (§ 41) potrebné opatrenia.
(2) V záujme ochrany genofondu13) zveri sa zakazuje
a) zámerne rozirova druhy a poddruhy zveri, ktoré nie
sú uvedené v prílohe è. 1, na území Slovenskej republiky na úèely ich po¾ovníckeho obhospodarovania
a vyuívania okrem druhov povolených ministerstvom po dohode s ministerstvom ivotného prostredia,14)

) § 2 ods. 2 písm. n) zákona è. 543/2002 Z. z.
) § 7 ods. 2 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 454/2007 Z. z.
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b) kríi medzidruhovo a medzipoddruhovo zver a kríi zver s inými ivoèíchmi,
c) chova alebo dra raticovú zver mimo po¾ovného revíru, zvernice alebo farmových chovov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Dováa a vyváa ivú zver, vajcia, embryá a spermie zveri môe fyzická osoba alebo právnická osoba len
s povolením ministerstva, a to za podmienok v òom uvedených. Druhy podliehajúce osobitnému predpisu15)
musia ma aj povolenie na dovoz a vývoz; súèasou iadosti o povolenie je súhlas príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.8)
(4) Na dovoz a vypúanie ivoèíchov, ktoré zatia¾ neijú na území Slovenskej republiky a sú povaované za
zver Medzinárodnou radou pre po¾ovníctvo a ochranu
zveri, je potrebné predchádzajúce povolenie ministerstva po dohode s ministerstvom ivotného prostredia.
Ak ministerstvo povolenie vydá, môu sa tieto ivoèíchy
a ich poddruhy dováa a vypúa len do zverníc. Po
vypustení do zverníc sa stávajú zverou pod¾a tohto zákona.
§ 21
Opatrenia na zachovanie genofondu zveri
(1) V záujme zachovania genofondu zveri sa do po¾ovného revíru zakazuje vypúa
a) jedince druhov raticovej zveri alebo ich mláïatá,
ktoré boli drané alebo sú drané vo farmových chovoch; okrem zverníc (§ 6),
b) zver alebo zvieratá získané kríením medzi druhmi
a poddruhmi zveri a medzi zveri príbuznými druhmi
domácich zvierat a hydiny; okrem vypúania pernatej zveri z umelých chovov,
c) nový druh zveri podliehajúci po¾ovníckemu plánovaniu, ktorý sa v po¾ovnom revíri nevyskytuje, bez
predchádzajúceho súhlasu obvodného lesného úradu,
d) nepôvodný druh16) ivoèícha bez povolenia ministerstva a prísluného orgánu ochrany prírody.
(2) Rozirova danieliu zver a mufloniu zver do nových lokalít vo vo¾nej prírode mono len s povolením
ministerstva a so súhlasom prísluného orgánu ochrany prírody.
§ 22
Dranie a chov zveri v zajatí
(1) Za dranie a chov zveri v zajatí sa povauje dranie
alebo chov zveri na pozemkoch, ktoré sú ohradené tak,
e zver nemôe z nich uniknú.
15
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(2) Dra a chova zver v zajatí sa zakazuje, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(3) Za dranie a chov zveri v zajatí sa nepovauje dranie a chov zveri vo zvernici (§ 6), umelý chov pernatej
zveri, králika divého, zajaca po¾ného, chov zveri vykonávaný uívate¾om po¾ovného revíru na úèely zazverovania po¾ovného revíru, starostlivos uívate¾a po¾ovného revíru o poranenú zver alebo nájdenú zver poèas
doby nevyhnutnej na jej lieèenie alebo opätovné vypustenie do po¾ovného revíru alebo zabezpeèenie prezimovania zveri, chov líky hrdzavej alebo diviaèej zveri na
úèel výcviku a skúok po¾ovných psov, na výskumné
úèely, záchranné chovy zveri v zariadeniach na záchranu chránených ivoèíchov zriadených pod¾a osobitného predpisu,17) chov zveri v zoologickej záhrade alebo
dranie a chov po¾ovných dravcov.18)
(4) Vypúa zver do po¾ovného revíru môe len uívate¾ po¾ovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je po rehabilitácii a je zároveò chráneným druhom ivoèícha, môe
ju po písomnom súhlase uívate¾a po¾ovného revíru
a prísluného obvodného lesného úradu vypusti do
po¾ovného revíru aj orgán ochrany prírody a krajiny
a organizácia ochrany prírody. Písomný súhlas uívate¾a po¾ovného revíru nie je potrebný, ak sa vypúa
zrehabilitovaný jedinec na území po¾ovného revíru,
v ktorom bol nájdený. Ohlasovacia povinnos uívate¾ovi po¾ovného revíru zostáva zachovaná.
§ 23
Chovate¾ská prehliadka
(1) Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej zveri pod¾a kritérií chovnosti vykonáva kadoroène
hodnotite¾ská komisia na chovate¾ských prehliadkach,
ktoré organizuje a vykonáva obvodná komora v súèinnosti s prísluným obvodným lesným úradom.
(2) Èlenov hodnotite¾skej komisie pre chovate¾ské prehliadky vymenúva a odvoláva obvodná komora; èlenov
ústrednej hodnotite¾skej komisie vymenúva a odvoláva
komora z radov drite¾ov certifikátu Medzinárodnej rady
pre po¾ovníctvo a ochranu zveri o absolvovaní kurzu
v hodnotení trofejí.
(3) Na chovate¾skú prehliadku musí vlastník po¾ovníckej trofeje predloi po¾ovnícku trofej raticovej zveri
na lebke spolu so spodnou èe¾usou okrem spodných
èe¾ustí muflónov, jednoroèných jeleòov a danielov, kly
diviakov starích ako tri roky a lebky ve¾kých eliem.
Predkladanie lebiek ostatných eliem je dobrovo¾né. Zo
zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na

) Nariadenie Rady (ES) è. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
(Ú. v. ES L 61, 3. 3.1997) v platnom znení.
Zákon è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) è. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia
Rady (ES) è. 338/97 o ochrane druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (Ú. v. EÚ L 166,
19. 6. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 100/2008 zo 4. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 31, 5. 2. 2008).
16
) § 2 ods. 2 písm. q) zákona è. 543/2002 Z. z.
17
) § 45 zákona è. 543/2002 Z. z.
18
) Napríklad § 53 zákona è. 39/2007 Z. z.
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území Slovenskej republiky, mono namiesto trofeje
predloi dokumentáciu o nej.
(4) Kadý, kto uloví zver, ktorej po¾ovnícka trofej sa
predkladá na chovate¾skú prehliadku, je povinný na
výzvu uívate¾a po¾ovného revíru doruèi po¾ovnícku
trofej na úèely chovate¾skej prehliadky v ním urèenom
èase na urèené miesto. Uívate¾ po¾ovného revíru vráti
trofej po ukonèení chovate¾skej prehliadky bez spodných èe¾ustí.
(5) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný vetky po¾ovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej po¾ovníckej sezóne a dokumentáciu k ním doruèi
v èase urèenom obvodnou komorou na urèené miesto.
(6) Na chovate¾skú prehliadku sa nepredkladá po¾ovnícka trofej, ktorá je v èase konania chovate¾skej prehliadky spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu; taká po¾ovnícka trofej sa musí predloi na
chovate¾skú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom
roku. Namiesto tejto po¾ovníckej trofeje jej majite¾
predkladá fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovate¾a po¾ovníckej trofeje. Na chovate¾skú prehliadku sa nepredkladá lebka ve¾kej elmy, ak
sa odovzdala orgánu tátnej veterinárnej a potravinovej správy, o èom predloí jej majite¾ písomný doklad
o jej prevzatí.
(7) Po¾ovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predloi vdy spolu s písomným vyhlásením po¾ovníckeho
hospodára o náleze a fotografickou dokumentáciou
nájdenej uhynutej zveri.
(8) Po¾ovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa
musí predloi vdy spolu s písomným vyhlásením po¾ovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou ulovenej chorej alebo poranenej zveri
a s platným veterinárnym potvrdením, e trofej pochádza z chorej alebo poranenej zveri.
(9) Hodnotite¾ská komisia o výsledkoch chovate¾skej
prehliadky pod¾a odseku 1 spíe záznam, ktorý predkladá príslunému obvodnému lesnému úradu a komore (§ 41). Ak hodnotite¾ská komisia zistí poruenie
tohto zákona alebo ustanovení veobecne záväzných
právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, uvedie to v zázname.
(10) Ministerstvo v spolupráci s komorou organizuje
raz za pä rokov celotátnu výstavu trofejí, na ktorej
hodnotí vývoj kvality chovu a správnosti lovu trofejovej
zveri.
Ochrana a zlepovanie
ivotných podmienok zveri
§ 24
Ochrana po¾ovníctva
(1) Ochranou po¾ovníctva sa rozumie ochrana zveri
pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom
prirodzenej potravy, kodlivými zásahmi ¾udí a zvierat
kodlivých po¾ovníctvu [§ 29 ods. 1 písm. f) a g)], choro19
20
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bami zveri, ochrana biotopu1) zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana po¾ovníckych zariadení.
Zabezpeèenie ochrany po¾ovníctva zveri je povinnosou
kadého uívate¾a po¾ovného revíru.
(2) Kadý je povinný kona tak, aby pod¾a svojich
moností nespôsobil ohrozenie alebo pokodenie zveri,
jej ivotných podmienok a jej ivotného prostredia.
(3) Zakazuje sa v po¾ovnom revíri
a) plai zver akýmko¾vek spôsobom okrem opatrení na
zabránenie vzniku kôd spôsobených zverou alebo
kôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo beného obhospodarovania po¾ovného pozemku,
b) spôsobova zveri poranenie, stres, rui ju pri hniezdení alebo kladení mláïat a vykonáva èinnosti, ktoré
pôsobia na zver ako vo¾ne ijúce ivoèíchy nepriaznivo,
okrem beného obhospodarovania po¾ovných pozemkov, po¾ovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodòových opatrení,
c) pokodzova alebo nièi po¾ovnícke zariadenia,
d) pohyb psov bez osoby pod¾a osobitného predpisu,19)
e) pohyb maèiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m
od najbliieho trvale obývaného domu,
f) vo¾ný pohyb raticovej zveri z farmových chovov; okrem zverníc (§ 6),
g) lovi zver odstrelom alebo odchytom, alebo po¾ovnými dravcami bez povolenia na lov zveri a platného
po¾ovného lístka,
h) privlastni si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo
zbiera paroie a vajcia pernatej zveri bez povolenia
(§ 53) alebo súhlasu uívate¾a po¾ovného revíru,
i) privlastòova a premiestòova ulovenú zver alebo
inak usmrtenú zver alebo jej èasti, alebo nájdené
mláïatá zveri okrem ich záchrany uívate¾om po¾ovného revíru, bez súhlasu alebo vedomia uívate¾a
po¾ovného revíru, ak tento zákon neustanovuje
inak,
j) vyváa moèovku do remízok, trstín, krovísk, lesa
a vetrolamov,
k) vypa¾ova kroviská, remízky, trávu, burinu a suché
tàstie, ako aj rúba a vyrezáva remízky a kroviská;
okrem rúbania a vyrezávania remízok a krovísk
v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav na po¾nohospodárskej a ostatnej pôde,
l) jazda na motocykli, motorovej trojkolke, tvorkolke,
motorovom vozidle alebo motorovom èlne, snenom
skútri a vodnom skútri v po¾ovnom revíri, okrem
cestnej premávky;20) zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov pri ich benom obhospodarovaní, pre uívate¾a po¾ovného revíru pri uívaní po¾ovného revíru
a orgány tátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly.
(4) Na iados uívate¾a po¾ovného revíru a odporúèanie obvodného lesného úradu vydá obec v èase hniezdenia, kladenia mláïat alebo z dôvodu ich ochrany veobecne záväzným nariadením
a) obmedzenie alebo zákaz vstupu do po¾ovného revíru
alebo jeho èasti,

) § 4 zákona è. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drania psov.
) § 2 ods. 1 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) oznámenie o zóne pokoja v po¾ovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáe lov niektorých druhov zveri alebo
vetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v po¾ovnom revíri
nachádza,
c) zákaz vstupu do zvernice alebo baantnice, alebo ich
èasti nepovolaným osobám.
(5) Obmedzenia a zákazy vydané obcou je uívate¾ po¾ovného revíru povinný vyznaèi v po¾ovnom revíri na
prístupových cestách.
(6) Ak dôjde k usmrteniu vo¾ne sa pohybujúcich psov
a maèiek v po¾ovnom revíri, ich vlastník môe poadova náhradu len vtedy, ak k ich usmrteniu nedolo za
podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f) a g).
(7) Obmedzenia a zákazy pod¾a odseku 4 písm. a) a c)
sa nevzahujú na vlastníka pozemkov, uívate¾a pozemkov a na zamestnancov orgánov tátnej správy po¾ovníctva pri výkone dozoru alebo kontrolnej èinnosti.
§ 25
Povinnosti uívate¾a po¾ovného pozemku
Uívate¾ po¾ovného pozemku je povinný
a) dba pri obhospodarovaní po¾ovných pozemkov, ich
ohradzovaní pri pastve, aby zver, ako aj ostatné ivoèíchy neboli zraòované alebo usmrcované a aby neboli pokodzované ich biotopy,
b) oznámi uívate¾ovi po¾ovného revíru aspoò tri dni
vopred èas a miesto vykonávania po¾nohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a pouitie chemických prípravkov, ktoré sú kodlivé pre zver,
c) pouíva plaièe zveri pri kosení trvalých trávnych
porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonáva práce tak, aby bola zver vytlaèovaná od stredu
pozemku k jeho okraju,
d) vykonáva opatrenia na zabránenie prístupu zveri
k silánym jamám a hrobliam,
e) odstraòova z po¾ovného pozemku umelé prekáky,
ktoré môu spôsobi zranenie alebo usmrtenie zveri,
alebo vhodným spôsobom k nim zamedzi prístup,
f) uhradi uívate¾ovi po¾ovného revíru kody spôsobené na zveri obhospodarovaním po¾ovného pozemku
spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto zákonom alebo
veobecne záväznými právnymi predpismi, alebo
predpismi upravujúcimi pouívanie ochranných
prostriedkov proti rastlinným alebo ivoèínym
kodcom,
g) dohodnú v zmluve (§ 13) s uívate¾om po¾ovného revíru spôsob a formu minimalizácie kôd spôsobovaných zverou a na zveri.
§ 26
Povinnosti uívate¾a po¾ovného revíru
(1) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný zabezpeèi
celoroènú starostlivos a ochranu zveri a po¾ovného revíru. Na ten úèel najmä:
21

) Zákon è. 543/2002 Z. z.
) § 26 zákona è. 39/2007 Z. z.
23
) § 17 zákona è. 39/2007 Z. z.
22
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a) hospodári v po¾ovnom revíri tak, aby dosiahol
a udriaval v po¾ovnom revíri normovaný kmeòový
stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú truktúru
populácií jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav,
b) vykonáva po oznámení uívate¾a po¾ovného pozemku pod¾a § 25 potrebné opatrenia na záchranu zveri,
c) zriaïova so súhlasom vlastníka po¾ovného pozemku po¾ovnícke zariadenia z takého materiálu, ktorý
nenaruí vzh¾ad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom,21)
d) prikrmova zver v èase núdze zdravotne nezávadným krmivom22) takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého poèasia alebo
nespôsobovalo zveri zdravotné problémy,
e) vykona opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu
zveri pri záplavách, lesných poiaroch alebo poèas
extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v èase
extrémneho sucha,
f) odstraòova z po¾ovného revíru nefunkèné po¾ovnícke zariadenia; po skonèení prikrmovania alebo vnadenia odstráni nepouité krmivo, odstráni znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho
zvyky z prikrmovacích zariadení a ich okolia,
g) vykonáva veterinárne opatrenia vydané pod¾a osobitného predpisu23) a predloi poadované vzorky
pri monitoringu alebo veterinárnom vyetrení zvierat alebo ivoèínych produktov pod¾a pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,
h) kadoroène zisova v po¾ovnom revíri stavy zveri,
i) vypracova plány po¾ovníckeho hospodárenia v po¾ovnom revíri, v urèených termínoch ich predklada
na schválenie a zabezpeèi plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje inak,
j) vies záznamy o revíri a po¾ovníckom hospodárení
v òom,
k) podáva informácie obvodnému lesnému úradu
o stave zveri, love zveri a stave po¾ovného revíru,
l) spolupracova s uívate¾mi po¾ovných pozemkov
a zabraòova vzniku kôd spôsobených zverou, na
zveri a po¾ovných pozemkoch a dohodnú v zmluve
(§ 13) s uívate¾om po¾ovných pozemkov spôsob
a formu minimalizácie kôd spôsobovaných zverou
a na zveri,
m) oznámi obvodnému lesnému úradu doruèenie rozhodnutia pod¾a § 56 ods. 5 a 6,
n) zlepova po dohode s vlastníkom alebo uívate¾om
po¾ovného pozemku úivnos po¾ovného revíru zakladaním remízok, políèok pre zver, ohryzových
plôch a ïalími na to vhodnými spôsobmi,
o) pouíva pri ochrane zveri a love zveri po¾ovne upotrebite¾ných psov.
(2) Ak obvodný lesný úrad zistí, e zver trpí hladom,
vyzve uívate¾a po¾ovného revíru na vykonanie nápravy. Ak ten v urèenom termíne nápravu nevykoná, nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady rozhodnutím.
Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení prikrmovania
nemá odkladný úèinok.
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(3) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný pri organizovaní po¾ovníckej èinnosti, ktorá môe doèasne obmedzi obhospodarovanie po¾ovných pozemkov, vopred
takúto èinnos prerokova s uívate¾om po¾ovných pozemkov.
(4) Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu
ohrozené normované kmeòové stavy zveri alebo truktúra populácie niektorého druhu zveri v po¾ovnom revíri, uívate¾ po¾ovného revíru je povinný lov takejto zveri
obmedzi alebo zastavi a túto skutoènos ihneï oznámi obvodnému lesnému úradu.
Po¾ovnícka strá
§ 27
Odborná spôsobilos
(1) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný na zabezpeèenie ochrany po¾ovníctva na kadých aj zaèatých
500 ha navrhnú obvodnému lesnému úradu jedného
èlena po¾ovníckej stráe.
(2) Návrh pod¾a odseku 1 podáva uívate¾ po¾ovného
revíru
a) spolu so iadosou o evidenciu zmluvy pod¾a § 16,
b) spolu s predloením zmluvy vlastníkov pod¾a § 12,
c) spolu s predloením návrhu na vymenovanie po¾ovníckeho hospodára alebo
d) do 15 dní odo dòa, keï bol uívate¾ po¾ovného revíru
informovaný o vykrtnutí èlena po¾ovníckej stráe zo
zoznamu èlenov po¾ovníckej stráe.
(3) Ak uívate¾ po¾ovného revíru nepodá návrh na èlena po¾ovníckej stráe alebo ak sa skonèí platnos zmluvy alebo zmluvy vlastníkov, alebo je potrebné zabezpeèi ochranu po¾ovného revíru pod¾a § 4 ods. 6 alebo § 13
ods. 5, vymenuje obvodný lesný úrad èlena po¾ovníckej
stráe z vlastného podnetu. Návrh musí obsahova písomný súhlas osoby navrhnutej na vymenovanie za
èlena po¾ovníckej stráe.
(4) Èlenom po¾ovníckej stráe môe by len fyzická
osoba, ktorá
a) dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b) má platný po¾ovný lístok a zbrojný preukaz skupiny D,
c) je na výkon funkcie zdravotne spôsobilá, èo doloí
potvrdením lekára,
d) v posledných piatich rokoch sa nedopustila priestupku alebo disciplinárneho previnenia na úseku
po¾ovníctva, za ktorý jej bol odòatý po¾ovný lístok,
e) je odborne spôsobilá pod¾a odseku 5,
f) zloila s¾ub pod¾a § 28 ods. 1.
(5) Odborná spôsobilos uchádzaèa za èlena po¾ovníckej stráe sa preukazuje vykonaním skúky na obvodnom lesnom úrade pred komisiou, ktorú vymenúva
a odvoláva prednosta obvodného lesného úradu. Obsahom skúky je preukázanie základných znalostí
z trestného práva, právnej úpravy na úseku po¾ovníctva a pouitia donucovacích prostriedkov.
(6) Obvodný lesný úrad pred skúkou overí splnenie
podmienok pod¾a odseku 4 písm. a) a d).
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§ 28
Zoznam èlenov po¾ovníckej stráe
(1) Ten, kto je navrhovaný za èlena po¾ovníckej stráe, skladá do rúk prednostu obvodného lesného úradu
s¾ub v tomto znení: S¾ubujem, e ako èlen po¾ovníckej
stráe budem svedomito plni svoje úlohy pri ochrane
po¾ovného revíru a po¾ovníctva, dba na dodriavanie
Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných veobecne záväzných právnych predpisov..
(2) Èlenom po¾ovníckej stráe sa stáva fyzická osoba
dòom zápisu do zoznamu èlenov po¾ovníckej stráe,
ktorý vedie obvodný lesný úrad (ïalej len zoznam).
(3) Èlena po¾ovníckej stráe zapíe obvodný lesný
úrad do zoznamu po zloení skúky pod¾a § 27 a zloení
s¾ubu pod¾a odseku 1.
(4) Po zapísaní èlena po¾ovníckej stráe do zoznamu
vydá obvodný lesný úrad èlenovi po¾ovníckej stráe
preukaz po¾ovníckej stráe a odznak po¾ovníckej stráe.
(5) Ak dôjde k strate, zneuitiu alebo odcudzeniu preukazu po¾ovníckej stráe alebo odznaku po¾ovníckej
stráe, èlen po¾ovníckej stráe je povinný túto skutoènos ihneï oznámi príslunému obvodnému lesnému
úradu.
(6) Obvodný lesný úrad vykrtne èlena po¾ovníckej
stráe zo zoznamu, ak
a) zanikla zmluva,
b) zanikol po¾ovný revír,
c) zanikol uívate¾ po¾ovného revíru,
d) o to èlen písomne poiada,
e) stratil spôsobilos na výkon funkcie pod¾a § 27
ods. 4 písm. b) a e),
f) prestal by èlenom alebo zamestnancom uívate¾a
po¾ovného revíru, ak tento zákon neustanovuje
inak,
g) dlhodobo nevykonáva èinnos, neplní povinnosti
ustanovené týmto zákonom alebo prekroèí práva po¾ovníckej stráe,
h) zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
i) o to poiada uívate¾ po¾ovného revíru.
(7) Ak je èlen po¾ovníckej stráe vykrtnutý zo zoznamu, je povinný do desiatich pracovných dní odovzda
príslunému obvodnému lesnému úradu sluobný
odznak a preukaz po¾ovníckej stráe. Ak èlenstvo zaniklo pod¾a odseku 6 písm. h), táto povinnos prechádza na pozostalých.
(8) Èinnos èlena po¾ovníckej stráe sa skonèí dòom
doruèenia oznámenia o vykrtnutí zo zoznamu. Obvodný lesný úrad o vykrtnutí zo zoznamu písomne upovedomí do desiatich pracovných dní aj uívate¾a po¾ovného revíru. Proti vykrtnutiu zo zoznamu nie je moné sa
odvola.
§ 29
Práva a povinnosti èlena po¾ovníckej stráe
(1) Èlen po¾ovníckej stráe je pri plnení úloh pod¾a
tohto zákona oprávnený
a) vyadova od osôb, ktoré sú v po¾ovnom revíri so
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f)
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strelnou zbraòou alebo iným predmetom spôsobilým zmocni sa zveri, ako sú sluèky, pasce, siete,
luky a kue, predloenie po¾ovného lístka, zbrojného
preukazu, preukazu zbrane a povolenia na lov zveri
a dokladu, ktorým môe preukáza svoju totonos,
zastavi v po¾ovnom revíri dopravný prostriedok na
vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného
prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, e osoby nachádzajúce sa vo vozidle lovili zver bez povolenia na
lov zveri (§ 53) alebo e sa preváa neoprávnene ulovená zver alebo neoprávnene privlastnená zver, alebo neoprávnene privlastnené zhody paroia; na tento úèel môe poadova od osôb predloenie dokladu
totonosti, povolenia na lov zveri alebo zberu paroia
zveri (§ 53), dokladu o pôvode zveri a dokladu oprávòujúceho na jazdu po lesných cestách,
obmedzi osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo bezprostredne po òom
alebo pri ulovenej zveri alebo osoby, ktorá nevie preukáza pôvod ulovenej zveri (§ 64),
odobra osobám uvedeným v písmenách a) a c)
strelnú zbraò alebo iné predmety, ulovenú alebo
prepravovanú zver, zhody paroia a bezodkladne vec
oznámi Policajnému zboru,
poadova súèinnos Policajného zboru,
usmrti v po¾ovnom revíri psa vo vzdialenosti väèej
ako 200 m od najbliie trvale obývaného domu alebo psa, ktorý h¾adá alebo prenasleduje zver, alebo sa
k nej plazí; to sa nevzahuje na po¾ovníckeho psa,
usmrti maèku domácu potulujúcu sa v po¾ovnom
revíri vo vzdialenosti viac ako 200 m od najbliieho
trvale obývaného domu, alebo ak ju vo vzdialenosti
menej ako 200 m pristihne pri prenasledovaní alebo
usmrcovaní zveri.

(2) Oprávnenie pod¾a odseku 1 písm. f) a g) môe uívate¾ po¾ovného revíru povolením na lov zveri prenies
aj na iných drite¾ov po¾ovných lístkov.

zita jeho pouitia
nebezpeènosti útoku.
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neboli

zjavne

neprimerané

(7) Èlen po¾ovníckej stráe je oprávnený poui donucovacie prostriedky pod¾a odseku 3 písm. a) a c) a e)
s cie¾om
a) zabráni úmyselnému poruovaniu tohto zákona,
b) zaisti bezpeènos inej osoby alebo vlastnej osoby
pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí,
útok bezprostredne hrozí alebo trvá,
c) obmedzi osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
(8) Èlen po¾ovníckej stráe je oprávnený poui putá
na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda èlena po¾ovníckej stráe alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne koná v rozpore
s týmto zákonom, po márnej výzve, aby od takého konania upustila, a na vzájomné pripútanie osôb.
(9) Èlen po¾ovníckej stráe je oprávnený poui varovný výstrel, ak osoba, proti ktorej zakroèuje, neuposlúchla jeho výzvu, vyhráa sa po¾ovníckej strái alebo
ohrozuje ivot alebo zdravie po¾ovníckej stráe alebo
inej osoby. Varovný výstrel musí smerova do vzduchu
a nesmie ním by nikto ohrozený.
(10) Pri zákroku proti zjavne tehotnej ene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím
a proti osobe mladej ako 14 rokov je èlen po¾ovníckej
stráe oprávnený poui z donucovacích prostriedkov
len hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky
je èlen po¾ovníckej stráe oprávnený poui len vtedy,
ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje ivoty
a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby alebo hrozí
koda na zveri a po¾ovníckych zariadeniach a nebezpeèenstvo nemono odvráti inak.

(5) Pred pouitím donucovacích prostriedkov je èlen
po¾ovníckej stráe povinný vyzva osobu, proti ktorej
zakroèuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, e bude pouitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môe upusti len, ak je
sám napadnutý alebo je ohrozený ivot alebo zdravie
inej osoby, alebo tomu bránia iné okolnosti.

(11) Èlen po¾ovníckej stráe je povinný
a) vyzva osoby, aby upustili od protiprávneho konania,
b) pri výkone sluby nosi na vidite¾nom mieste sluobný odznak a na vyiadanie sa preukáza preukazom
po¾ovníckej stráe,
c) kontrolova dodriavanie zákazov, postupov a príkazov ustanovených týmto zákonom,
d) vykona neodkladné opatrenia na odvrátenie vzniku
hroziacich kôd v po¾ovnom revíri na zveri a na po¾ovníckych zariadeniach,
e) odovzda bezodkladne Policajnému zboru odòatú
po¾ovnícku výstroj a výzbroj,
f) oznamova bezodkladne zistené poruovanie predpisov pod¾a povahy veci orgánom èinným v trestnom
konaní, obvodnému lesnému úradu, komore a uívate¾ovi po¾ovného revíru,
g) oznamova výsledky vykonanej kontroly po¾ovníckemu hospodárovi,
h) pri výkone svojej funkcie spolupracova s orgánmi
ochrany prírody, organizáciami ochrany prírody,
stráou prírody a po¾ovníckymi organizáciami.

(6) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov pouije,
rozhoduje èlen po¾ovníckej stráe pod¾a konkrétnej situácie tak, aby pouitý donucovací prostriedok a inten-

(12) Osoba kontrolovaná èlenom po¾ovníckej stráe je
povinná uposlúchnu výzvu po¾ovníckej stráe a strpie vykonávané úkony.

(3) Èlen po¾ovníckej stráe môe pri plnení úloh poui tieto donucovacie prostriedky:
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky alebo iné paralyzujúce prostriedky,
c) obuok,
d) putá,
e) varovný výstrel.
(4) Donucovacie prostriedky pod¾a odseku 3 písm. b)
a d) pre èlena po¾ovníckej stráe zabezpeèuje uívate¾
po¾ovného revíru.
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Po¾ovnícke plánovanie, tatistika
a informaèný systém
§ 30
Po¾ovnícke plánovanie
(1) Po¾ovnícke plánovanie obsahuje
a) koncepciu rozvoja po¾ovníctva v Slovenskej republike,
b) koncepcie chovu zveri v po¾ovných oblastiach a po¾ovných lokalitách,
c) výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia v po¾ovnom revíri na obdobie desiatich rokov,
d) roèné plány po¾ovníckeho hospodárenia v po¾ovnom
revíri.
(2) Po¾ovnícke plány musia zabezpeèi trvale udrate¾né obhospodarovanie a vyuívanie zveri, ochranu
a zachovanie jej genofondu a zachovanie biodiverzity.
Musia sa zostavova tak, aby repektovali potrebu
ochrany prírody a krajiny, potrebu ochrany po¾nohospodárskej výroby a lesnej výroby pred kodami spôsobenými zverou a aby zabezpeèovali ochranu zdravia
a bezpeènosti obyvate¾ov Slovenskej republiky.
(3) Koncepciu rozvoja po¾ovníctva v Slovenskej republike zabezpeèuje ministerstvo v spolupráci s komorou a schva¾uje vláda Slovenskej republiky.
(4) Koncepciu chovu zveri v po¾ovných oblastiach zabezpeèuje a schva¾uje prísluný krajský lesný úrad
pod¾a návrhu poradného zboru.
(5) Výh¾adový plán po¾ovníckeho hospodárenia zabezpeèuje uívate¾ po¾ovného revíru prostredníctvom
odborne spôsobilej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a schva¾uje ho obvodný lesný úrad na návrh chovate¾skej rady prísluného chovate¾ského celku.
(6) Odborne spôsobilou fyzickou osobou pod¾a odseku 5 je osoba, ktorá je aspoò pä po sebe nasledujúcich
rokov drite¾om po¾ovného lístka, úspene absolvovala
po¾ovnícku skúku [§ 50 ods. 1 písm. c)] alebo je absolventom vysokej koly alebo strednej koly, na ktorej je
po¾ovníctvo povinným alebo volite¾ným vyuèovacím
predmetom, a má najmenej päroènú prax v po¾ovníckom hospodárení alebo v po¾ovníckom plánovaní, alebo vo výuke po¾ovníctva.
(7) Odborne spôsobilou právnickou osobou je vysoká
kola alebo stredná kola, na ktorej je po¾ovníctvo povinným vyuèovacím predmetom, a výskumné ústavy
zaoberajúce sa po¾ovníctvom. Odborne spôsobilé osoby
vo svojej pôsobnosti eviduje obvodný lesný úrad.
(8) Roèný plán po¾ovníckeho hospodárenia v po¾ovnom revíri
a) vypracúva a predkladá na schválenie obvodnému
lesnému úradu uívate¾ po¾ovného revíru,
b) musí zoh¾adòova chovate¾ské ciele urèené vo výh¾adovom pláne po¾ovníckeho hospodárenia,
c) schva¾uje na základe stanoviska chovate¾skej rady
obvodný lesný úrad.
24
25
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(9) Schválený plán po¾ovníckeho hospodárenia je pre
uívate¾a po¾ovného revíru záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak. Plnenie tohto plánu sleduje poradný
zbor a chovate¾ská rada a kontroluje pod¾a pôsobnosti
krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad.
(10) Obvodný lesný úrad môe zmeni poèas plánovaného obdobia plán po¾ovníckeho hospodárenia najmä
v dôsledku vzniku kôd na po¾nohospodárskych kultúrach alebo lesných kultúrach zverou alebo v dôsledku
veterinárnych nákaz alebo ivelných pohrôm, alebo pri
poklese stavu zveri, alebo pri premnoení zveri.
(11) Krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad sú
oprávnené kontrolova správnos zostavovania plánu,
reálnos jeho plnenia a vyadova odstránenie zistených nedostatkov v urèenom termíne.
§ 31
Po¾ovnícka tatistika a informaèný systém
v po¾ovníctve
(1) tatistické zisovanie v oblasti po¾ovníctva a spracovanie údajov po¾ovníckej tatistiky zabezpeèuje
právnická osoba zriadená ministerstvom.24)
(2) Informaèný systém v po¾ovníctve25) tvoria aj po¾ovnícke plány, evidencia ulovenej a uhynutej zveri a roèný tatistický výkaz o po¾ovníctve.
(3) Správcom informaèného systému pod¾a odseku 2
je ministerstvo.
§ 32
Po¾ovnícka organizácia
(1) Na úèely tohto zákona sa po¾ovníckou organizáciou rozumie právnická osoba zriadená pod¾a tohto zákona, ktorá
a) je neziskovou organizáciou, ktorá zdruuje obèanov
Slovenskej republiky, ktorí sú drite¾mi po¾ovných
lístkov, a iné fyzické osoby na úèel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich èlenov na
úseku po¾ovníctva,
b) má sídlo na území Slovenskej republiky,
c) je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie ministerstvo,
d) riadi svoju èinnos stanovami, ktoré musia by v súlade s týmto zákonom a ostatnými, veobecne záväznými právnymi predpismi.
(2) Po¾ovnícka organizácia môe ma svoje organizaèné zloky.
§ 33
Vznik po¾ovníckej organizácie
(1) Po¾ovnícka organizácia vzniká registráciou dòom,
ku ktorému je zapísaná do centrálneho registra po¾ovníckych organizácií, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

) § 38 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení zákona è. 360/2007 Z. z.
) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) Návrh na registráciu po¾ovníckej organizácie (ïalej len návrh na registráciu) môu poda najmenej
traja obèania Slovenskej republiky starí ako 18 rokov,
ktorí sú drite¾mi platných po¾ovných lístkov (ïalej len
prípravný výbor). Návrh podpíu èlenovia prípravného výboru a uvedú v òom svoje meno, priezvisko, rodné
èíslo, bydlisko a èíslo po¾ovného lístka a kto z nich je
oprávnený kona v ich mene (ïalej len splnomocnenec). K návrhu na registráciu pripoja dva výtlaèky stanov po¾ovníckej organizácie, v ktorých musí by uvedené:
a) názov po¾ovníckej organizácie,
b) sídlo,
c) pôsobnos,
d) cie¾ a rozsah jej èinnosti,
e) práva a povinnosti èlenov,
f) orgány po¾ovníckej organizácie, ich kompetencie,
spôsob ich vytvorenia, urèenie orgánov a funkcionárov oprávnených kona v mene organizácie,
g) spôsob registrácie èlenov a organizaèných zloiek,
h) ustanovenia o organizaèných jednotkách, ak sú vytvorené a ak konajú vo svojom mene,
i) zásady hospodárenia.
(3) V mene po¾ovníckej organizácie a do vytvorenia
orgánov uvedených v odseku 2 písm. f) koná prípravný
výbor alebo splnomocnenec.
(4) Názov po¾ovníckej organizácie musí by odliný od
názvu inej po¾ovníckej organizácie, ktorá je u registrovaná.
Registrácia po¾ovníckej organizácie
§ 34
(1) Ministerstvo vedie centrálny register, ktorý obsahuje:
a) názov po¾ovníckej organizácie,
b) identifikaèné èíslo organizácie,
c) sídlo,
d) pôsobnos,
e) údaje o tatutárnom zástupcovi, ktorými sú meno,
priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu
a kontaktné údaje.
(2) Návrh na registráciu podáva prípravný výbor alebo splnomocnenec obvodnému lesnému úradu príslunému pod¾a sídla organizácie.
(3) Ak po¾ovnícka organizácia, ktorá má by zaregistrovaná, nespåòa podmienky pod¾a § 32 ods. 1 alebo
návrh na registráciu nemá náleitosti pod¾a § 33, alebo
ak sú údaje v návrhu neúplné alebo nepresné, alebo
stanovy po¾ovníckej organizácie neobsahujú náleitosti pod¾a § 33 ods. 2, obvodný lesný úrad upozorní na to
prípravný výbor alebo splnomocnenca bezodkladne,
najneskôr do 10 dní od doruèenia návrhu s tým, e ak
tieto nedostatky nebudú odstránené, registrácia nebude vykonaná.
(4) Konanie o návrhu na registráciu sa zaène dòom,
keï je obvodnému lesnému úradu doruèený návrh na
registráciu, ktorý nemá nedostatky uvedené v odseku 3. O dni zaèatia konania obvodný lesný úrad bezod-
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kladne upovedomí splnomocnenca alebo prípravný
výbor.
§ 35
(1) Obvodný lesný úrad registráciu nevykoná, ak pod
rovnakým názvom je u zaregistrovaná po¾ovnícka organizácia alebo návrh nespåòa podmienky pod¾a § 33,
alebo z predloených stanov vyplýva, e
a) nejde o po¾ovnícku organizáciu pod¾a § 32 ods. 1,
b) stanovy nespåòajú podmienky pod¾a § 33 ods. 2.
(2) O odmietnutí registrácie rozhodne obvodný lesný
úrad do 15 dní od zaèatia konania o registrácii a rozhodnutie doruèí splnomocnencovi prípravného výboru.
(3) Ak splnomocnencovi prípravného výboru nebolo
do 40 dní od zaèatia konania doruèené rozhodnutie obvodného lesného úradu o odmietnutí registrácie, po¾ovnícka organizácia vznikne dòom nasledujúcim po
uplynutí tejto lehoty; tento deò je dòom registrácie. Na
iados splnomocnenca prípravného výboru mu obvodný lesný úrad zale jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznaèí deò registrácie.
§ 36
(1) Ak obvodný lesný úrad nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od zaèatia konania
registráciu a v tejto lehote zale splnomocnencovi jedno
vyhotovenie stanov, na ktorom vyznaèí deò registrácie.
O registrácii sa rozhodnutie nevydáva.
(2) Vznik po¾ovníckej organizácie, jej názov a sídlo
oznámi obvodný lesný úrad do siedmich dní po registrácii tatistickému úradu Slovenskej republiky.
(3) Po¾ovnícka organizácia je povinná obvodnému
lesnému úradu bezodkladne nahlási pridelené identifikaèné èíslo organizácie tatistickým úradom Slovenskej republiky.
§ 37
Zmena stanov
(1) Zmenu stanov oznámi po¾ovnícka organizácia písomne obvodnému lesnému úradu do 15 dní od jej
schválenia prísluným orgánom po¾ovníckej organizácie a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.
(2) Ak zmena stanov nie je v súlade s § 32 a 33 alebo
ak sú uvedené údaje neúplné alebo nepresné, alebo ak
by obsah zmeny stanov zakladal dôvody na odmietnutie registrácie pod¾a § 35 ods. 1, obvodný lesný úrad
bezodkladne vyzve po¾ovnícku organizáciu na odstránenie nedostatkov. Po¾ovnícka organizácia je povinná
tieto nedostatky odstráni do 60 dní odo dòa doruèenia
upozornenia a v lehote ïalích 10 dní o tom upovedomí
obvodný lesný úrad. Ak tak neurobí, obvodný lesný
úrad po¾ovnícku organizáciu rozpustí.
(3) Ak nie je dôvod na postup pod¾a odseku 2, zale
obvodný lesný úrad po¾ovníckej organizácii do 10 dní
od doruèenia oznámenia pod¾a odseku 1 jedno vyhoto-
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venie zmeny stanov, na ktorom vyznaèí, e zmenu berie
na vedomie.
Zánik po¾ovníckej organizácie
§ 38
(1) Po¾ovnícka organizácia zaniká
a) dobrovo¾ným rozpustením,
b) zlúèením s inou po¾ovníckou organizáciou,
c) právoplatným rozhodnutím obvodného lesného úradu o rozpustení.
(2) Ak stanovy po¾ovníckej organizácie neurèujú spôsob dobrovo¾ného rozpustenia alebo zlúèenia s inou
po¾ovníckou organizáciou, rozhoduje o òom jej najvyí
orgán. Tento orgán oznámi zánik po¾ovníckej organizácie do 15 dní obvodného lesnému úradu.
(3) Ak obvodný lesný úrad zistí, e po¾ovnícka organizácia nevyvíja èinnos pod¾a svojich stanov alebo koná
v rozpore so svojimi stanovami, bez mekania ju na to
upozorní a vyzve ju, aby od takej èinnosti upustila. Ak
po¾ovnícka organizácia v tejto èinnosti pokraèuje alebo
do urèeného termínu nezabezpeèí nápravu, obvodný
lesný úrad po¾ovnícku organizáciu rozpustí.
(4) Obvodný lesný úrad postupuje proti organizaènej
jednotke po¾ovníckej organizácie, ktorá je oprávnená
kona vo svojom mene, pri poruení ustanovení tohto
zákona obdobne ako proti po¾ovníckej organizácii.
§ 39
(1) Ak pri zániku po¾ovníckej organizácie neprejdú
práva a povinnosti na právneho nástupcu, vykoná sa
jej likvidácia.26)
(2) Likvidácia pod¾a odseku 1 sa uplatní tie pri zániku po¾ovníckej organizácie pod¾a § 38 ods. 1 písm. a)
a b). Likvidátorom po¾ovníckej organizácie je jej tatutárny orgán. Ak neexistuje tatutárny orgán, ktorý by
majetkové vyrovnanie vykonal, obvodný lesný úrad navrhne súdu urèenie likvidátora.
§ 40
Zánik po¾ovníckej organizácie oznámi obvodný lesný
úrad tatistickému úradu Slovenskej republiky do
siedmich dní odo dòa, keï sa o òom dozvedel.
§ 41
Slovenská po¾ovnícka komora
(1) Zriaïuje sa Slovenská po¾ovnícka komora.
(2) Komora je právnická osoba.
(3) Sídlo komory urèí ustanovujúci snem.
(4) Komora sa èlení na obvodné komory, ktoré pôsobia spravidla v územnom obvode obvodného lesného
úradu a ktoré zdruujú po¾ovnícke organizácie, základné organizaèné jednotky komory a drite¾ov platných
26
27
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po¾ovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto
územnom obvode, ktorí nie sú èlenmi základných organizaèných jednotiek. Základnou organizaènou jednotkou komory sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré
v súlade s týmto zákonom vykonávajú právo po¾ovníctva v po¾ovných revíroch, ako aj právnické osoby, ktoré
majú v predmete èinnosti výkon práva po¾ovníctva,
chovu zveri, starostlivosti o zver a jej ivotné prostredie.
(5) Postavenie a úlohy obvodnej komory upravia stanovy komory.
§ 42
Úlohy komory a jej financovanie
(1) Komora plní úlohy na úseku po¾ovníctva, ktoré jej
vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na
to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície po¾ovníctva, najmä
a) vykonáva skúky uchádzaèov o po¾ovný lístok [§ 50
ods. 1 písm. a)],
b) menuje prednáate¾ov a skúobných komisárov pre
skúky z po¾ovníctva (§ 50 ods. 1),
c) organizuje odbornú prípravu na po¾ovnícke skúky
(§ 50 ods. 1),
d) vydáva po¾ovné lístky, predluje platnos po¾ovných
lístkov a odníma ich,
e) organizuje streleckú prípravu uchádzaèov o po¾ovný
lístok, praktické skúky zo strelectva a organizuje
kontrolné stre¾by èlenov komory,
f) organizuje po¾ovnícku kynológiu a sokoliarstvo
a kontroluje dodriavanie predpisov na tomto úseku,
g) organizuje a vykonáva chovate¾ské prehliadky, organizuje odbornú prípravu èlenov hodnotite¾ských
komisií,
h) spolupracuje so tátnymi orgánmi pri príprave návrhov veobecne záväzných právnych predpisov na
úseku po¾ovníctva,
i) spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na
úseku po¾ovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií
rozvoja po¾ovníctva, návrhoch zloenia poradných
orgánov ministerstva,
j) napomáha pri spracovaní prvotných tatistických
údajov a evidencií na úseku po¾ovníctva,
k) v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú
republiku v medzinárodných po¾ovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré
vyvíjajú èinnos súvisiacu s po¾ovníctvom,
l) zabezpeèuje plnenie ïalích úloh, ktorými ju môe
poveri ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
m) riei disciplinárne previnenia drite¾ov po¾ovných
lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.
(2) Komora môe nadobúda majetok. Svoju èinnos
zabezpeèuje predovetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môe dosta dotáciu zo tátneho rozpoètu pod¾a osobitných predpisov,27) ak zabezpeèuje
úlohy, ktoré vyplývajú z tohto zákona.

) § 70 Obchodného zákonníka.
) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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Èlenstvo v komore

piati èlenovia. Funkèné obdobie èlenov prezídia je pä
rokov.

(1) Èlenom komory je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá sa podie¾a na chove zveri, starostlivosti
o zver a jej ivotné prostredie vrátane jej lovu.

§ 47

§ 43

(2) Podrobnosti o vzniku a zániku èlenstva v komore
urèujú stanovy komory.
(3) Prezídium komory môe udeli èestné èlenstvo
v komore za podmienok urèených v stanovách komory.
§ 44
Orgány komory a èlenenie komory
a)
b)
c)
d)
e)

Orgánmi komory sú:
snem,
prezídium,
prezident,
dozorná rada,
disciplinárna komisia.
§ 45
Snem

(1) Snem je najvyím orgánom komory; tvoria ho delegáti zvolení èlenmi komory pod¾a volebného poriadku
komory na obdobie piatich rokov.
(2) Snem
a) urèuje predmet èinnosti komory, schva¾uje stanovy
komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok komory a disciplinárny poriadok komory, ich
zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ïalích
èlenov prezídia,
c) volí a odvoláva predsedu dozornej rady a ïalích jej
èlenov,
d) volí a odvoláva predsedu kynologickej rady a ïalích
jej èlenov,
e) urèuje organizáciu kancelárie komory,
f) schva¾uje výku zápisného a èlenského príspevku,
g) schva¾uje pravidlá nakladania s majetkom komory,
h) schva¾uje rozpoèet komory, roènú úètovnú závierku
a správy prezídia a dozornej rady o èinnosti a hospodárení komory,
i) rozhoduje o ïalích záleitostiach, ktoré si vyhradí.
(3) Snem zvoláva prezídium najmenej raz za rok alebo
mimoriadne, ak o to poiada viac ako jedna tretina èlenov komory.
§ 46
Prezídium
(1) Prezídium je najvyím výkonným orgánom komory; rozhoduje o vetkých veciach, ktoré nie sú týmto
zákonom, stanovami komory, iným vnútorným predpisom alebo uznesením snemu zverené inému orgánu
komory. Prezídium vymenúva a odvoláva riadite¾a kancelárie komory.
(2) Èlenmi prezídia sú prezident komory, dvaja viceprezidenti komory, predseda kynologickej rady a ïalí

(3) Prezídium zvoláva prezident komory spravidla raz
za mesiac.

Prezident
(1) Prezident je tatutárny orgán komory. Spôsob konania navonok urèia stanovy komory.
(2) Prezident zodpovedá za svoju èinnos snemu.
(3) Prezidenta komory zastupuje poèas jeho neprítomnosti viceprezident v rozsahu urèenom stanovami
komory.
§ 48
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Dozorná
rada kontroluje èinnos komory v rozsahu urèenom
v stanovách komory alebo na základe poverenia snemu.
(2) Poèet èlenov dozornej rady a pôsobnos urèujú
stanovy komory. Funkèné obdobie èlenov dozornej
rady je pä rokov.
(3) Èlen dozornej rady nesmie by èlenom prezídia,
zamestnancom komory ani èlenom disciplinárneho orgánu.
§ 49
Disciplinárna komisia
(1) Disciplinárna komisia komory riei disciplinárne
previnenia (§ 77 ods. 1) drite¾ov po¾ovných lístkov pod¾a disciplinárneho poriadku komory (§ 77 ods. 2).
(2) Poèet a kvalifikáciu èlenov disciplinárnej komisie,
jej pôsobnos, postup pri rieení disciplinárnych previnení a druhy disciplinárnych opatrení upraví disciplinárny poriadok komory.
Po¾ovnícke skúky, po¾ovný lístok
a povolenie na lov zveri
§ 50
Po¾ovnícke skúky
(1) Po¾ovníckymi skúkami sú:
a) skúka uchádzaèa o po¾ovný lístok,
b) skúka po¾ovníckeho hospodára,
c) vyia skúka z po¾ovníctva.
(2) Prípravu na
a) skúku uchádzaèa o po¾ovný lístok zabezpeèuje komora a skúku vykoná skúobná komisia menovaná
komorou; skúku organizuje komora,
b) skúku po¾ovníckeho hospodára zabezpeèuje prísluný obvodný lesný úrad v spolupráci s komorou
a skúku vykoná skúobná komisia menovaná
prednostom krajského lesného úradu; skúku organizuje obvodný lesný úrad,
c) vyiu skúku z po¾ovníctva zabezpeèuje prísluný
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krajský lesný úrad v spolupráci s komorou a skúku
vykoná skúobná komisia menovaná ministerstvom; skúku organizuje krajský lesný úrad.
(3) Príprava na skúku a skúka sa vykonajú pod¾a
skúobného poriadku pre jednotlivé druhy skúok vydaného ministerstvom. Záujemca o skúku je povinný
absolvova prípravu a skúku v rozsahu urèenom skúobným poriadkom.
(4) Náklady spojené s prípravou na skúku a s vykonaním skúky uhrádza záujemca o skúku organizátorovi prípravy alebo skúky.
(5) Kontrolu priebehu prípravy na skúku a kontrolu
skúky vykonávajú orgány tátnej správy po¾ovníctva.
(6) Èlenov skúobných komisií vymenúva do funkcie
lektora alebo skúobného komisára pre jednotlivé druhy skúok a vedie evidenciu èlenov skúobných komisií na skúky pod¾a odseku 1 písm. a) prezídium, na
skúky pod¾a odseku 1 písm. b) krajský lesný úrad
v obvode svojej pôsobnosti a na skúky pod¾a odseku 1
písm. c) ministerstvo na návrh komory.
(7) Orgán, ktorý vymenúva èlena skúobnej komisie
do funkcie, mu zároveò s oznámením o vymenovaní
vydá preukaz lektora alebo skúobného komisára pre
príslunú skupinu predmetov.
(8) Orgán, ktorý vymenúva èlena skúobnej komisie,
ho aj odvolá, ak èlen skúobnej komisie
a) opakovane poruil skúobný poriadok,
b) prestal spåòa podmienky na vymenovanie do funkcie,
c) neabsolvoval pri zmene veobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s po¾ovníctvom alebo
zmene skúobných poriadkov overenie odbornej
spôsobilosti organizované komorou alebo ministerstvom.
(9) Ak je èlen skúobnej komisie odvolaný z funkcie,
je povinný orgánu, ktorý ho z funkcie odvolal, odovzda
do 10 dní preukaz vydaný pod¾a odseku 7.
(10) Ak kontrolné orgány pod¾a odseku 5 zistia závané nedostatky v organizaènom, technickom alebo personálnom zabezpeèení prípravy na skúku alebo skúky, môu prípravu na skúku alebo skúku pozastavi
do odstránenia zistených nedostatkov. Ak zistia poruovanie skúobného poriadku zo strany skúaného,
môu pozastavi vykonanie skúky skúaného a do
odstránenia zistených nedostatkov.
(11) Ak kontrolný orgán zistí v èinnosti skúobného
komisára poruovanie skúobného poriadku, upozorní
na to prísluného skúobného komisára a predsedu
skúobnej komisie. Ak sa na výzvu kontrolného orgánu
nezabezpeèí náprava, môe kontrolný orgán poiada
o výmenu skúobného komisára a dohodne s predsedom skúobnej komisie ïalí postup.
(12) Ak organizátor skúky poruí v príprave na skúku alebo poèas skúky skúobný poriadok a na výzvu
kontrolného orgánu nezabezpeèí do termínu ním urèeného nápravu, môe kontrolný orgán, pod¾a závanosti
poruenia skúobného poriadku, odòa organizátorovi
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skúok pod¾a odseku 2 poverenie na organizovanie prípravy alebo skúok na 1 a 5 rokov.
(13) O zistených nedostatkoch a ich odstránení pod¾a
odsekov 10 a 12 spíe kontrolný orgán s kontrolovanými subjektmi záznam, ktorý tvorí súèas dokumentácie
prípravy na skúku alebo skúky a predkladá sa príslunému orgánu tátnej správy po¾ovníctva, ktorý zamestnanca alebo funkcionára kontrolou poveril, príslunému orgánu tátnej správy po¾ovníctva, v ktorého
pôsobnosti boli nedostatky zistené, a príslunej obvodnej komore.
(14) Vysvedèenie z po¾ovníckych skúok je verejnou
listinou osvedèujúcou získanie odbornosti na vydanie
po¾ovného lístka [odsek 1 písm. a)] alebo kvalifikaèných predpokladov na vykonávanie funkcie po¾ovníckeho hospodára [odsek 1 písm. b)] alebo èlena skúobnej komisie pre po¾ovnícke skúky [odsek 1 písm. c)].
§ 51
Po¾ovný lístok
(1) Po¾ovný lístok je verejná listina osvedèujúca
oprávnenie jeho drite¾a lovi zver, ak spåòa ïalie podmienky na lov zveri ustanovené týmto zákonom. Po¾ovný lístok vydáva, predluje jeho platnos a odníma obvodná komora, v ktorej pôsobnosti má iadate¾ trvalý
pobyt.
(2) Druhy po¾ovných lístkov:
a) po¾ovný lístok pre obèanov Slovenskej republiky,
b) po¾ovný lístok pre cudzincov.
(3) Po¾ovné lístky sa vydávajú
a) na jeden alebo pä kalendárnych rokov pre obèana
Slovenskej republiky a cudzinca s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky,
b) na jeden kalendárny rok pre poslucháèa strednej
odbornej koly alebo vysokej koly, na ktorej je po¾ovníctvo povinným alebo volite¾ným vyuèovacím
predmetom,
c) na rok, mesiac alebo týdeò pre cudzinca.
(4) Obvodná komora vydá po¾ovný lístok pod¾a odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) alebo písm. b) osobe,
ktorá preukáe, e
a) je staria ako 16 rokov,
b) má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre obèana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) zloila skúku z po¾ovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a)]
alebo skúku z po¾ovníctva na vysokej kole alebo je
poslucháèom alebo absolventom koly, na ktorej je
po¾ovníctvo povinným alebo volite¾ným vyuèovacím
predmetom; doklad o vykonanej skúke z po¾ovníctva je verejnou listinou,
d) je èlenom komory,
e) je poistená proti kodám spôsobeným pri výkone
práva po¾ovníctva poèas platnosti po¾ovného lístka,
f) zaplatila poplatok za vydanie po¾ovného lístka.
(5) Obvodná komora vydá, najviac na dobu povoleného pobytu, po¾ovný lístok pod¾a odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. c) osobe, ktorá
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a) je staria ako 18 rokov,
b) predloí doklad oprávòujúci na lov zveri vystavený
v cudzine alebo jeho úradne osvedèenú kópiu,28)
c) je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti
pri výkone práva po¾ovníctva poèas platnosti po¾ovného lístka,
d) zaplatila poplatok za vydanie po¾ovného lístka.
(6) Poslucháèom koly, na ktorej je po¾ovníctvo povinným alebo volite¾ným vyuèovacím predmetom, mono vyda po¾ovný lístok pod¾a odseku 3 písm. b) a po
absolvovaní predmetu po¾ovníctvo.
(7) Vydanie po¾ovného lístka obvodná komora odoprie, a ak u bol vydaný, tak sa odníme, osobe,
a) ktorá nespåòa podmienky pod¾a odseku 4 alebo odseku 5,
b) ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný èin pytliactva, pokia¾ odsúdenie nebolo zahladené, alebo
c) ktorej bol odòatý po¾ovný lístok a doba odòatia trvá.
(8) iados o vydanie alebo predåenie platnosti po¾ovného lístka podáva iadate¾ na predpísanom tlaèive.
iados o predåenie platnosti po¾ovného lístka doloenú predpísanými náleitosami podáva iadate¾ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti.
(9) Obvodná komora odníme po¾ovný lístok, ak zistí,
e
a) jeho drite¾ prestal spåòa podmienky pod¾a odseku
4 alebo odseku 5,
b) drite¾ovi po¾ovného lístka bol súdom uloený trest
zákazu výkonu èinnosti práva po¾ovníctva,
c) o zákaze èinnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní pod¾a tohto zákona prísluný obvodný lesný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.
(10) Ak je po¾ovný lístok odòatý na dobu urèitú, je osoba, ktorej bol po¾ovný lístok odòatý, povinná pred podaním iadosti o jeho vydanie vykona skúku pod¾a
§ 50 ods. 1 písm. a). Osobe, ktorej bol po¾ovný lístok odòatý natrvalo, môe obvodný lesný úrad povoli vykonanie skúky pod¾a § 50 ods. 1 písm. a) najskôr po
uplynutí desiatich rokov.
(11) Drite¾ po¾ovného lístka je povinný bezodkladne
oznámi obvodnej komore, e prestal spåòa podmienky
na vydanie po¾ovného lístka alebo nastali okolnosti na
jeho odòatie.
(12) Neplatný alebo odòatý po¾ovný lístok je povinný
jeho drite¾ bezodkladne odovzda obvodnej komore.
(13) Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky spolu s po¾ovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú po¾ovný lístok pre cudzincov.
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kodám spôsobeným pri výkone práva po¾ovníctva ublíením na zdraví alebo usmrtením iných osôb s limitom
poistného plnenia najmenej vo výke 150 000 eur a za
kodu na veciach najmenej na sumu 3 000 eur za jednu
poistnú udalos. Poistné podmienky, ktoré bliie upravia rozsah tohto poistenia, nesmú obsahova výhradu,
e poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného.
§ 53
Povolenie na lov zveri
(1) Kadý, kto sa nachádza v po¾ovnom revíri so zbraòou urèenou na lov zveri, musí ma pri sebe po¾ovný
lístok, povolenie na lov zveri a doklady pod¾a osobitného predpisu.29) Pri love po¾ovným dravcom musí ma pri
sebe po¾ovný lístok, povolenie na lov zveri a druhovú
kartu pod¾a osobitného predpisu.30) Tieto doklady je
povinný predloi na poiadanie orgánu Policajného
zboru, po¾ovníckemu hospodárovi, po¾ovníckej strái
a orgánu tátnej správy po¾ovníctva.
(2) Povolenie na lov zveri je verejnou listinou oprávòujúcou jeho drite¾a spolu s ïalími dokladmi na lov
zveri alebo inú èinnos v po¾ovnom revíri pod¾a tohto
zákona. Vydáva ho na predpísanom tlaèive uívate¾ po¾ovného revíru. Povolenie na lov zveri podpisujú tatutárny zástupca uívate¾a po¾ovného revíru a po¾ovnícky
hospodár. Povolenie na lov zveri je neprenosné na inú
osobu.
(3) V povolení na lov zveri musia by uvedené osobné
údaje drite¾a po¾ovného lístka (ïalej len po¾ovník),
a to meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, údaje
o druhu zveri, jej pohlaví, vekovej triede a poète zveri,
ktorú môe lovi, doba, v ktorej môe jednotlivé druhy
zveri lovi, a doba platnosti povolenia.
(4) Po¾ovnícky hospodár vedie evidenciu vydaných
povolení na lov zveri a zodpovedá za to, e vydané povolenie na lov zveri je v súlade s týmto zákonom.
(5) Povolenie na lov zveri uchováva uívate¾ po¾ovného revíru najmenej tri roky.
(6) Pri plánovaných spoloèných po¾ovaèkách vydáva
uívate¾ po¾ovného revíru pre vetkých úèastníkov po¾ovaèky len jedno povolenie na lov zveri, ktorého prílohou je zoznam úèastníkov spoloènej po¾ovaèky a zoznam po¾ovne upotrebite¾ných psov zúèastnených na
spoloènej po¾ovaèke.
(7) Po skonèení platnosti povolenia na lov zveri je jeho
drite¾ povinný odovzda ho do 30 dní príslunému po¾ovníckemu hospodárovi.
Lov zveri

§ 52

§ 54

Poistenie

Evidencia návtevy po¾ovného revíru

Osoba, ktorej má by v Slovenskej republike vydaný
po¾ovný lístok, vrátane cudzinca musí by poistená proti

(1) Kadý, kto sa nachádza v po¾ovnom revíri so zbraòou urèenou na po¾ovné úèely, okrem úèastníka spo-

28

) § 57 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 28 zákona è. 190/2003 Z. z.
30
) § 41 ods. 5 písm. a) zákona è. 543/2002 Z. z.
29
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loènej po¾ovaèky musí by pred vstupom do po¾ovného
revíru zapísaný v knihe návtev po¾ovného revíru (ïalej
len kniha návtev).
(2) Èlen po¾ovníckej stráe, ktorý v po¾ovnom revíri
vykonáva ochranu a kontrolu, sa do knihy návtev nezapisuje, ak vstup do revíru vopred oznámi po¾ovníckemu hospodárovi.
(3) Knihu návtev zakladá a za jej vedenie zodpovedá
uívate¾ po¾ovného revíru. Za správnos údajov v nej
uvedených zodpovedá ten, kto zápis vykonal alebo mal
povinnos vykona.
§ 55
Lov zveri
(1) Zver mono lovi iba v èase jej lovu. V èase ochrany
zveri mono zver lovi iba na základe povolenia pod¾a
§ 56 alebo výnimky vydanej pod¾a § 57.
(2) Zver sa loví individuálnym spôsobom lovu alebo
na spoloènej po¾ovaèke na základe povolenia na lov.
(3) Individuálny spôsob lovu vykonáva po¾ovník sám
alebo za úèasti po¾ovníckeho sprievodcu.
(4) Individuálnym spôsobom mono lovi zver okrem
malej zveri a kuropty horskej, ak tento zákon neustanovuje inak. Táto výnimka neplatí pre lov po¾ovnými
dravcami.
(5) Raticovú zver je po¾ovník povinný lovi selektívne,
a to tak, e prednostne loví zver chorú, zostarnutú,
kondiène zoslabnutú, pri samèej trofejovej zveri len
zver, ktorá nie je vhodná na ïalí chov alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie.
(6) Ten, kto loví zver, môe na òu vystreli len vtedy,
ak ju bezpeène rozpoznal. Za správnos selektívneho
odstrelu raticovej zveri zodpovedá strelec. Za správnos
odstrelu vykonaného na pokyn po¾ovníckeho sprievodcu zodpovedá po¾ovnícky sprievodca.
(7) Kto pri love pernatej zveri náhodne uloví alebo
usmrtí chráneného ivoèícha, ktorého lov nemal povolený, je povinný to bezodkladne oznámi spolu s opisom
situácie, ako k zámene a usmrteniu dolo, príslunému po¾ovníckemu hospodárovi, obvodnému lesnému
úradu a organizácii ochrany prírody.31)
(8) Ulovenie chorej, poranenej alebo nájdenie uhynutej zveri je po¾ovník povinný oznámi bezodkladne po¾ovníckemu hospodárovi.
(9) Husi a kaèice mono lovi aj na ahu najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe
slnka za pouitia najmenej jedného po¾ovne upotrebite¾ného psa na kadých aj zaèínajúcich troch strelcov.
(10) Po¾ovník je povinný na individuálnej po¾ovaèke
bezprostredne po ulovení zveri vyznaèi v povolení na
lov údaje o èase a druhu ulovenej zveri, a ak ulovil raticovú zver alebo ve¾kú elmu, aj zaznaèi èíslo znaèky,
ktorú pouil na jej oznaèenie. Ulovenie zveri je povinný
oznámi po¾ovníckemu hospodárovi alebo ním povere31

) § 65 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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nej osobe najneskôr do 24 hodín po ulovení, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(11) Po ulovení trofejovej zveri je po¾ovník povinný trofej riadne oetri a pripravi na chovate¾skú prehliadku.
Mimoriadne povolenie lovu
§ 56
(1) Ak v záujme po¾nohospodárskej výroby alebo lesnej výroby alebo v záujme po¾ovníckeho hospodárenia,
alebo v záujme ochrany prírody, alebo v záujme zlepenia zdravotného stavu zveri vznikne potreba, aby sa poèet niektorého druhu zveri zníil, môe obvodný lesný
úrad povoli v dobe lovu uívate¾ovi po¾ovného revíru
alebo poverenej po¾ovníckej organizácii pod¾a § 13
ods. 5 príslunú úpravu stavu zveri.
(2) Obvodný lesný úrad môe rozhodnú z dôvodov
pod¾a odseku 1 o zníení poètu niektorého druhu zveri.
Ak uívate¾ po¾ovného revíru nerealizuje rozhodnutie,
obvodný lesný úrad môe zabezpeèi rozhodnutím splnenie tohto príkazu na jeho náklady. Výnosy za zver sa
v tomto prípade po odpoèítaní nákladov poukáu uívate¾ovi po¾ovného revíru.
(3) Ak sa vyskytne potreba po¾ova na niektorý druh
zveri, ktorá má urèený èas lovu, aj v èase ochrany na
vedecké úèely alebo veterinárne úèely, na úèely ochrany majetku alebo zdravia obyvate¾ov, zveri alebo chovu
zveri, povo¾uje lov ministerstvo.
(4) Obvodný lesný úrad môe v èase ochrany zveri povoli mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov
zveri na úèely výcviku a skúok po¾ovne upotrebite¾ných psov alebo po¾ovných dravcov. Chorá alebo poranená zver ulovená v èase ochrany musí by obvodnému
lesnému úradu zdokumentovaná pod¾a § 23 ods. 8.
(5) Ak ministerstvo ivotného prostredia na základe
iadosti pod¾a osobitného predpisu21) rozhoduje
o usmrtení zveri, ktorá je celoroène chránená, zabezpeèenie lovu dohodne iadate¾ s uívate¾om po¾ovného revíru.
(6) Ak ministerstvo ivotného prostredia rozhodne
o usmrtení alebo odchyte celoroène chráneného ivoèícha,21) ktorý nie je zverou pod¾a tohto zákona, zabezpeèenie lovu dohodne iadate¾ s uívate¾om po¾ovného revíru.
(7) Ak vznikne potreba obmedzi stavy niektorého
druhu zveri na nepo¾ovných plochách okrem farmových chovov, povo¾uje lov zveri na týchto plochách na
iados ich uívate¾ov prísluný obvodný lesný úrad.
Vykonaním lovu poverí obvodný lesný úrad uívate¾a
po¾ovného revíru, v ktorého obvode sa nepo¾ovné plochy nachádzajú. Ak sa nepo¾ovné plochy nachádzajú
na hranici po¾ovných revírov, poverí vykonaním lovu
uívate¾a po¾ovného revíru s najdlhou spoloènou hranicou.
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(8) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 2
nemá odkladný úèinok.
§ 57
(1) Ak ide o pernatú zver s dobou lovu, vlka dravého
a akala zlatého, povo¾uje v èase ochrany ich lov ministerstvo za týchto podmienok:
a) v záujme verejného zdravia a bezpeènosti,
b) v záujme bezpeènosti vzduného priestoru,
c) aby sa zabránilo závaným kodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom
hospodárstve,
d) na ochranu rastlinstva a ivoèístva,
e) s cie¾om výskumu a vzdelávania, obnovy populácie,
navrátenia druhov do ich biotopov a na drbu a chov
nevyhnutný na tieto úèely,
f) aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe výberu povolil odchyt, drba, chov alebo iné
rozumné vyuívanie urèitých vtákov v malom rozsahu.
(2) V rozhodnutí pod¾a odseku 1 ministerstvo urèí
a) druh povolenej zveri,
b) prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na
odchyt alebo usmrcovanie,
c) podmienky moného rizika a okolnosti èasu a miesta, za ktorých je moné realizova výnimku,
d) kontroly, ktoré budú vykonané.
(3) Ministerstvo o povolení pod¾a odseku 1 informuje
Komisiu Európskej únie.
§ 58
Lov zveri na spoloènej po¾ovaèke
(1) Spoloènou po¾ovaèkou je po¾ovaèka schválená
prísluným obvodným lesným úradom za úèasti najmenej troch strelcov a potrebného poètu po¾ovne upotrebite¾ných psov.
(2) Spoloènú po¾ovaèku riadi vedúci spoloènej po¾ovaèky. Spoloèná po¾ovaèka sa zaèína nástupom úèastníkov po¾ovaèky a konèí sa oznámením uívate¾a po¾ovného revíru o ukonèení spoloènej po¾ovaèky pri
závereènom nástupe.
(3) Poèet spoloèných po¾ovaèiek v po¾ovnom revíri
musí by úmerný výmere po¾ovného revíru, schválenému plánu chovu a lovu zveri a skutoènému stavu zveri
v po¾ovnom revíri.
(4) Spoloènú po¾ovaèku mono uskutoèni len v termíne pod¾a schváleného plánu spoloèných po¾ovaèiek.
Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný v urèenom termíne predloi plán spoloèných po¾ovaèiek na malú zver
a diviaèiu zver príslunému obvodnému lesnému úradu na schválenie. O zmenu schváleného termínu konania spoloènej po¾ovaèky musí poiada uívate¾ po¾ovného revíru obvodný lesný úrad najmenej pä dní pred
plánovanou spoloènou po¾ovaèkou.
(5) Na spoloènej po¾ovaèke mono lovi zo zveri podliehajúcej po¾ovníckemu plánovaniu len malú zver a diviaèiu zver. Inú zver podliehajúcu po¾ovníckemu plánovaniu mono lovi na spoloèných po¾ovaèkách len na
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základe povolenia pod¾a § 56 a výnimky pod¾a § 65
ods. 9. Zver, ktorá nepodlieha po¾ovníckemu plánovaniu, mono lovi na spoloènej po¾ovaèke pod¾a pokynov
vedúceho spoloènej po¾ovaèky.
(6) Malú zver a kuroptu horskú mono lovi len na
spoloènej po¾ovaèke okrem lovu pomocou po¾ovných
dravcov a lovu na úèely výcviku a skúok po¾ovných
psov. V oplotených viniciach, záhradách, ovocných sadoch, ovocinárskych kôlkach a lesných kôlkach mono zajaca po¾ného a králika divého lovi aj individuálne
poèas celého roka na základe povolenia obvodného lesného úradu a povolenia na lov (§ 53 ods. 6).
(7) Zajace a jarabice mono lovi na tej istej ploche len
raz do roka, baanty najviac tri razy do roka. V baantniciach a v po¾ovných revíroch, v ktorých sa vypúali
baanty, ich mono lovi aj viackrát do roka. Na úèely
zabezpeèenia normovaných kmeòových stavov zajaèej
zveri a baantej zveri sa kadý rok vylúèi z lovu zveri aspoò tvrtina celkovej výmery po¾ovného revíru. Táto
èas po¾ovného revíru musí by ucelená a primerane
zazverená. Toto obmedzenie sa nevzahuje na lov baantej zveri v baantniciach.
(8) Pri spoloènej po¾ovaèke na malú zver, kaèice
a husi musia by na vyh¾adávanie, doh¾adávanie a prináanie ulovenej zveri prítomné na prvých troch strelcov jeden a na ïalích aj zaèatých pä strelcov ïalí po¾ovne upotrebite¾ný pes. Pri spoloènej po¾ovaèke na
diviaèiu zver musí by na durenie a doh¾adávanie diviaèej zveri prítomný na prvých pä strelcov jeden a na
kadých aj zaèatých desa strelcov ïalí po¾ovne upotrebite¾ný pes.
(9) Spoloènú po¾ovaèku nemono organizova v lokalitách a èase, v ktorom sa na nich zároveò vykonávajú
po¾nohospodárske práce alebo lesné práce, alebo ak na
lokalitách platí zákaz vykonávania spoloènej po¾ovaèky
pod¾a osobitného predpisu.21)
(10) Na spoloènej po¾ovaèke je zakázané strie¾a
a) na pernatú zver na zemi a na vode okrem poranenej
zveri,
b) pri kruhovke smerom do kruhu od okamihu, keï zaznel signál, ktorý takúto stre¾bu zakazuje, a strie¾a
na zver po signáli, ktorý oznamuje ukonèenie pohonu,
c) v smere a spôsobom ohrozujúcim zdravie, bezpeènos a majetok osôb a po¾ovných psov,
d) na inú zver, ako urèil vedúci spoloènej po¾ovaèky.
§ 59
Povinnosti vedúceho spoloènej
po¾ovaèky a jej úèastníkov
(1) Uívate¾ po¾ovného revíru pred kadou spoloènou
po¾ovaèkou urèí vedúceho spoloènej po¾ovaèky. Ak je
prítomný po¾ovnícky hospodár, prednostne vykonáva
vedúceho spoloènej po¾ovaèky sám.
(2) Vedúci spoloènej po¾ovaèky riadi spoloènú po¾ovaèku a zodpovedá za jej organizáciu a bezpeèný priebeh. Pred zaèatím spoloènej po¾ovaèky je povinný
a) skontrolova osobám, ktoré sa zúèastòujú na spoloènej po¾ovaèke so zbraòou, doklady oprávòujúce
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na drbu a pouívanie po¾ovnej zbrane a platnos po¾ovného lístka,
oboznámi úèastníkov po¾ovaèky s organizáciou po¾ovaèky a druhmi zveri, ktoré sa môu na po¾ovaèke
lovi,
upozorni úèastníkov po¾ovaèky na povinnos bezpeèného zaobchádzania so zbraòou na po¾ovné úèely,
oboznámi úèastníkov po¾ovaèky o pouívaných signáloch poèas po¾ovaèky a o mieste skonèenia po¾ovaèky a miestach sústredenia po jednotlivých pohonoch,
vykona kontrolu preukazov po¾ovných psov prítomných na po¾ovaèke a na jej základe upravi poèet
strelcov tak, aby zodpovedal urèenému poètu po¾ovne upotrebite¾ných psov na po¾ovaèke.

(7) Ak dolo poèas spoloènej po¾ovaèky k porueniu
tohto zákona, je vedúci spoloènej po¾ovaèky povinný
tieto skutoènosti písomne oznámi príslunému obvodnému lesnému úradu a obvodnej komore najneskôr
do troch dní po ukonèení spoloènej po¾ovaèky.

(3) Vedúci spoloènej po¾ovaèky je poèas spoloènej po¾ovaèky povinný
a) organizova spoloènú po¾ovaèku tak, aby prebiehala
bezpeène,
b) zastavi spoloènú po¾ovaèku, ak by jej ïalím priebehom mohlo dôjs k ohrozeniu normovaných kmeòových stavov zveri alebo k ohrozeniu ivota alebo
zdravia jej úèastníkov alebo iných osôb,
c) zabezpeèi po kadom pohone zoradenie a oetrenie
ulovenej zveri a po ukonèení spoloènej po¾ovaèky zabezpeèi výrad vetkej ulovenej zveri,
d) zabezpeèi po ukonèení spoloènej po¾ovaèky na diviaèiu zver oznaèenie ulovenej zveri znaèkou,
e) vylúèi osobu, ktorá sa neriadi pokynmi vedúceho
spoloènej po¾ovaèky alebo svojím konaním ohrozuje
svoju bezpeènos alebo bezpeènos ostatných úèastníkov spoloènej po¾ovaèky alebo iných osôb,
f) dba na etrné zaobchádzanie s ulovenou zverou
a vzdanie úcty ulovenej zveri dodraním po¾ovníckych tradícií a zvyklostí,
g) plni ïalie úlohy pod¾a tohto zákona.

(9) Na spoloènej po¾ovaèke sa nesmú zúèastni ani
ako honci osoby mladie ako 15 rokov, osoby pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.

b)
c)
d)

e)

(4) Vedúci spoloènej po¾ovaèky je povinný poèas spoloènej po¾ovaèky alebo po skonèení spoloènej po¾ovaèky
alebo najneskôr v nasledujúci deò zabezpeèi za pomoci
po¾ovne upotrebite¾ného psa doh¾adávku postrelenej
zveri. Na doh¾adávke sa môu zúèastni len osoby urèené uívate¾om po¾ovného revíru. Pre doh¾adávku, ak sa
uskutoèní nasledujúci deò, sa vystaví povolenie ako na
spoloènú po¾ovaèku. Na doh¾adávke mono dostre¾ova
len poranenú zver; doh¾adávka nesmie ma charakter
novej po¾ovaèky.
(5) Ak dolo poèas spoloènej po¾ovaèky k zraneniu
alebo usmrteniu úèastníka po¾ovaèky alebo inej osoby,
vedúci spoloènej po¾ovaèky je povinný po¾ovaèku ihneï
zastavi, zabezpeèi bezodkladne oetrenie a dopravu
poranenej osoby do najbliieho zdravotníckeho zariadenia a udalos bezodkladne oznámi Policajnému zboru a obvodnému lesnému úradu. Do príchodu polície je
povinný vykona také opatrenia, aby nedolo k znehodnoteniu alebo znièeniu dôkazov.
(6) Ak dolo poèas spoloènej po¾ovaèky k usmrteniu
po¾ovníckeho psa alebo k pokodeniu veci, je vedúci
spoloènej po¾ovaèky povinný po¾ovaèku zastavi a zaisti dôkazy, spísa o udalosti záznam a bezodkladne ju
oznámi obvodnému lesnému úradu.

(8) Úèastník spoloènej po¾ovaèky je povinný
riadi sa pokynmi vedúceho spoloènej po¾ovaèky,
dodriava bezpeènostné pokyny,
riadi sa urèenými signálmi spoloènej po¾ovaèky,
pri zaujatí urèeného stanovia upozorni na seba
svojich susedov a neopúa, pokia¾ nedostane iný
pokyn od vedúceho spoloènej po¾ovaèky, a do skonèenia pohonu zaujaté urèené stanovite,
e) z bezpeènostných dôvodov v pohone pouíva reflexnú vestu a na stanoviti reflexnú stuhu alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy.

a)
b)
c)
d)

§ 60
Sokoliarstvo
(1) Sokoliarstvom na úèely tohto zákona je dranie
a chov po¾ovných dravcov na ich výcvik, rozmnoovanie, lov zveri, ochranu po¾nohospodárskych kultúr
pred ivoèínymi kodcami alebo ochranu letísk proti
neiaducemu výskytu vtákov, kultúrne a ekovýchovné
úèely.
(2) Po¾ovným dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebite¾ný jedinec druhu radu sokolotvaré (Falconiformes) a sovy (Strigiformes), ktorého výcvik umoòuje
jeho vyuitie pri love zveri, prièom tento dravec nemusí
by zverou pod¾a tohto zákona.
(3) Na lov zveri mono poui len tie jedince po¾ovných dravcov, ktoré sú oznaèené a evidované pod¾a
osobitného predpisu.30)
(4) Drite¾ po¾ovného dravca musí absolvova predpísané skúky, musí by drite¾om platného po¾ovného
lístka a èlenom Slovenského klubu sokoliarov. Pouíva po¾ovného dravca na území Slovenskej republiky
môe aj cudzinec, ak je po¾ovný dravec a jeho drite¾
evidovaný pod¾a predpisov Medzinárodnej asociácie
sokoliarstva a ochrany dravých vtákov, má udelené povolenie na drbu po¾ovného dravca a má vydaný po¾ovný lístok pre cudzincov a dovoz po¾ovného dravca na
územie Slovenskej republiky je povolený pod¾a osobitných predpisov.30)
(5) Lov zveri po¾ovným dravcom mono vykonáva len
na základe povolenia na lov zveri vydaného uívate¾om
po¾ovného revíru a vstup do po¾ovného revíru sa musí
vyznaèi v knihe návtev.
§ 61
Lov zveri na vnadisku
(1) Vnadiskom na úèely tohto zákona je miesto, na
ktoré sa vykladá návnada s cie¾om priláka zver. Na
vnadisku okrem vnadiska vo zvernici je povolené lovi
iba diviaèiu zver, elmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov
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je povolený. Diviaèiu zver na vnadisku mono lovi iba
mimo obdobia núdze. Vnadisko na lov diviaèej zveri
musí by zriadené tak, aby ostatná raticová zver mala
k návnade saený prístup.
(2) Vnadisko, na ktoré sa vykladá ivoèína návnada,
musí spåòa podmienky ustanovené osobitným predpisom.32) Po ukonèení vnadenia návnadou je uívate¾ po¾ovného revíru povinný nekodne odstráni zvyky návnady.
§ 62
Zaobchádzanie so strelnou zbraòou
(1) Pri love zveri je po¾ovník povinný zaobchádza so
strelnou zbraòou (ïalej len zbraò) a strelivom pod¾a
osobitného predpisu29) a tohto zákona tak, aby neohrozil svoj ivot, zdravie a majetok, ako aj ivot, zdravie
a majetok iných osôb.
(2) Prenáa a pouíva zbraò na po¾ovné úèely je zakázané osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok.
(3) Zakázané je strie¾a alebo mieri v smere, v ktorom
by následkom výstrelu mohlo prís k ohrozeniu ivota,
zdravia osôb alebo majetku.
(4) Pri noènej po¾ovaèke je po¾ovník povinný uvies
v knihe návtev presné miesto a èas, kde a dokedy bude
na zver èaka. Pri pohybe v po¾ovnom revíri v noci je po¾ovník povinný si svieti.
(5) Zbraò na po¾ovné úèely mono nabi a po zaèatí
individuálnej po¾ovaèky a na spoloènej po¾ovaèke po
zaèatí pohonu.
(6) Zbraò na po¾ovné úèely je po¾ovník povinný nabíja a vybíja zásadne tak, e hlaveò smeruje k zemi.
Opakovacie a samonabíjacie zbrane je po¾ovník povinný nabíja a vybíja hlavòou smerom dohora.
(7) Pri zbraniach na po¾ovné úèely, ktoré majú napináèik, je povolené napináèik natiahnu a bezprostredne pred výstrelom. Ak po¾ovník po natiahnutí napináèika nestrie¾a, je povinný jeho natiahnutie ihneï zrui.
(8) Po¾ovník je povinný vybi zbraò
a) po ukonèení individuálnej po¾ovaèky alebo po kadom pohone na spoloènej po¾ovaèke,
b) pri prekonávaní prírodných prekáok a pri vystupovaní alebo zostupovaní z posedov,
c) pri vstupe do obydlia, vstupe do intravilánu obce,
ukladaní a preprave v dopravnom prostriedku,
d) pri prechode cez cudzí po¾ovný revír, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(9) Prechod s vybitou po¾ovnou zbraòou cez cudzí po¾ovný revír, mimo verejnej komunikácie, bez povolenia
na lov je moný iba so súhlasom a za podmienok, ktoré
urèí uívate¾ tohto po¾ovného revíru.
32
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§ 63
Doh¾adávanie a nájdenie zveri
(1) Po¾ovník je povinný sledova a doh¾adáva zver
postrelenú alebo iným spôsobom zranenú. Ak zver prebehla alebo preletela do iného po¾ovného revíru, je povinný pred zaèatím doh¾adávania v tomto po¾ovnom revíri o tejto skutoènosti upovedomi po¾ovníckeho
hospodára tohto po¾ovného revíru, v sledovaní a doh¾adávaní zveri s po¾ovnou zbraòou môe pokraèova len
za úèasti tohto po¾ovníckeho hospodára alebo ním poverenej osoby.
(2) Pri doh¾adávaní zveri, ak nemôe zver sám alebo
s pomocou iných osôb doh¾ada, je povinný poui na
doh¾adávanie po¾ovne upotrebite¾ného psa.
(3) Usmrtená zver, ktorá bola nájdená na nepo¾ovných plochách, alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na nepo¾ovné plochy, patrí uívate¾ovi najbliieho po¾ovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je
zároveò chráneným ivoèíchom, uívate¾ najbliieho
po¾ovného revíru zabezpeèí oznámenie nálezu takejto
zveri príslunému orgánu ochrany prírody.
(4) Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo ve¾kej
elmy dopravným prostriedkom na nepo¾ovnej ploche
a tá tvorí prekáku pre plynulos cestnej premávky,
usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloenie
odstránenej zveri oznámi uívate¾ovi najbliieho po¾ovného revíru.
(5) Ak dolo k nálezu usmrtenej zveri alebo zranenej
zveri v po¾ovnom revíri, je povinný uívate¾ po¾ovného
revíru zisti príèinu usmrtenia zveri alebo zranenia zveri. Ak sa preukáe, e táto zver bola usmrtená alebo
zranená v rozpore s týmto zákonom, je povinný nález
bezodkladne oznámi Policajnému zboru. Ak ide o celoroène chránenú zver, oznámi nález aj orgánu ochrany
prírody.
(6) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný zabezpeèi
pri írení nebezpeènej nákazy likvidáciu uhynutej zveri
pod¾a osobitných predpisov.33)
§ 64
Oznaèovanie, preukázanie pôvodu
a preprava ulovenej a nájdenej zveri
(1) Kadý kus ulovenej raticovej zveri alebo ve¾kej elmy sa na úèely kontroly a preukázania pôvodu oznaèuje znaèkou na oznaèenie ulovenej zveri (ïalej len znaèka), ktorej kontrukcia vyluèuje viacnásobné pouitie.
Znaèkou sa oznaèuje aj kadý kus nájdenej uhynutej
alebo inak usmrtenej raticovej zveri alebo ve¾kej elmy,
s ktorou sa manipuluje s cie¾om jej zuitkovania.
(2) Po ulovení raticovej zveri alebo ve¾kej elmy je
strelec alebo sprievodca povinný
a) zaloi pred ïalou manipuláciou s ulovenou zverou

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa
ivoèínych ved¾ajích produktov neurèených pre ¾udskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37; Ú. v. ES L 273,
10. 10. 2002) v platnom znení.
33
) Napríklad nariadenie (ES) è. 1774/2002, zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 29 zákona è. 39/2007 Z. z.
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na zver predpísaným spôsobom pridelenú znaèku
a vyznaèi na znaèke dátum ulovenia zveri,
b) zaznamena do povolenia na lov zveri dátum a èas
ulovenia zveri, druh ulovenej zveri a èíslo zaloenej
znaèky,
c) predloi do 12 hodín od ulovenia raticovej zveri
a ve¾kej elmy tieto na vizuálnu obhliadku po¾ovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe.
(3) Osoba, ktorá nemôe zver oznaèi znaèkou, nesmie s nájdenou zverou hýba, preváa ju ani si ju celú
alebo jej èas privlastni.
(4) Ulovenú raticovú zver a ve¾kú elmu mono v po¾ovnom revíri a pri preprave k po¾ovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe prepravova iba so zaloenou znaèkou.
(5) Na ïaliu prepravu raticovej zveri a ve¾kej elmy
vystavuje po¾ovnícky hospodár alebo ním poverená
osoba lístok o pôvode ulovenej zveri.
(6) Osoby, ktorým boli znaèky vydané, sú povinné
vráti nepouité znaèky po¾ovníckemu hospodárovi
najneskôr do piatich dní po ukonèení lovu alebo od
skonèenia platnosti povolenia na lov zveri.
(7) Výdaj a evidenciu vydaných a pouitých znaèiek
vykonáva po¾ovnícky hospodár. Za pouitie znaèky
zodpovedá osoba, ktorej bola znaèka vydaná. Stratu
znaèky je povinná osoba, ktorej znaèka bola vydaná,
ihneï oznámi po¾ovníckemu hospodárovi. Po¾ovnícky
hospodár oznamuje stratu znaèky príslunému lesnému úradu najneskôr do troch dní odo dòa, keï sa
o strate znaèky dozvedel.
(8) Znaèku si na vlastné náklady obstaráva uívate¾
po¾ovného revíru prostredníctvom komory.
(9) Znaèka sa ponecháva na zveri a do jej rozrábky.
Ak je ulovená zver odovzdaná odberate¾ovi do zberne diviny, znaèka zostáva na ulovenej zveri u odberate¾a, ktorý ju predkladá na kontrolu pôvodu ulovenej zveri spolu
s lístkom o pôvode ulovenej raticovej zveri. Ak dôjde
k rozrábke diviny ulovenej zveri, znaèku odkladá osoba,
ktorá rozrábku zabezpeèila, spolu s lístkom o pôvode
ulovenej raticovej zveri do najbliej kontroly pôvodu
ulovenej zveri, najdlhie vak rok od jej prevzatia.
(10) Kontrolu pôvodu ulovenej zveri vykonávajú orgány tátnej správy po¾ovníctva, prísluné orgány tátnej
veterinárnej a potravinovej správy, po¾ovnícka strá
a Policajný zbor.
(11) Preh¾ad o prevzatých a pouitých znaèkách predkladá objednávate¾ znaèiek na poiadanie obvodnému
lesnému úradu.
§ 65
Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy
(1) Po¾ova na zver mono len spôsobom zodpovedajúcim zásadám lovu a ochrany zveri pod¾a tohto zákona.
34
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(2) Zakázaným spôsobom lovu34) zveri je
a) trávenie jedom, usmrcovanie plynom, vydymovanie,
chytanie do sluèiek, ná¾apných pascí,35) èe¾usových pascí, na lep a na háèiky,
b) chytanie do pascí, ktoré sú zaloené na princípe neselektívneho odchytu alebo za urèitých podmienok
chytajú neselektívne, strie¾anie na zver poloautomatickými alebo automatickými zbraòami so zásobníkom na viac ako dva náboje,
c) pouívanie mieridiel a pukových ïalekoh¾adov vybavených h¾adáèikom na stre¾bu v noci s elektronickým zväèením obrazu alebo na prevrátenie obrazu
a ïalích podobných zariadení umoòujúcich stre¾bu v noci, infrazameriavaèov, noktovízorov, laserových zameriavaèov, zameriavaèov so zosilnením
svetla a optických zameriavaèov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,
d) lov z motorových vozidiel, po¾nohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov, lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení, ako aj z lodiek a èlnov pohybujúcich sa rýchlejie ako 5 km/h,
e) pouívanie oslepenej alebo inak poranenej ivej zveri
ako ivej návnady,
f) lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov
z magnetofónových pások alebo iných nosièov zvuku,
g) strie¾anie zveri z luku alebo kue okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najniou napínacou hmotnosou 220 N,
h) lovi zver predovkami, plynovými zbraòami, zbraòami s tlmièmi hluku výstrelu, krátkou zbraòou a lovi
zver samostrelmi,
i) lovi alebo naháòa zver na úèely jej lovu pomocou
výbunín a zabíjanie zveri elektrickým prúdom alebo elektronickým zariadením schopným ju zabi alebo omráèi,
j) omraèovanie zveri chemickými preparátmi okrem
ich pouitia vykolenými osobami pri chytaní a preprave ivej zveri so súhlasom alebo na príkaz uívate¾a po¾ovného revíru,
k) lov za pouitia zdrojov umelého osvetlenia, zariadení
na osvet¾ovanie terèov, zrkadiel a iných oslòujúcich
prostriedkov,
l) lov do sietí okrem sietí na odchyt zajaca, baanta
a jarabice na ïalí chov a malých sietí pri chytaní divého králika a líky,
m) lov inou zbraòou ako zbraòou na po¾ovné úèely, lov
zakázanou zbraòou alebo zbraòou vybavenou zakázaným doplnkom.36)
(3) Ïalej je zakázaným spôsobom lovu zveri
a) strie¾a zver na vnadisku a napájadle, ktorým je
umelé zariadenie na napájanie zveri vodou; to neplatí o diviaèej zveri, elmách a krkavcovitých vtákoch
na vnadisku,
b) pouíva psa na durenie raticovej zveri okrem durenia tejto zveri po¾ovnými psami pri doh¾adávaní postrie¾anej zveri a durenia diviaèej zveri, ak sa durí

) § 310 Trestného zákona.
) Èl. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 3254/91 zo 4. novembra 1991, ktorým sa zakazuje pouívanie ná¾apných pascí v spoloèenstve a dovoz
do spoloèenstva kouín a tovarov vyrobených z urèitých druhov vo¾ne ijúcich ivoèíchov pochádzajúcich z krajín, kde boli odchytené
pomocou ná¾apných pascí alebo spôsobmi odchytu, ktoré nespåòajú medzinárodné normy humánneho odchytu (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 308, 9.11.1991) v platnom znení.
36
) § 4 zákona è. 190/2003 Z. z.
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po¾ovnými psami, ktoré majú skúku na durenie
zveri,
c) strie¾a na raticovú zver brokmi, strie¾a na raticovú
zver okrem diviaèej zveri jednotnou strelou z brokovnice, strie¾a na srnèiu zver gu¾ovými nábojmi s menou
dopadovou energiou ako 1 000 J/100 m a na ostatnú
raticovú zver gu¾ovými nábojmi s dopadovou energiou
menou ako 1 500 J/100 m a s hmotnosou strely
menou ako 6 g a priemerom mením ako 6 mm, strie¾a na medvede inými ako gu¾ovými nábojmi s dopadovou energiou menou ako 1 500 J/100 m,
d) lovi zver v noci po uplynutí jednej hodiny po západe
slnka a do jednej hodiny pred východom slnka okrem medveïa; lov diviaèej zveri, vlka, jazveca, líky,
kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka èistotného je povolený cez deò a v noci, ktorá sa zaèína v deò
splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci, a to len za jasných mesaèných nocí a s pouitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky,
e) lovi raticovú zver okrem diviaèej zveri a lovu po¾ovnými dravcami inak ako individuálnym spôsobom,
f) lovi raticovú zver postriekou vo vzdialenosti kratej ako 100 m od hranice revíru, lovi baanty vo
vzdialenosti kratej ako 200 m od hranice cudzej baantnice a lovi raticovú zver v èase núdze bliie ako
200 m od krmovísk a kàmidiel,
g) lovi jazveca brlohárením a rozkopáva jazveèie brlohy,
h) vystre¾ova vtáèie hniezda,
i) strie¾a na zver narkotizaènými zbraòami okrem ich
pouitia na úèely jej odchytu, vyetrenia alebo veterinárneho zákroku,
j) lovi zver na po¾ovných pozemkoch, na ktorých sa
súèasne vykonávajú po¾nohospodárske práce alebo
lesné práce,
k) lovi trofejovú raticovú zver vhodnú na ïalí chov
[§ 73 písm. j)],
l) lovi zver podliehajúcu po¾ovníckemu plánovaniu,
ktorej plán chovu a lovu nebol schválený alebo ktorej lov nebol povolený,
m) lovi sluku lesnú v èase dve hodiny po západe slnka
do dvoch hodín pred východom slnka,
n) zbiera vajcia pernatej zveri okrem prípadov pod¾a
§ 2 písm. q),
o) zbiera zhody paroia bez povolenia uívate¾a po¾ovného revíru,
p) chova ondatru pimovú v zajatí a ivú ju prepravova.
(4) Zakazuje sa narúa uívanie po¾ovného revíru
správaním ohrozujúcim bezpeènos osôb, majetku a ivotného prostredia zveri,
(5) Zakazuje sa umiestòova v po¾ovnom revíri zariadenia na odchyt dravcov bez platnej výnimky pod¾a
osobitného predpisu.21)
37

)
)
39
)
40
)
38
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(6) Zakazuje sa budova nadzemné pozorovacie zariadenia na pozorovanie a lov zveri vo vzdialenosti menej ako 200 m od hranice po¾ovného revíru alebo od
hranice územia s piatym stupòom ochrany37) alebo
zóny A chráneného územia.38)
(7) Zakazuje sa pouívanie oloveného streliva pri love
vodného vtáctva v mokradiach.39)
(8) Zakazuje sa propagova, ponúka a predáva
prostriedky a zariadenia na lov zveri, ktoré sú zakázané
pod¾a odseku 2 písm. a) a c) a k).
(9) Ministerstvo môe
a) povoli výnimky zo zákazu pod¾a odseku 3 písm. e)
z dôvodu naliehavej potreby zníenia poètu niektorých druhov zveri na prechodný èas a urèi podmienky ich realizácie,
b) urèi iný spôsob lovu, ktorý nie je v rozpore s odsekmi 2 a 3.
Zuitkovanie ulovenej zveri
§ 66
Vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri
(1) Po¾ovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver, patrí po¾ovnícke právo, ktorým sa na úèely tohto zákona povauje po¾ovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich pouitie nie je v rozpore s osobitným predpisom.40)
(2) Po¾ovnícku trofej mono odòa v rozhodnutí vydanom v disciplinárnom alebo priestupkovom konaní.
(3) Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá
zver alebo jej èasti nachádzajúce sa v po¾ovnom revíri
patria uívate¾ovi po¾ovného revíru. Zver ulovená, uhynutá alebo inak usmrtená na nepo¾ovných plochách
patrí uívate¾ovi najbliieho po¾ovného revíru, ak sa
v tomto zákone neustanovuje inak. Zver ulovená alebo
inak usmrtená alebo uhynutá na po¾ovných pozemkoch, ktoré nie sú zaradené do po¾ovného revíru, patrí
uívate¾ovi najbliieho po¾ovného revíru. Uívate¾ovi
po¾ovného revíru alebo najbliieho po¾ovného revíru
za rovnakých podmienok patria aj ved¾ajie produkty
zo zveri, ako sú po¾ovnícka trofej, zhody paroia a vajcia
pernatej zveri.
(4) Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo po¾ovníckej trofeje alebo zhodov paroia bez súhlasu
uívate¾a po¾ovného revíru je zakázané. Uívate¾ po¾ovného revíru môe previes na inú osobu len zver, divinu
alebo iné èasti zo zveri, ktorú nadobudol pod¾a odseku 3. O ulovenej zveri, jej prevedení na inú osobu
a vlastnej spotrebe je uívate¾ po¾ovného revíru povinný vies predpísanú evidenciu.

§ 16 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 30 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 2 písm. g) zákona è. 543/2002 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre
potraviny ivoèíneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu
úradných kontrol produktov ivoèíneho pôvodu urèených na ¾udskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ
L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.
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§ 67
Uvádzanie diviny z ulovenej zveri
a ivej zveri na trh
(1) Divinu z ulovenej zveri mono uvádza na trh len
pod¾a osobitného predpisu.40)
(2) Registrovaný41) uívate¾ po¾ovného revíru môe
dodáva jedince zveri urèené na trh len v koi, a to len
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá spåòa podmienky na takýto nákup.40) Poèas prepravy musia by
vetky ulovené jedince raticovej zveri oznaèené znaèkou a pôvod ulovenej zveri musí by doloený lístkom
o pôvode zveri. Príjemca zveri je povinný uchováva lístok o pôvode zveri a znaèku do najbliej kontroly, najdlhie vak jeden rok od prevzatia zveri.
(3) Odchytenú ivú zver urèenú na zazverovanie v po¾ovných revíroch Slovenskej republiky môe uívate¾
po¾ovného revíru priamo previes na iného uívate¾a
po¾ovného revíru len po príslunom veterinárnom vyetrení.
(4) Uívate¾ po¾ovného revíru, ak v danej oblasti nepodniká, môe predáva alebo bezodplatne ponecháva
iným osobám len zver, koe zveri, divinu a vajcia pernatej zveri, ktoré pochádzajú z jeho po¾ovného revíru; po¾ovnícky hospodár je povinný vies o tom evidenciu pri
dodraní osobitného predpisu.42)
§ 68
Vývoz trofeje
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kona sa povauje po¾ovnícke hospodárenie, ktoré je
v rozpore s § 26 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), i), l) a m).
(2) Uívate¾ po¾ovného revíru je povinný uhradi kodu spôsobenú nesprávnym uívaním po¾ovného revíru
na po¾ovných pozemkoch alebo na po¾ných plodinách
dosia¾ nezobratých, vinièi alebo na lesných porastoch.
(3) Za kody spôsobené raticovou zverou, ktorá unikla zo zvernice, zodpovedá uívate¾ zvernice, ak nepreukáe, e uniknutie zveri bolo umonené úmyselným
pokodením oplotenia alebo neodvrátite¾nou udalosou, alebo osobou, za ktorú nezodpovedá.
(4) kodu spôsobenú nesprávnym uívaním po¾ovného revíru poèas doby lovu vlka dravého uhrádza uívate¾ po¾ovného revíru, v ktorom bola koda spôsobená,
ak ho mohol lovi.
(5) Vlastník alebo nájomca po¾ovných pozemkov je
povinný urobi primerané opatrenia na zabránenie
vzniku kôd spôsobených zverou, prièom vak nesmie
zver zraòova. Za primerané opatrenia sa povauje najmä výsev odpútavacích plodín a výsadba ohryzových
plôch. Ak vlastník alebo nájomca po¾ovných pozemkov
takéto opatrenia neurobí, znáa kodu pod¾a miery
jeho zavinenia.43)
(6) Ak vlastník alebo nájomca po¾ovných pozemkov
nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku
kôd spôsobených zverou, môe tak urobi uívate¾ po¾ovného revíru, ak tým neobmedzuje uívanie po¾ovného pozemku na po¾nohospodársku alebo lesnú výrobu
a ak s tým uívate¾ po¾ovného pozemku súhlasí.

kody spôsobené po¾ovníctvom,
zverou a na zveri

(7) Uívate¾ po¾ovného revíru nie je povinný uhradi
kody spôsobené zverou
a) na nepo¾ovných plochách alebo na vinièi neoetrenom proti kodám spôsobeným zverou, na neoplotených záhradách, ovocných, zeleninárskych alebo
kvetinových kôlkach, stromoradiach alebo na osamelo rastúcich stromoch,
b) na po¾nohospodárskych kultúrach nezobratých
v agrotechnických termínoch a kody spôsobené na
plodinách vo¾ne uskladnených na po¾ovných pozemkoch (hroble, siláe), ak vlastník neurobí opatrenia,
aby tieto plodiny boli úèinne chránené proti kodám,
c) spôsobené na lesných porastoch nechránených
oplôtkami, mechanickou ochranou alebo chemickou ochranou proti ohryzu,
d) nepresahujúce 3 % oèakávanej úrody alebo prírastku na príslunej parcele,
e) spôsobené zverou, ktorej lov nemal povolený alebo
schválený.

§ 69

§ 70

Zodpovednos uívate¾a po¾ovného revíru

Uplatnenie nároku na náhradu kody

(1) Uívate¾ po¾ovného revíru zodpovedá za kodu
spôsobenú nesprávnym uívaním po¾ovného revíru. Za
nesprávne uívanie po¾ovného revíru na úèely tohto zá-

(1) Nárok na náhradu kody spôsobenej nesprávnym
uívaním po¾ovného revíru si uplatní pokodený u uívate¾a po¾ovného revíru pri kodách na

(1) Ak trofejovú zver ulovil cudzinec, pred jej vývozom
do zahranièia musí uívate¾ po¾ovného revíru zabezpeèi
obodovanie po¾ovníckej trofeje dvoma èlenmi obvodnej
hodnotite¾skej komisie a vyhotovi fotodokumentáciu
po¾ovníckej trofeje. Bodovaciu tabu¾ku a fotodokumentáciu predloí uívate¾ po¾ovného revíru na chovate¾skú
prehliadku. Ak ide o vývoz významnej po¾ovníckej trofeje, bodovania sa musí zúèastni a bodovaciu tabu¾ku
podpísa aj èlen ústrednej hodnotite¾skej komisie. Osoba preváajúca po¾ovnícku trofej do zahranièia je povinná predloi colnému orgánu spolu s trofejou aj hodnotite¾skú tabu¾ku trofeje.
(2) Ak cudzinec uloví zver, ktorej hodnota po¾ovníckej
trofeje prekroèí národný rekord, je povinný umoni vyhotovenie kópie trofeje, ktoré zabezpeèí komora. Kópiu
po¾ovníckej trofeje uchováva komora a do prekonania
národného rekordu.

41

) § 40 ods. 3 písm. d) zákona è. 39/2007 Z. z.
) Zákon è. 39/2007 Z. z. v znení zákona è. 99/2008 Z. z.
43
) § 441 Obèianskeho zákonníka.
42
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a) po¾nohospodárskych pozemkoch, po¾ných plodinách a po¾nohospodárskych porastoch do 15 dní
odo dòa, keï kodu zistil, do dvoch mesiacov odo
dòa, keï koda vznikla,
b) lesných porastoch, ak kody vznikli od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, v lehote 30 dní od
uplynutia uvedeného obdobia.
(2) Súèasne s uplatnením nároku na náhradu kody
nesprávnym uívaním po¾ovného revíru uvedie pokodený výku kody. Ak pokodený vlastník alebo nájomca po¾ovných pozemkov v lehotách uvedených v odseku
1 vznik kody nenahlási a súèasne nenahlási poadovanú výku náhrady a neuvedie opatrenia, ktoré vykonal na zabránenie kôd spôsobených zverou, jeho nárok na náhradu kody zaniká. Ak bola koda
spôsobená na po¾nohospodárskych plodinách a po¾nohospodárskych porastoch a jej rozsah sa dá zisti len
v èase zberu, pokodený uvedie jej výku do 15 dní po
vykonaní zberu.
tátna správa na úseku po¾ovníctva
§ 71
Orgány tátnej správy na úseku po¾ovníctva
(1) tátnu správu na úseku po¾ovníctva vykonávajú
orgány tátnej správy po¾ovníctva.
(2) Orgánmi tátnej správy na úseku po¾ovníctva sú:
a) ministerstvo,
b) krajský lesný úrad,
c) obvodný lesný úrad.
(3) tátnu správu na úseku po¾ovníctva v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva Ministerstvo
obrany Slovenskej republiky.
§ 72
Ministerstvo
Ministerstvo je ústredný orgán tátnej správy po¾ovníctva, ktorý
a) riadi po¾ovníctvo na území Slovenskej republiky,
b) riadi a usmeròuje krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady vo veciach po¾ovníctva,
c) zastupuje Slovenskú republiku pri rokovaniach
o po¾ovníctve na medzinárodnej úrovni,
d) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých
v prvom stupni rozhodol krajský lesný úrad,
e) dbá, aby v prírode zostali zachované vetky druhy
zveri, a na tento úèel prijíma v spolupráci s ministerstvom ivotného prostredia a komorou potrebné
opatrenia pod¾a § 20,
f) povo¾uje zámerné rozirovanie druhov a poddruhov
zveri, ktoré nie sú uvedené v prílohe è. 1, na územie
Slovenskej republiky na úèely ich po¾ovníckeho obhospodarovania a vyuívania po dohode s ministerstvom ivotného prostredia pod¾a § 20,
g) povo¾uje dováa a vyváa ivú zver, vajcia, embryá
a spermie pod¾a § 20,
h) povo¾uje dovoz a vypúanie ivoèíchov, ktoré zatia¾
neijú na území Slovenskej republiky a sú povaova-
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né za zver Medzinárodnou radou pre po¾ovníctvo
a ochranu zveri, po dohode s ministerstvom ivotného prostredia pod¾a § 20,
i) povo¾uje vypustenie nepôvodného druhu ivoèícha
po dohode s ministerstvom ivotného prostredia
pod¾a § 21,
j) dáva súhlas na vypustenie danielej a muflonej zveri
do nových lokalít vo vo¾nej prírode pod¾a § 21,
k) zabezpeèuje vypracovanie koncepcie rozvoja po¾ovníctva v Slovenskej republike pod¾a § 30,
l) vymenúva skúobnú komisiu pod¾a § 50 ods. 2
písm. c),
m) povo¾uje lov zveri v èase jej ochrany pod¾a § 56 a urèuje roènú kvótu lovu vlka dravého,
n) povo¾uje výnimky na lov zveri pod¾a § 57,
o) vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri pod¾a § 64,
p) povo¾uje výnimky zo zakázaných spôsobov lovu pod¾a § 65 ods. 9,
q) urèuje iné spôsoby lovu pod¾a § 65 ods. 9,
r) vykonáva tátny dozor v po¾ovníctve a vydáva zákazy
alebo obmedzenia na vykonávanie urèitej èinnosti
a ukladá opatrenia pod¾a § 75,
s) vykonáva kontrolu a dozor,
t) spolupracuje s ministerstvom ivotného prostredia
pri vypracúvaní pravidelných správ o povolených výnimkách v súlade s právnymi aktmi Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie,
u) spolupracuje so tátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpeèovaní zdravotného stavu zveri.
§ 73
Krajský lesný úrad
Krajský lesný úrad
a) vykonáva tátnu správu po¾ovníctva v rámci svojej
územnej pôsobnosti,
b) riadi po¾ovníctvo v kraji,
c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhodol obvodný lesný úrad,
d) zriaïuje poradný zbor a schva¾uje jeho tatút pod¾a
§ 18,
e) urèuje termín a spôsob zisovania stavov zveri v po¾ovných oblastiach,
f) zabezpeèuje a schva¾uje koncepcie chovu zveri v po¾ovných oblastiach pod¾a § 30,
g) kontroluje plnenie schválených plánov po¾ovníckeho hospodárenia pod¾a § 30, správnos zostavovania
plánov, reálnos ich plnenia a vyaduje odstránenie
zistených nedostatkov v urèenom termíne pod¾a
§ 30,
h) vymenúva skúobnú komisiu pod¾a § 50 ods. 2
písm. b),
i) organizuje skúku pod¾a § 50 ods. 1 písm. c),
j) schva¾uje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri
vhodnej na ïalí chov pod¾a § 18,
k) vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri pod¾a § 64,
l) vykonáva tátny dozor v po¾ovníctve § 75,
m) vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie urèitej èinnosti a ukladá opatrenia pod¾a § 75,
n) predkladá ministerstvu návrh na kvótu lovu vlka
dravého.
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§ 74
Obvodný lesný úrad
(1) Obvodný lesný úrad rozhoduje v prvom stupni o
a) uznaní alebo zmene hraníc po¾ovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej
baantnice alebo o ich zániku pod¾a § 3, 4, 6, 7, 9
a 10,
b) vyhlásení pozemkov za nepo¾ovné plochy na návrh
Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v záujme
bezpeènosti obèanov alebo ochrany tátu,
c) poverení na zabezpeèenie ochrany po¾ovníctva a starostlivosti o zver pod¾a § 4 alebo § 13,
d) o zániku zmluvy pod¾a § 17 ods. 1 písm. h),
e) nariadení prikrmovania pod¾a § 26,
f) zabezpeèení plnení plánov, ak uívate¾ po¾ovného revíru bez ványch dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik kôd na po¾nohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch pod¾a § 56,
g) povolení lovu zveri na nepo¾ovných plochách okrem
lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje vykonaním lovu osoby pod¾a § 56,
h) zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie urèitej èinnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone tátneho dozoru pod¾a § 75,
i) prejednáva priestupky pod¾a § 76 a ukladá pokuty
za správne delikty pod¾a § 78.
(2) Obvodný lesný úrad ïalej
a) zaraïuje po¾ovný revír do kvalitatívnych tried v príslunej po¾ovnej oblasti alebo po¾ovnej lokalite a urèuje normované kmeòové stavy zveri podliehajúcej
po¾ovníckemu plánovaniu pod¾a § 8,
b) eviduje zmluvu a vedie register zmlúv pod¾a § 16,
c) eviduje zmluvu vlastníkov pod¾a § 12 a dohodu
zmluvných strán o zániku zmluvy pod¾a § 17,
d) zriaïuje chovate¾skú radu a schva¾uje tatút chovate¾skej rady pod¾a § 18,
e) vymenúva a odvoláva po¾ovníckeho hospodára pod¾a § 19,
f) vydáva súhlas na vypúanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveò chráneným druhom ivoèícha,
do po¾ovného revíru pod¾a § 22,
g) vykonáva skúku odbornej spôsobilosti uchádzaèa
za èlena po¾ovníckej stráe pod¾a § 27, vymenúva
èlenov po¾ovníckej stráe, vedie ich zoznam a vykrtáva èlena po¾ovníckej stráe zo zoznamu pod¾a § 28,
h) schva¾uje výh¾adové plány po¾ovníckeho hospodárenia pod¾a § 30,
i) schva¾uje roèné plány po¾ovníckeho hospodárenia
pod¾a § 30,
j) kontroluje a mení schválené plány po¾ovníckeho
hospodárenia a vyaduje odstránenie zistených nedostatkov pod¾a § 30,
k) spolupracuje s obvodnou komorou pri príprave
uchádzaèov o skúku po¾ovníckeho hospodára, organizuje skúku pod¾a § 50 ods. 1 písm. b),
l) navrhuje komore odobratie po¾ovného lístka pod¾a
§ 51,
44
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m) povo¾uje uívate¾ovi po¾ovného revíru úpravu stavu
zveri pod¾a § 56 ods. 1,
n) povo¾uje v èase ochrany zveri mimoriadny lov chorej
alebo poranenej zveri a lov zveri na úèely výcviku
a skúok po¾ovných psov alebo po¾ovných dravcov
pod¾a § 56 ods. 4,
o) schva¾uje plán spoloèných po¾ovaèiek na malú zver
a diviaèiu zver a zmenu schváleného termínu konania pod¾a § 58 ods. 4,
p) povo¾uje výnimku na individuálny lov zajaca po¾ného a králika divého pod¾a § 58 ods. 6,
q) vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri pod¾a § 64,
r) vykonáva tátny dozor v po¾ovníctve pod¾a § 75.
(3) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1
písm. c) a d) nemá odkladný úèinok.
§ 75
tátny dozor v po¾ovníctve
(1) tátny dozor v po¾ovníctve je oprávnenie orgánov
tátnej správy po¾ovníctva sledova, zisova a kontrolova, ako sa dodriava tento zákon a rozhodnutia vydané na jeho základe (ïalej len tátny dozor).
(2) tátny dozor v lesoch patriacich do vojenských
obvodov vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(3) Zamestnanci orgánov tátnej správy po¾ovníctva
sú pri vykonávaní tátneho dozoru oprávnení
a) vstupova na po¾ovné pozemky a nepo¾ovné plochy,
do budov a iných priestorov vrátane dopravných
prostriedkov, ak na to nie je potrebné povolenie pod¾a osobitných predpisov,44)
b) zisova a overova skutoènosti a údaje o dodriavaní tohto zákona, o po¾ovníckom hospodárení a vyadova na to súèinnos uívate¾a po¾ovného revíru,
uívate¾a po¾ovného pozemku, po¾ovníckeho hospodára, osoby, ktorá vykonávala funkciu vedúceho po¾ovaèky, alebo iných zodpovedných osôb.
(4) Orgány tátnej správy po¾ovníctva na základe výsledkov vykonaného tátneho dozoru
a) zakáu alebo obmedzia vykonávanie urèitej èinnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona,
b) uloia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(5) Uívate¾ po¾ovného revíru alebo uívate¾ po¾ovného pozemku je povinný
a) zamestnancovi orgánu tátnej správy po¾ovníctva
pri tátnom dozore preukáza svoju totonos,
b) umoni vykonanie tátneho dozoru a poskytnú
potrebnú súèinnos,
c) zdra sa èinnosti zakázanej alebo obmedzenej pod¾a odseku 4 písm. a).
(6) Orgán tátnej správy po¾ovníctva je povinný oboznámi uívate¾a po¾ovného revíru a osoby, ktoré sa dozoru zúèastòujú, so zisteniami pri výkone tátneho dozoru v po¾ovníctve a zachováva mlèanlivos o veciach,

) Napríklad zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení
neskorích predpisov.
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ktoré sa dozvedel pri výkone tátneho dozoru v po¾ovníctve.

je obvodný lesný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti
bol priestupok spáchaný.

(7) Zamestnanci orgánu tátnej správy po¾ovníctva
sú povinní pri èinnostiach uvedených v odseku 3
písm. a) a b) preukáza sa písomným poverením prísluného orgánu tátnej správy po¾ovníctva a sluobným preukazom a nosi sluobnú rovnoatu.45)

(4) Za priestupky pod¾a odsekov 1 a 2 môe obvodný
lesný úrad v priestupkovom konaní uloi
a) pokarhanie,
b) peòanú pokutu od 30 eur do 3 000 eur,
c) zákaz èinnosti a na jeden rok,
d) odòatie veci.

(8) Orgán tátnej správy po¾ovníctva môe uloi uívate¾ovi po¾ovného revíru alebo uívate¾ovi po¾ovného
pozemku za marenie alebo iné saenie výkonu tátneho dozoru v po¾ovníctve a za nesplnenie povinností
pod¾a odseku 4 poriadkovú pokutu; jej výka je najviac
300 eur. Poriadkovú pokutu mono uloi aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom tátneho rozpoètu.
(9) Zamestnanec orgánu tátnej správy po¾ovníctva
oprávnený na výkon tátneho dozoru je z výkonu tátneho dozoru vylúèený, ak so zrete¾om na jeho vzah k veci,
k subjektu, nad ktorým sa vykonáva dozor, alebo k fyzickým osobám, ktorých sa dozor týka, mono ma pochybnos o jeho nezaujatosti.
(10) Na tátny dozor sa vzahujú základné pravidlá
kontroly pod¾a osobitného predpisu.46)

(6) Úèastníkovi priestupkového konania, ktorý sa bez
závaných dôvodov nedostaví na prejednanie priestupku alebo inak sauje postup konania, môe obvodný
lesný úrad uloi poriadkovú pokutu do 60 eur. Ak sa
úèastník konania bez závaných dôvodov opakovane
nedostaví na pojednávanie alebo opakovane inak sauje postup konania, môe mu orgán tátnej správy po¾ovníctva uloi poriadkovú pokutu do 300 eur.

Priestupky, disciplinárne previnenia
a iné správne delikty

(7) Pokuta uloená za priestupok je splatná do 30 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
ktorým bola uloená, ak orgán, ktorý pokutu uloil, neurèí dlhiu dobu splatnosti.

§ 76

(8) Výnosy z pokút uloených za priestupky sú príjmom tátneho rozpoètu.

Priestupky
(1) Priestupku na úseku po¾ovníctva sa dopustí ten,
kto
a) poruuje zákaz alebo povinnos na ochranu a zachovanie genofondu zveri (§ 20 a 21),
b) poruuje povinnosti pri drbe a chove zveri v zajatí
(§ 22),
c) poruuje povinnos alebo zákaz na úseku ochrany
po¾ovníctva (§ 24); okrem § 24 ods. 3 písm. g) a i),
d) ako uívate¾ po¾ovného pozemku neplní povinnos
uívate¾a po¾ovného pozemku (§ 25),
e) neodovzdá preukaz alebo odznak po¾ovníckej stráe
(§ 28 ods. 7),
f) ako èlen po¾ovníckej stráe poruí alebo neplní povinnos alebo prekroèí oprávnenia (§ 29),
g) neoznámi komore, e nespåòa podmienky na vydanie po¾ovného lístka (§ 51 ods. 11),
h) neodovzdá neplatný alebo rozhodnutím odòatý po¾ovný lístok (§ 51 ods. 12),
i) ako vedúci spoloènej po¾ovaèky neplní alebo poruí
povinnosti (§ 59),
j) si ponechá bez súhlasu uívate¾a po¾ovného revíru
trofej nájdenej zveri alebo zhody paroia.
(2) Priestupku sa dopustí po¾ovnícky hospodár, ak
neplní povinnosti pod¾a § 19 ods. 9 alebo iné povinnosti
ustanovené týmto zákonom alebo vykonáva èinnosti,
ktoré sú v rozpore s týmto zákonom.
(3) Orgánom prísluným na prejednanie priestupkov
45

(5) Ak sa dopustí fyzická osoba priestupku do dvoch
rokov po tom, èo jej bola za rovnaký priestupok uloená
sankcia, môe jej by uloená pokuta do dvojnásobku
predtým uloenej hornej hranice pokuty alebo namiesto pokarhania peòaitá pokuta.

(9) Pokutu vymáha orgán, ktorý ju uloil.
(10) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecne záväzný právny predpis o priestupkoch.47)
§ 77
Disciplinárne previnenia
(1) Disciplinárnym previnením je konanie drite¾a
po¾ovného lístka, ktoré je v rozpore s týmto zákonom
a nevykazuje znaky trestného èinu,34) priestupku (§ 76)
alebo iného správneho deliktu (§ 78).
(2) Disciplinárne previnenie drite¾a po¾ovného lístka
riei komora pod¾a disciplinárneho poriadku vydaného
komorou a schváleného ministerstvom.
§ 78
Iné správne delikty
(1) Orgán tátnej správy na úseku po¾ovníctva uloí
pokutu od 150 eur do 500 eur právnickej osobe alebo
fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá
a) ako uívate¾ po¾ovného revíru nedoruèí po¾ovnícke
trofeje alebo dokumentáciu na chovate¾skú prehliadku (§ 23 ods. 5),
b) ako uívate¾ po¾ovného revíru neplní povinnosti
v po¾ovníckom plánovaní (§ 30 ods. 5, 8 a 9),
c) ako uívate¾ po¾ovného revíru nezaloí a nevedie knihu návtev (§ 54 ods. 3),

) Zákon è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 9 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
47
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
46
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d) ako uívate¾ po¾ovného revíru poruí povinnosti pri
love zveri na spoloènej po¾ovaèke (§ 58),
e) ako uívate¾ po¾ovného revíru neurèí vedúceho spoloènej po¾ovaèky (§ 59 ods. 1).
(2) Pokutu od 500 eur do 5 000 eur uloí orgán tátnej správy na úseku po¾ovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá
a) ako uívate¾ po¾ovného revíru nenavrhne po¾ovníckeho hospodára (§ 19 ods. 1),
b) poruuje povinnosti pri drbe a chove zveri v zajatí
a vypúaní zveri do revíru (§ 22),
c) ako uívate¾ po¾ovného revíru nepouíva po¾ovne
upotrebite¾né psy (§ 58 ods. 8) alebo poruí alebo neplní povinnosti pod¾a § 61,
d) ako uívate¾ po¾ovného revíru nezabezpeèí znaèky
na oznaèovanie a prepravu ulovenej a nájdenej zveri
(§ 64 ods. 8),
e) ako uívate¾ po¾ovného revíru nezabezpeèí obodovanie trofeje ulovenej zveri cudzincom pred jej vývozom
(§ 68).
(3) Pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur uloí orgán
tátnej správy na úseku po¾ovníctva právnickej osobe
alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá
a) ako uívate¾ po¾ovného revíru úmyselne nehospodári v po¾ovnom revíri tak, aby dosiahol a udriaval
v po¾ovnom revíri normovaný kmeòový stav zveri,
predpísanú vekovú a pohlavnú truktúru populácií
jednotlivých druhov raticovej zveri a jej dobrý zdravotný stav [§ 26 ods. 1 písm. a)],
b) poruuje zákazy alebo neplní povinnosti na ochranu
a zachovanie genofondu zveri (§ 20 a 21),
c) poruuje povinnosti alebo zákazy na úseku ochrany
po¾ovníctva (§ 24),
d) ako uívate¾ po¾ovného pozemku neplní povinnosti
uívate¾a po¾ovného pozemku (§ 25),
e) ako uívate¾ po¾ovného revíru neplní povinnosti uívate¾a po¾ovného revíru (§ 26),
f) ak dolo k nálezu usmrtenej zveri alebo zranenej
zveri v po¾ovnom revíri a uívate¾ po¾ovného revíru
nezabezpeèí zisovanie príèiny usmrtenia zveri alebo
zranenia zveri alebo ak sa preukáe, e táto zver bola
usmrtená alebo zranená v rozpore s týmto zákonom,
neoznámi nález bezodkladne Policajnému zboru
a pri celoroène chránenej zveri aj orgánu ochrany
prírody a krajiny (§ 63 ods. 5),
g) ako uívate¾ po¾ovného revíru uvádza divinu z ulovenej zveri a ivú zver na trh v rozpore s § 67,
h) drí zver v zajatí v rozpore s § 22 alebo nezosúladí dranie zveri v zajatí pod¾a § 80 ods. 16 do urèeného
termínu.
(4) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo uívate¾ po¾ovného revíru, ktorý je fyzickou osobou  podnikate¾om, aj vtedy, ak poruí iné zákazy alebo postup alebo si nesplní ïalie povinnosti ustanovené týmto zákonom, za èo orgán tátnej správy na úseku
po¾ovníctva uloí pokutu do 5 000 eur.
(5) V rozhodnutí o uloení pokuty môe obvodný lesný úrad urèi aj lehotu na odstránenie zistených nedo48
49
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statkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia,
obvodný lesný úrad môe uloi ïaliu pokutu do 3 000
eur.
(6) Ak do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opätovnému porueniu povinností, za ktoré bola pokuta uloená pod¾a odsekov 1 a 3, obvodný lesný úrad uloí
pokutu a do dvojnásobku sumy uvedenej v odsekoch 1
a 3.
(7) Pri urèovaní pokuty sa prihliada najmä na závanos, spôsob, èas trvania a moné následky protiprávneho konania. Pri posudzovaní závanosti protiprávneho konania obvodný lesný úrad berie do úvahy jeho
povahu, moný vplyv na zver a jej prostredie, ako aj iné
faktory, najmä opakované poruovanie tohto zákona.
(8) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï prísluný obvodný lesný úrad zistil poruenie alebo nesplnenie povinností, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï dolo ku konaniu zakladajúcemu právo na uloenie pokuty.
(9) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(10) Výnosy z pokút uloených za správne delikty sú
príjmom tátneho rozpoètu.
Spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia
§ 79
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,48) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na
a) posúdenie projektu pod¾a § 6 a 7,
b) zaradenie po¾ovného revíru do kvalitatívnej triedy
pod¾a § 8,
c) evidenciu zmluvy vlastníkov pod¾a § 12 alebo zmluvy
pod¾a § 13,
d) vymenovanie a odvolanie po¾ovníckeho hospodára
pod¾a § 19 a èlenov po¾ovníckej stráe pod¾a § 28,
e) schválenie alebo zmenu po¾ovníckych plánov pod¾a
§ 30,
f) vydanie povolenia pod¾a § 56 ods. 1 a 3,
g) rozhodovanie ministerstva pod¾a § 72 okrem písmena d),
h) rozhodovanie krajského lesného úradu pod¾a § 73
okrem písmena c),
i) rozhodovanie obvodného lesného úradu pod¾a § 74
ods. 1 písm. h) a i) a § 74 ods. 2 okrem ukladania pokút za iné správne delikty pod¾a § 78.
(3) Ak je v konaní pod¾a tohto zákona viac ako 20
úèastníkov konania alebo zúèastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doruèujú verejnou vyhlákou.49)

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 26 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
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(4) Na konanie v prvom stupni je miestne prísluný
orgán tátnej správy po¾ovníctva, v ktorého územnom
obvode leí najväèia èas po¾ovných pozemkov, ktorých sa konanie týka.
Prechodné ustanovenia
§ 80
(1) Zmluvy uzatvorené pred 1. septembrom 2009 zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli uzatvorené.
(2) Po¾ovné lístky a vykonané skúky z po¾ovníctva,
sokoliarske skúky, skúky po¾ovníckych psov a vymenovanie èlenov po¾ovníckej stráe a po¾ovníckych hospodárov do 31. augusta 2009 zostávajú v platnosti.
(3) Správne konanie zaèaté pred 1. septembrom 2009
sa dokonèí pod¾a doterajieho právneho predpisu.
(4) Ak uívate¾ po¾ovného revíru nespåòa podmienky
pod¾a § 13 ods. 1, môe po¾ovný revír obhospodarova
len do skonèenia platnosti zmluvy.
(5) Po¾ovné revíry uznané do 31. augusta 2009 sa povaujú za po¾ovné revíry uznané pod¾a tohto zákona.
(6) Obvodný lesný úrad vydáva nové po¾ovné lístky,
predluje ich platnos a odníma po¾ovné lístky do
31. mája 2010.
(7) Obvodné lesné úrady prehodnotia zaradenie po¾ovných revírov do kvalitatívnych tried do 31. decembra
2010.
(8) Zvernice a baantnice uznané do 31. augusta
2009 sa povaujú za zvernice a baantnice uznané pod¾a § 6 a 7.
(9) Obèianske zdruenie registrované na výkon práva
po¾ovníctva pod¾a osobitného predpisu50) je po¾ovníckou organizáciou pod¾a tohto zákona.
(10) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odovzdá ministerstvu do 30. septembra 2009 dokumentáciu po¾ovníckych organizácií zaloených pod¾a osobitného predpisu.50)
(11) Ministerstvo rozdistribuuje dokumentáciu pod¾a odseku 10 prísluným obvodným lesným úradom
do 31. októbra 2009 na registráciu pod¾a tohto zákona.
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predpisov sú èlenmi po¾ovníckej stráe pod¾a tohto zákona, ak do 31. decembra 2011 absolvujú prekolenie,
ktoré organizuje komora v súèinnosti s prísluným obvodným lesným úradom.
(14) Èlenovia skúobných komisií pod¾a doterajích
predpisov sú èlenmi skúobných komisií pod¾a tohto
zákona, ak do 31. decembra 2011 absolvujú prekolenie a overenie odbornej spôsobilosti pod¾a tohto zákona, ktoré organizuje komora v spolupráci s ministerstvom.
(15) Do vzniku orgánov a organizaèných zloiek komory vykonáva jej èinnos Slovenský po¾ovnícky zväz.
(16) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré dria
zver v zajatí, sú povinné zosúladi jej dranie s týmto
zákonom do 31. januára 2010.
§ 81
Vytvorenie komory
(1) Prezídium Slovenského po¾ovníckeho zväzu
a) vypracuje návrh volebného a rokovacieho poriadku
ustanovujúceho snemu, návrh stanov komory, organizaèného a rokovacieho poriadku komory a návrh disciplinárneho poriadku komory,
b) urèí èas a miesto konania ustanovujúceho snemu,
c) zabezpeèí doruèenie návrhov uvedených v písmene
a) delegátom na ustanovujúci snem spolu s oznámením údajov uvedených v písmene b) v lehote 30 dní
pred konaním ustanovujúceho snemu.
(2) Obvodné lesné úrady vytvoria z registra vetkých
drite¾ov po¾ovných lístkov zoznam, ktorý bude zoznamom zakladajúcich èlenov komory, a zalú ho na ministerstvo do 30. septembra 2009.
(3) Okresné organizácie alebo regionálne organizácie
Slovenského po¾ovníckeho zväzu uskutoènia do 31. októbra 2009 stretnutie zástupcov právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich právo po¾ovníctva v po¾ovných revíroch, ktoré sa nachádzajú v ich územnej
pôsobnosti drite¾ov po¾ovných lístkov s trvalým pobytom v obvode ich pôsobnosti, pod¾a zásady jeden zástupca po¾ovníckej organizácie na kadých aj zaèatých
50 èlenov po¾ovníckej organizácie uívajúcej po¾ovný
revír.

(12) Po¾ovnícka organizácia pod¾a odseku 9 je povinná do 31. januára 2010 uvies svoje stanovy do súladu
s týmto zákonom a predloi jeden ich výtlaèok príslunému obvodnému lesnému úradu. Po¾ovnícku organizáciu, ktorá si túto povinnos nesplní, obvodný lesný
úrad zapíe v registri po¾ovníckych organizácií s dodatkom v likvidácii k 1. februáru 2010 a po¾ovnícka organizácia môe vykonáva len úkony smerujúce k jej zániku. Po¾ovnícka organizácia je povinná do 28. februára
2010 vymenova likvidátora a oznámi obvodnému lesnému úradu jeho meno, priezvisko, rodné èíslo a adresu trvalého pobytu. Ak si po¾ovnícka organizácia túto
povinnos nesplní, prísluný obvodný lesný úrad zapíe ako likvidátora jej tatutárny orgán.

(4) Drite¾ov po¾ovných lístkov s trvalým pobytom
v obvode svojej pôsobnosti, ktorí nie sú èlenmi po¾ovníckej organizácie pod¾a odseku 3, zvolá okresná organizácia alebo regionálna organizácia Slovenského po¾ovníckeho zväzu na osobitné stretnutie, kde si zvolia
zástupcov pod¾a zásady v odseku 3.

(13) Èlenovia po¾ovníckej stráe pod¾a doterajích

(7) Ustanovujúci snem komory schváli volebný a ro-

50

(5) Stretnutie zástupcov pod¾a odsekov 3 a 4 na obvodnom sneme zvolí delegátov na ustanovujúci snem
komory; pod¾a zásady na kadých aj zaèatých 500 zapísaných drite¾ov po¾ovných lístkov zvolí jedného delegáta.
(6) Ustanovujúci snem komory zvolá prezídium Slovenského po¾ovníckeho zväzu do 31. januára 2010.

) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
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kovací poriadok ustanovujúceho snemu, stanovy komory, zvolí orgány komory, schváli organizaèný a rokovací poriadok komory a disciplinárny poriadok komory.

ní zákona Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb.
a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 99/1993 Z. z.

§ 82

§ 84

Splnomocòovacie ustanovenia
Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o
a) obsahu projektu samostatnej a uznanej zvernice (§ 6
ods. 4) a samostatnej a uznanej baantnice (§ 7
ods. 4),
b) zaradení po¾ovného revíru do kvalitatívnych tried
a urèovaní normovaných kmeòových stavov zveri,
vekovej a pohlavnej truktúre a chove zveri (§ 8),
c) obsahu evidencie zmlúv vlastníkov (§ 12) a zmlúv
(§ 13),
d) ukazovate¾och na urèenie kritérií chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri a vekovej kulminácie,
e) po¾ovných oblastiach a po¾ovných lokalitách, chovate¾ských celkoch, obsahu tatútu poradných zborov
a chovate¾ských rád, ve¾koplonom po¾ovníckom
hospodárení (§ 18), chovate¾ských prehliadkach a ich
dokumentácii, kvalifikácii èlenov hodnotite¾skej komisie a obsahu jej èinnosti, dokumentácii po¾ovníckych trofejí (§ 23) a bodových hodnotách významných
po¾ovníckych trofejí (§ 68),
f) o poète a druhu po¾ovníckych zariadení pre chov jednotlivých druhov zveri [§ 26 ods. 1 písm. c)], druhu
a mnostve krmiva a spôsobe prikrmovania [§ 26
ods. 1 písm. d)] a mnostve vnadísk a spôsobe vnadenia zveri,
g) príprave a skúke odbornej spôsobilosti po¾ovníckej
stráe (§ 27),
h) po¾ovníckom plánovaní, odborne spôsobilých osobách a ich kvalifikaèných predpokladoch (§ 6, 7
a 30),
i) obsahu evidencie a dokumentácie vedenej uívate¾om po¾ovného revíru, po¾ovníckej tatistike a obsahu informaèného systému v po¾ovníctve [§ 26 ods. 1
písm. i) a k) a § 31],
j) organizovaní, obsahu, vykonávaní a hodnotení po¾ovníckych skúok, o kvalifikácii prednáate¾ov, èlenov skúobnej komisie a o podrobnostiach pre praktickú
a
teoretickú
prípravu
uchádzaèov
po¾ovníckych skúok (§ 50),
k) obsahu po¾ovného lístka, iadosti o vydanie alebo
predåenie platnosti po¾ovného lístka (§ 51), povolenia na lov zveri (§ 53),
l) èase, spôsobe a podmienkach lovu zveri (§ 54 a 58),
m) osobitných spôsoboch lovu (§ 60 a 61),
n) druhoch skúok po¾ovných psov, druhoch a kvalifikácii po¾ovne upotrebite¾ných psov na pouívanie
poèas lovu, doh¾adávania a ochrany zveri (§ 58 a 63),
o) znaèke, jej zakladaní, lístku o pôvode raticovej zveri,
obstarávaní a distribúcii znaèiek, výdaji a evidencii
znaèiek (§ 64).
§ 83
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 23/1962 Zb. o po¾ovníctve v zne-

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.
Èl. II
Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení
zákona è. 300/1990 Zb., zákona è. 513/1991 Zb. a zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 62/1993 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) na výkon práva po¾ovníctva..
2. V § 4 písm. c) sa vypúajú slová alebo na výkon
práva po¾ovníctva.
Èl. III
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
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279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z. a
45/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

l. V III. èasti Pôdohospodárstvo sa vypúa poloka
37.
2. V VI. èasti Doprava sa poloka 64 dopåòa oslobodením, ktoré znie:
Oslobodenie: Od poplatku pod¾a tejto poloky je
oslobodené povolenie výnimky na pouívanie ciest I.
triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabu¾kou s evidenèným èíslom..
Èl. IV
Zákon è. 504/2003 Z. z. o nájme po¾nohospodár-

Èiastka 96

skych pozemkov, po¾nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
zákona è. 549/2004 Z. z. a zákona è. 571/2007 Z. z. sa
mení takto:
V § 7 ods. 3 sa slová na vykonávanie práva
po¾ovníctva5) nahrádzajú slovami dohodnú, e nájomca môe zastupova prenajímate¾a v konaniach
pod¾a osobitného predpisu5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon è. 274/2009 Z. z. o po¾ovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení zákona è. 99/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 10 ods. 8 sa za slová Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vkladá èiarka a slová Slovenskej informaènej sluby.
Èl. VI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009,
okrem § 51 a èl. III, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júna
2010 a okrem § 65 ods. 7, ktorý nadobúda úèinnos
1. januára 2015.

Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 274/2009 Z. z.

Populácia vo¾ne ijúcich druhov ivoèíchov
1. zver pernatá: baant jarabý (Syrmaticus reevesii), baant po¾ovný (Phasianus colchicus), èajka smejivá (Larus ridibundus), drop fúzatý (Otis tarda), drozd èvikotavý (Turdus pilaris), havran èierny (Corvus frugilegus), holub
hrivnák (Columba palumbus), holub plúik (Columba oenas), hrdlièka po¾ná (Streptopelia turtur), hrdlièka záhradná (Streptopelia decaocto), hus bieloèelá (Anser albifrons), hus divá (Anser anser), hus krátkozobá (Anser
brachyrhynchus), hus malá (Anser erythropus), hus siatinná (Anser fabalis), chochlaèka sivá (Aythya ferina),
chochlaèka vrkoèatá (Aythya fuligula), jarabica po¾ná (Perdix perdix), jariabok lesný (Tetrastes bonasia), jastrab
lesný (Accipiter gentilis), kaèica divá (Anas platyrhynchos), kaèica hvízdavá (Anas penelope), kaèica chrapkavá
(Anas crecca), kaèica chrap¾avá (Anas querquedula), kaèica chrip¾avá (Anas strepera), kaèica lyièiarka (Anas clypeata), kaèica ostrochvostá (Anas acuta), kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula), krkavec èierny (Corvus corax), kuropta horská (Alectoris graeca), kuropta èervená (Alectoris rufa), lyska èierna (Fulica atra), moèiarnica mekotavá (Capella gallinago), morka divá (Meleagris gallopavo), myiak lesný (Buteo buteo), myiak severský (Buteo
lagopus), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), sluka lesná (Scolopax rusticola), sojka kriekavá (Garrulus
glandarius), straka èiernozobá (Pica pica), tetrov hlucháò (Tetrao urogallus), tetrov ho¾niak (Lyrurus tetrix), volavka popolavá (Ardea cinerea), vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix),
2. zver srstnatá: bobor vodný (Castor fiber), daniel kvrnitý (Dama dama), diviak lesný (Sus scrofa), hranostaj èiernochvostý (Mustela erminea), jazvec lesný (Meles meles), jeleò lesný (Cervus elaphus), jeleò sika (Cervus nippon),
kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra
tatrica), králik divý (Oryctolagus cuniculus), kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes foina), lasica myoravá (Mustela nivalis), los mokraïový (Alces alces), líka hrdzavá (Vulpes vulpes), maèka divá (Felis silvestris),
medveï hnedý (Ursus arctos), medvedík èistotný (Procyon lotor), muflón lesný (Ovis musimon), ondatra pimová
(Ondatra zibethica), jeleník (pasrnec) bielochvostý (Odocoileus virginianus); psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides), rys ostrovid (Lynx lynx), srnec lesný (Capreolus capreolus), svi vrchovský (Marmota marmota), akal
zlatý (Canis aureus), tchor svetlý (Putorius eversmanni), tchor tmavý (Putorius putorius), vlk dravý (Canis lupus),
vydra rieèna (Lutra lutra), zajac po¾ný (Lepus europaeus), zubor hrivnatý (Bison bonasus), norok severoamerický
(Mustela vision), nutria rieèna (Myocastor coypus),
3. zver raticová: vetky druhy zveri z radu párnokopytníkov uvedených v druhom bode,
4. zver malá: zver baantia, zajaèia a jarabièia,
5. zver podliehajúca po¾ovníckemu plánovaniu: zver raticová, zver malá a jariabok lesný,
6. ve¾ké elmy: medveï hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus) a akal zlatý (Canis aureus),
7. krkavcovité vtáky: havran èierny (Corvus frugilegus), kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula), krkavec èierny
(Corvus corax), vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix), straka èiernozobá (Pica pica), sojka
kriekavá (Garrulus glandarius).

JeleĖ
1,00
0,83
0,62
0,41
0,20

Srnec
0,83
0,66
0,50
0,33
0,16

Bonita
I.
II.
III.
IV.
V.

Bonita
I.
II.
III.
IV.
V.

Diviak
0,41
0,33
0,25
0,16
0,08
JeleĖ
0,41
0,33
0,25
0,16
0,08
Daniel
0,25
0,16
0,08
Muflón
0,25
0,16
0,08

Srnþia chovná oblasĢ
Les
Príplatky za ćalšie druhy zveri

Les
Príplatky za ćalšie druhy zveri
Diviak
Srnec
Daniel
Muflón
0,41
0,20
0,25
0,25
0,33
0,16
0,16
0,16
0,25
0,12
0,08
0,08
0,16
0,08
0,08
0,04

Jelenia chovná oblasĢ

Srnec
0,41
0,33
0,25
0,16
0,08

JeleĖ
0,41
0,33
0,25
0,16
0,08

Príplatky za ćalšie druhy zveri
Diviak
Malá zver
0,41
0,20
0,33
0,16
0,25
0,12
0,16
0,08
0,08
0,04

Pole

Pole
Príplatky za ćalšie druhy zveri
Diviak
0,41
0,33
0,25
0,16
0,08

Sadzobník na výpoèet nájomného za po¾ovné pozemky
pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha roène v eurách
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Príloha è. 2
k zákonu è. 274/2009 Z. z.

Daniel
alebo
muflón
1,01
0,75
0,50
0,25

Zajac
0,41
0,33
0,25
0,16
0,08

Bonita
I.
II.
III.
IV.

Bonita
I.
II.
III.
IV.
V.

Príplatky za ćalšie
druhy zveri
Iná
Divé kaþice raticová
a husi
zver
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08

Zajac

Bažant
0,17
0,13
0,10
0,06
0,03

Príplatky za ćalšie
druhy zveri
Iná
Divé kaþice raticová
a husi
zver
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08

Príplatky za ćalšie druhy
zveri
Iná
Divé kaþice
raticová
a husi
zver
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08

Srnec

Príplatky za ćalšie druhy zveri
Diviak
Malá zver
0,41
0,08
0,33
0,06
0,25
0,04
0,16
0,02

Srnec
0,20
0,25
0,12
0,08
0,04

Daniel alebo
muflón
0,33
0,25
0,16
0,08

Oblasti s chovom malej zveri
Bažant

Príplatky za ćalšie druhy zveri
Daniel
Srnec
Diviak
JeleĖ
a muflón
0,20
0,41
0,41
0,33
0,16
0,33
0,33
0,25
0,12
0,25
0,25
0,16
0,08
0,16
0,16
0,08

Danielia alebo muflonia lokalita
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Príloha è. 3
k zákonu è. 274/2009 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane vo¾ne ijúceho vtáctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 103, 25. 4. 1979) v znení smernice Rady 81/854/EHS z 19. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 319, 7. 11. 1981), smernice Komisie 85/411/EHS z 25. júla 1985 (Ú. v. ES
L 233, 30. 8. 1985), smernice Rady 86/122/EHS z 8. apríla 1986 (Ú. v. ES L 100, 16. 4. 1986), smernice Komisie
91/244/EHS zo 6. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 115, 8. 5. 1991), smernice
Rady 94/24/ES z 8. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994), smernice
Komisie 97/49/ES z 29. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 223, 13. 8. 1997), nariadenia Rady (ES) è. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), smernice Rady 2006/105/ES
z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/102/ES
z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 323, 3. 12. 2008).
2. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22. 7. 1992) v znení smernice Rady 97/62/ES
z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 305, 8. 11. 1997), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4;
Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
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275
ZÁKON
z 18. júna 2009,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

1. V § 16 ods. 1 sa suma 20 000 Sk nahrádza sumou
650 eur.

Èl. I

2. V § 16 ods. 2 sa suma 200 000 Sk nahrádza sumou 6 500 eur.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení zákona è. 502/2001 Z. z., zákona è. 461/2002 Z. z. a zákona è. 164/2008 Z. z. sa mení takto:

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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276
ZÁKON
z 19. júna 2009
o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finanènej krízy na bankový sektor
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky poskytovania pomoci banke1) na nápravu
ványch nedostatkov vo fungovaní hospodárstva2)
s cie¾om zmiernenia prenosu vplyvov globálnej finanènej krízy z bankového sektora do hospodárstva
Slovenskej republiky alebo posilnenia predpokladov
na zachovanie stability finanèného systému ako celku (ïalej len stabilizaèná pomoc),
b) postup vlády Slovenskej republiky (ïalej len vláda), Ministerstva financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií), iných orgánov verejnej správy a Národnej banky Slovenska pri
poskytovaní stabilizaènej pomoci,
c) kontrolu dodriavania podmienok poskytnutia stabilizaènej pomoci.
(2) Tento zákon je schémou tátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu.3)
§2
Stabilizaèná pomoc
(1) Stabilizaènú pomoc mono doèasne poskytnú
banke, ktorej finanèná situácia bola spôsobená predovetkým globálnou finanènou krízou, a to formou
a) peòaného vkladu zo tátnych finanèných aktív
v správe ministerstva financií do základného imania
banky,4)
b) poskytnutia osobitnej záruky za
1. dlhopisy vydané bankou s termínom splatnosti
menovitej hodnoty najmenej tri mesiace a najviac
tri roky (ïalej len dlhopis),
2. úver poskytnutý banke so splatnosou najmenej
1

tri mesiace a najviac jeden rok5) (ïalej len krátkodobý úver).
(2) Stabilizaènú pomoc mono poskytnú len na úèely
a) zabezpeèenia podpory hospodárstva prostredníctvom ïalieho poskytovania úverov bankou na
uspokojenie existujúceho dopytu po úveroch zo
strany osôb s trvalým pobytom, sídlom alebo miestom podnikania v èlenskom táte Európskej únie
alebo
b) stabilizácie finanènej situácie banky,
1. pri ktorej s oh¾adom na ekonomický vývoj v Slovenskej republike oèakávaný v èase posudzovania iadosti banky o poskytnutie stabilizaènej pomoci (ïalej len iados) mono vzh¾adom na
vetky okolnosti dôvodne predpoklada, e banka
v lehote kratej ako jeden rok od podania iadosti
bude udriava svoje vlastné zdroje6) vo výke menej ne 100 % výky poiadaviek na vlastné zdroje, alebo
2. ktorá udriava svoje vlastné zdroje vo výke menej ne 100 % výky poiadaviek na vlastné zdroje, avak viac ne 50 % výky týchto poiadaviek.
(3) Na úèely tohto zákona sa výkou stabilizaènej pomoci rozumie
a) hodnota peòaného vkladu do základného imania
banky, ak ide o stabilizaènú pomoc pod¾a odseku 1
písm. a),
b) výka záväzku banky, za ktorý bude poskytnutá
osobitná záruka, ak ide o stabilizaènú pomoc pod¾a
odseku 1 písm. b).
(4) Výka stabilizaènej pomoci pod¾a odseku 1
písm. a) poskytnutá jednej banke nesmie presiahnu
50 % poiadaviek na vlastné zdroje banky.
(5) Poskytovate¾om stabilizaènej pomoci je ministerstvo financií a prijímate¾om stabilizaènej pomoci je
banka.
(6) Stabilizaènú pomoc mono poskytnú aj opakovane a súbene. Stabilizaèná pomoc pod¾a odseku 1
písm. b) prvého bodu sa na jednu emisiu dlhopisov po-

) § 2 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Èlánok 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva v platnom znení.
§ 4 ods. 1 písm. b) zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
3
) § 5 ods. 3 zákona è. 231/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) § 13 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 383/2008 Z. z.
§ 202 a 206 a § 210 Obchodného zákonníka.
5
) Napríklad § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
6
) § 30 ods. 5 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
2
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skytuje najdlhie na obdobie troch rokov. Stabilizaèná
pomoc pod¾a odseku 1 písm. b) druhého bodu sa na jeden krátkodobý úver poskytuje najdlhie na obdobie
jedného roka.
(7) Na poskytnutie stabilizaènej pomoci nie je právny
nárok.
Schva¾ovanie stabilizaènej pomoci
§3
(1) Stabilizaèná pomoc sa poskytuje na základe iadosti, ktorú banka predkladá v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme ministerstvu financií.
Ministerstvo financií bezodkladne zale jedno listinné
vyhotovenie iadosti a iados v elektronickej forme Národnej banke Slovenska.
(2) iados musí obsahova
a) obchodné meno banky, jej sídlo, identifikaèné èíslo
a daòové identifikaèné èíslo,
b) mená a priezviská èlenov tatutárneho orgánu banky,
c) formu stabilizaènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1, o ktorej
poskytnutie sa iada,
d) oznaèenie úèelu pod¾a § 2 ods. 2, na ktorý sa poskytnutie stabilizaènej pomoci iada,
e) podrobné zdôvodnenie potreby poskytnutia stabilizaènej pomoci vrátane uvedenia výky plnenia poiadaviek na vlastné zdroje ku dòu podania iadosti,
f) poadovanú výku stabilizaènej pomoci,
g) pecifikáciu krátkodobého úveru alebo dlhopisov,
za ktoré sa má poskytnú osobitná záruka, ak sa iada o stabilizaènú pomoc pod¾a § 2 ods. 1 písm. b),
h) dobu, na ktorú sa stabilizaèná pomoc iada poskytnú,
i) informáciu o dopade na podnikanie a hospodárenie
banky, ak by stabilizaèná pomoc nebola poskytnutá,
j) návrh opatrení pod¾a § 5 ods. 6,
k) vyhlásenie o úplnosti, správnosti, aktuálnosti
a pravdivosti údajov uvedených v iadosti,
l) dátum a miesto vyhotovenia iadosti, mená, priezviská a podpisy osôb oprávnených kona za banku.
(3) Prílohou k iadosti je
a) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace,
b) posledná úètovná závierka banky overená audítorom alebo posledná polroèná úètovná závierka banky,
c) návrh plánu stabilizácie banky, ktorý musí obsahova podrobné informácie o spôsobe pouitia poadovanej stabilizaènej pomoci v súlade s úèelom pod¾a
§ 2 ods. 2 a opatrenia na zlepenie finanènej situácie
banky (ïalej len stabilizaèný plán).
(4) Prílohu k iadosti pod¾a odseku 3 písm. b) je banka povinná predloi v origináli alebo ako úradne
osvedèenú kópiu; ak je vyhotovená v cudzom jazyku, je
7
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banka povinná priloi aj jej preklad do slovenského jazyka vykonaný pod¾a osobitného predpisu.7)
(5) Ak je iados úplná, ministerstvo financií bezodkladne poiada Národnú banku Slovenska o zaujatie
stanoviska k iadosti; Národná banka Slovenska nepostupuje pri vypracovaní stanoviska pod¾a osobitného
predpisu o konaní vo veciach doh¾adu nad finanèným
trhom.8) Národná banka Slovenska predloí ministerstvu financií stanovisko k iadosti do dvoch kalendárnych dní od jej doruèenia Národnej banke Slovenska.
Ak iados nie je úplná, ministerstvo financií bezodkladne vyzve banku, aby v ním urèenej lehote nedostatky odstránila. Ak banka nedostatky v urèenej lehote
neodstráni, ministerstvo financií banke oznámi, e iados zamieta.
(6) Stanovisko Národnej banky Slovenska musí obsahova
a) zhodnotenie finanènej situácie banky v súvislosti
s predloenou iadosou vrátane záverov z vykonanej finanènej analýzy vývoja a stavu banky,
b) vyjadrenie k opodstatnenosti iadosti z h¾adiska náleitostí pod¾a odseku 2 písm. c) a i),
c) posúdenie návrhu opatrení pod¾a odseku 2 písm. j)
a návrhu stabilizaèného plánu,
d) vyjadrenie, èi finanèná situácia banky je spôsobená
predovetkým globálnou finanènou krízou,
e) zhodnotenie systémovej významnosti banky,
f) odporúèanie, èi stabilizaènú pomoc poskytnú alebo
zamietnu; ak ide o stabilizaènú pomoc pod¾a § 2
ods. 1 písm. a), odporúèanie Národnej banky Slovenska na jej poskytnutie sa povauje za predchádzajúci súhlas pod¾a osobitného predpisu,9)
g) návrh výky odplaty za poskytnutie stabilizaènej pomoci (ïalej len odplata), ak sa stabilizaèná pomoc
poskytne.
§4
Rozhodnutie o schválení stabilizaènej pomoci
(1) Ak Národná banka Slovenska vo svojom stanovisku pod¾a § 3 ods. 6
a) odporúèa poskytnú stabilizaènú pomoc, ministerstvo financií do dvoch kalendárnych dní od doruèenia tohto stanoviska predloí návrh na poskytnutie
stabilizaènej pomoci vláde na schválenie,
b) neodporúèa poskytnú stabilizaènú pomoc, ministerstvo financií banke oznámi, e iados zamieta.
(2) Návrh na poskytnutie stabilizaènej pomoci pod¾a
odseku 1 písm. a) musí obsahova
a) náleitosti pod¾a § 3 ods. 2 písm. a) a h),
b) návrh stabilizaèného plánu,
c) stanovisko Národnej banky Slovenska pod¾a § 3
ods. 6.
(3) Vláda o návrhu na poskytnutie stabilizaènej pomoci rozhodne do dvoch kalendárnych dní od jeho
predloenia. Ministerstvo financií bezodkladne po
schválení poskytnutia stabilizaènej pomoci vládou

) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 28 ods. 1 písm. a) zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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vydá rozhodnutie o schválení stabilizaènej pomoci
a o jeho vydaní informuje Národnú banku Slovenska.

od operaèných nákladov na poskytnutie stabilizaènej pomoci.

(4) Ak vláda návrh na poskytnutie stabilizaènej pomoci neschváli, ministerstvo financií banke oznámi, e
iados zamieta.

(3) Výka poplatku pod¾a odseku 1 písm. a) druhého
bodu sa urèí pod¾a
a) doby, na ktorú sa osobitná záruka poskytuje,
b) rizikového profilu banky, ktorý sa urèí s oh¾adom na
výku vlastných zdrojov banky vo vzahu k poiadavkám na vlastné zdroje, citlivos banky voèi rizikám a rating banky.

(5) Rozhodnutie o schválení stabilizaènej pomoci
okrem náleitostí pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní10) obsahuje formu schválenej stabilizaènej
pomoci, jej výku, úèel pod¾a § 2 ods. 2 a dobu, na ktorú
sa poskytuje; prílohou tohto rozhodnutia je stabilizaèný plán. Ak zo stanoviska Národnej banky Slovenska
pod¾a § 3 ods. 6 vyplýva, e finanèná situácia v banke je
obzvlá nepriaznivá, stabilizaèný plán musí spåòa aj
náleitosti retrukturalizaèného plánu ustanovené
Usmernením Spoloèenstva o tátnej pomoci na záchranu a retrukturalizáciu firiem v akostiach. Ak ide
o stabilizaènú pomoc pod¾a § 2 ods. 1 písm. b), toto rozhodnutie obsahuje aj pecifikáciu krátkodobého úveru
alebo dlhopisov, za ktoré sa osobitná záruka poskytuje.
(6) Proti rozhodnutiu o schválení stabilizaènej pomoci nemono poda opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmate¾né súdom.
§5
Podmienky poskytnutia stabilizaènej pomoci
(1) Banka ako prijímate¾ stabilizaènej pomoci je povinná
a) zaplati odplatu vo forme
1. úroku z poskytnutej výky stabilizaènej pomoci,
ak ide o stabilizaènú pomoc pod¾a § 2 ods. 1
písm. a),
2. poplatku z poskytnutej výky stabilizaènej pomoci, ak ide o stabilizaènú pomoc pod¾a § 2 ods. 1
písm. b),
b) poui stabilizaènú pomoc na schválený úèel pod¾a
§ 2 ods. 2 a v súlade so zmluvou o poskytnutí stabilizaènej pomoci uzavretou medzi ministerstvom financií a bankou (ïalej len zmluva o stabilizaènej
pomoci) a so stabilizaèným plánom,
c) dodra ïalie podmienky poskytnutia stabilizaènej
pomoci uvedené v zmluve o stabilizaènej pomoci.
(2) Výka úroku pod¾a odseku 1 písm. a) prvého bodu
je súètom
a) aktuálneho trhového úrokového výnosu tátnych
dlhopisov, ktorých doba do splatnosti sa najviac pribliuje dobe, na ktorú sa stabilizaèná pomoc poskytuje,
b) rizikovej priráky, ktorej výka sa urèí pod¾a
1. druhu akcií, ktoré banka vydá v súvislosti s poskytnutím stabilizaènej pomoci,
2. úèelu pod¾a § 2 ods. 2,
3. rizikového profilu banky, ktorý sa urèí s oh¾adom
na výku vlastných zdrojov banky vo vzahu k poiadavkám na vlastné zdroje, citlivos banky voèi
rizikám a rating banky,
c) èasovej priráky, ktorej výka sa urèí pod¾a doby, na
ktorú sa stabilizaèná pomoc poskytuje,
d) nákladovej priráky, ktorej výka sa urèí v závislosti
10
11

(4) Výku odplaty mono zmeni, ak po poskytnutí
stabilizaènej pomoci dôjde k zmene v niektorom z kritérií, na základe ktorých sa výka odplaty urèuje.
(5) Podrobnosti o urèovaní výky odplaty, o zmene jej
výky, spôsob jej platenia a podrobnosti o spôsobe vrátenia stabilizaènej pomoci ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií po dohode s Národnou bankou Slovenska.
(6) Banka je povinná prija a plni opatrenia na zabránenie zneuitia stabilizaènej pomoci, ku ktorým sa
zaviazala v zmluve o stabilizaènej pomoci, najmä e
a) nepouije informáciu o poskytnutí stabilizaènej pomoci pri reklame a propagácii,
b) nevyplatí dividendy poèas obdobia najmenej 12 mesiacov od poskytnutia stabilizaènej pomoci; tento
záväzok banky musí by schválený valným zhromadením banky,
c) zníi mzdu alebo inú odmenu za prácu èlenov predstavenstva, èlenov dozornej rady, prokuristov a vedúcich zamestnancov11) banky na urèitý percentuálny podiel výky mzdy alebo inej odmeny, ktorá týmto
osobám prislúchala es mesiacov pred podaním
iadosti, a to na celú dobu, na ktorú sa stabilizaèná
pomoc poskytla,
d) nevyplatí odmeny èlenom predstavenstva, èlenom
dozornej rady, vedúcim zamestnancom a prokuristom banky v období od podania iadosti a do uplynutia doby, na ktorú sa stabilizaèná pomoc poskytla;
tento záväzok musí by schválený valným zhromadením banky,
e) zdrí sa akéhoko¾vek konania, ktoré by bolo v rozpore so schváleným úèelom pod¾a § 2 ods. 2.
(7) Ak ide o stabilizaènú pomoc pod¾a § 2 ods. 1
písm. a), pri poruení podmienok uvedených v odseku
1 písm. a), b) alebo neplnení opatrení pod¾a odseku 6 je
banka povinná do dvoch mesiacov od zistenia tohto poruenia vráti poskytnutú stabilizaènú pomoc v plnej
výke spôsobom uvedeným v zmluve o stabilizaènej pomoci a zaplati dvojnásobok úroku pod¾a odseku 2,
ktorý by zaplatila za celé obdobie, na ktoré jej stabilizaèná pomoc bola poskytnutá, ak by jej povinnos vráti stabilizaènú pomoc pod¾a tohto odseku nevznikla.
(8) Ak ide o stabilizaènú pomoc pod¾a § 2 ods. 1
písm. b), pri poruení podmienok uvedených v odseku
1 písm. a), b) alebo neplnení opatrení pod¾a odseku 6 je
banka povinná zaplati trojnásobok poplatku pod¾a odseku 3, ktorý by zaplatila za celé obdobie, na ktoré jej
stabilizaèná pomoc bola poskytnutá, ak by jej povinnos vráti stabilizaènú pomoc pod¾a tohto odseku nevznikla.

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 7 ods. 20 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 214/2006 Z. z.
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§6
Zmluva o stabilizaènej pomoci
(1) Ministerstvo financií uzatvorí s bankou zmluvu
o stabilizaènej pomoci bezodkladne po vydaní rozhodnutia pod¾a § 4 ods. 3 druhej vety.
(2) Zmluva o stabilizaènej pomoci musí obsahova
a) oznaèenie zmluvných strán, ich sídlo a identifikaèné
èíslo,
b) predmet tejto zmluvy,
c) schválenú formu stabilizaènej pomoci, jej výku,
úèel pod¾a § 2 ods. 2 a dobu, na ktorú sa poskytuje,
d) pecifikáciu dlhopisov alebo úverov, za ktoré sa osobitná záruka poskytuje, ak ide o stabilizaènú pomoc
pod¾a § 2 ods. 1 písm. b),
e) záväzok banky vráti stabilizaènú pomoc po uplynutí doby, na ktorú sa poskytuje, ak ide o stabilizaènú
pomoc pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), spôsob jej vrátenia
vrátane spôsobu vrátenia v prípade pod¾a § 5 ods. 7,
f) záväzok banky zaplati odplatu pod¾a § 5 ods. 1
písm. a),
g) záväzok banky prija a plni opatrenia pod¾a § 5
ods. 6,
h) záväzok banky zabezpeèi, aby zástupca ministerstva financií bol èlenom jej tatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu poèas doby poskytnutia stabilizaènej pomoci, ak o to ministerstvo financií
poiada a Národná banka Slovenska tejto osobe udelí predchádzajúci súhlas,
i) záväzok banky predloi ministerstvu financií písomnú informáciu o hospodárení a o svojej finanènej situácii za kadý kalendárny mesiac, a to najneskôr do 15 pracovných dní od skonèenia tohto
kalendárneho mesiaca,
j) záväzok banky bezodkladne informova ministerstvo financií o prípadnom ohrození ïalieho poskytovania úverov bankou a o zníení likvidity banky,
k) záväzok banky informova ministerstvo financií
o svojej finanènej situácii najneskôr do 30. septembra prísluného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok a do 30. apríla nasledujúceho
kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny
rok,
l) záväzok banky umoni ministerstvu financií vykona kontrolu dodriavania podmienok poskytnutia
stabilizaènej pomoci a plnenia záväzkov tejto zmluvy
pod¾a § 7,
m) záväzok banky bezodkladne písomne oznámi ministerstvu financií, e bol podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo návrh na retrukturalizáciu alebo
e banka vstúpila do likvidácie,
n) záväzok banky plni stabilizaèný plán,
o) ïalie podmienky poskytnutia stabilizaènej pomoci,
p) zmluvné pokuty v prípade nedodrania ustanovení
tejto zmluvy s výnimkou poruení, za ktoré sa ukladá sankcia v súlade s § 5 ods. 7 a 8,
q) dátum uzatvorenia tejto zmluvy a podpisy zmluvných strán.
12
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(3) Prílohou zmluvy o stabilizaènej pomoci je stabilizaèný plán.
§7
Kontrola
(1) Kontrolu dodriavania podmienok, za ktorých
bola stabilizaèná pomoc poskytnutá, a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o stabilizaènej pomoci
bankou vykonáva ministerstvo financií. Sankcie pod¾a
§ 5 ods. 7 a 8 za poruenie podmienok uvedených v § 5
ods. 1 písm. a) a b) a neplnenie opatrení pod¾a § 5 ods. 6
ukladá a vymáha ministerstvo financií. Na ukladanie
a vymáhanie týchto sankcií sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.10)
(2) Ministerstvo financií prvýkrát vykoná kontrolu po
uplynutí dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stabilizaènej pomoci.
(3) Pri výkone kontroly postupuje ministerstvo financií primerane pod¾a osobitného predpisu.12)
(4) Ak je predmetom kontroly splnenie povinnosti
pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), ministerstvo financií je oprávnené prizva zamestnancov Národnej banky Slovenska, ktorí sa môu na takejto kontrole zúèastni na
zmluvnom základe.
Spoloèné a prechodné ustanovenia
§8
(1) Na vytvorenie predpokladov na poskytnutie stabilizaènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) sa vyaduje,
aby banka zabezpeèila vylúèenie práva akcionárov na
prednostné upísanie akcií.13)
(2) Pri vrátení stabilizaènej pomoci uvedenej v § 2
ods. 1 písm. a) sa na nakladanie s akciami, ktoré banka
vydala v súvislosti s poskytnutím tejto stabilizaènej pomoci nepouije postup pod¾a osobitného predpisu.14)
(3) Správu osobitných záruk pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)
vykonáva ministerstvo financií. Správou osobitných
záruk sa rozumie evidencia a úètovanie o osobitných
zárukách, plnenie záväzku vyplývajúceho z osobitnej
záruky za banku (ïalej len realizácia osobitnej záruky) a vymáhanie poh¾adávok tátu z realizovaných
osobitných záruk.
(4) Ak ministerstvo financií realizuje osobitnú záruku, banka je povinná uzavrie s ministerstvom financií
písomnú zmluvu o návratnej finanènej výpomoci.
Zmluva o návratnej finanènej výpomoci musí obsahova
a) oznaèenie zmluvných strán, ich sídlo alebo adresu
trvalého pobytu, identifikaèné èíslo a bankové spojenie,
b) predmet tejto zmluvy v súlade so zmluvou o stabilizaènej pomoci,
c) sumu návratnej finanènej výpomoci, ktorá zodpovedá realizovanej osobitnej záruke,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
) § 204a ods. 5 Obchodného zákonníka.
14
) Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov.
13
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d) dátum realizácie osobitnej záruky,
e) úrokovú sadzbu, ktorá sa urèí primerane pod¾a § 5
ods. 2,
f) spôsob splácania a splátkový kalendár návratnej finanènej výpomoci a úrokov pod¾a písmena e),
g) dohodu o zriadení záloného práva na zabezpeèenie
poh¾adávky tátu na majetok banky, ak banka má
majetok spôsobilý na zriadenie záloného práva,
h) záväzok banky informova ministerstvo financií dvakrát roène o hospodárení a o svojej finanènej situácii, najneskôr do 30. septembra prísluného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok
a do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka za
predchádzajúci kalendárny rok,
i) záväzok zmluvných strán informova sa navzájom
o kadej zmene ich bankového spojenia.
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Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 373/1996 Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 147/2001 Z. z., zákona è. 500/2001 Z. z., zákona
è. 426/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 315/2005 Z. z., zákona
è. 19/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 657/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 429/2008 Z. z., zákona è. 454/2008 Z. z. a zákona
è. 477/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 204a ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: alebo ak to vyaduje osobitný predpis.

(5) Ak banka neuzavrie zmluvu pod¾a odseku 4 do
iestich mesiacov od realizácie osobitnej záruky, je povinná spláca sumu realizovanej osobitnej záruky
v rovnakých polroèných splátkach tak, aby bola celá
suma realizovanej osobitnej záruky splatená najneskôr
do tyroch rokov od realizácie osobitnej záruky; súèasne je banka povinná plati úroky vo výke dvojnásobku
referenènej úrokovej sadzby EURIBOR s lehotou splatnosti es mesiacov zvýeného o tyri percentuálne
body.

2. V § 408a ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Záväzok podriadenosti vak v celom rozsahu prechádza
na postupníka pri postúpení poh¾adávky, s ktorou je
spojený záväzok podriadenosti; rovnako záväzok podriadenosti v celom rozsahu prechádza na nadobúdate¾a poh¾adávky pri inom odplatnom alebo bezodplatnom
prevode alebo prechode poh¾adávky, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti..

(6) Ministerstvo financií informuje Európsku komisiu o kadom poskytnutí stabilizaènej pomoci pod¾a
tohto zákona, a to bezodkladne po jej poskytnutí; súèasne s touto informáciou sa predkladá stanovisko Národnej banky Slovenska pod¾a § 3 ods. 6.

Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona
è. 355/1997 Z. z., zákona è. 361/1999 Z. z., zákona
è. 103/2000 Z. z., zákona è. 329/2000 Z. z., zákona
è. 566/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z. a zákona
è. 552/2008 Z. z. sa dopåòa takto:

(7) Ministerstvo financií predkladá Európskej komisii kadých es mesiacov správu o prehodnotení opodstatnenosti schémy tátnej pomoci ustanovenej týmto
zákonom. Ak ministerstvo financií po dohode s Národnou bankou Slovenska zistí, e ïalie trvanie schémy
tátnej pomoci nie je opodstatnené, ministerstvo financií podá návrh na jej zruenie.
§9
Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahujú ustanovenia osobitného predpisu o konaní vo veciach doh¾adu nad finanèným trhom8) ani veobecného predpisu o správnom konaní,10) ak tento zákon v § 4 ods. 5
a § 7 ods. 1 neustanovuje inak.
§ 10
Zmluvu o stabilizaènej pomoci mono uzavrie najneskôr do 31. decembra 2010.
Èl. II
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady

Èl. III

V poznámke pod èiarou k odkazu 3f sa na konci pripája táto citácia:
Zákon è. 386/2002 Z. z. o tátnom dlhu a tátnych zárukách a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z.
o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 154/1999 Z. z., zákona è. 397/2001 Z. z., zákona
è. 492/2001 Z. z., zákona è. 340/2003 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona
è. 650/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 468/2005 Z. z., zákona è. 578/2005 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 421/2008 Z. z. a zákona
è. 552/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak odsek 9 neustanovuje inak. a vypúa sa druhá veta.
2. Príloha znie:
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ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú.v. ES L 132, 31.5.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES
z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca
2009 (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2009)..
Èl. V
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z. a zákona
è. 186/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 13 tretej vete sa slová plnenia poiadaviek na vlastné zdroje nahrádzajú slovami udriavania svojich vlastných zdrojov.
2. V § 7 ods. 7 a § 8 ods. 7 sa slová plnení poiadaviek nahrádzajú slovami udriavaní svojich vlastných zdrojov vo vzahu k poiadavkám.
3. V § 23 ods. 4 a § 24 ods. 3 sa slová plnenie poiadaviek nahrádzajú slovami udriavanie vlastných
zdrojov banky vo vzahu k jej poiadavkám.
4. V § 28 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýenia kvalifikovanej úèasti na banke pod¾a odseku 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahranièného stabilizaèného opatrenia
tátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finanènej krízy a predaja poboèky zahraniènej banky alebo jej
èasti pod¾a odseku 1 písm. d), ktorým zahranièné stabilizaèné opatrenie tátu sleduje zmiernenie vplyvov
globálnej finanènej krízy..
5. V § 30 ods. 7 sa slová dodriavania poiadaviek na
vlastné zdroje ustanovené v odsekoch 4 a 5 nahrádzajú slovami udriavania svojich vlastných zdrojov vo
vzahu k úrovni svojho základného imania ustanoveného v odseku 4 a vo vzahu k hodnotám zodpovedajúcim poiadavkám na vlastné zdroje ustanovených v odseku 5.
6. V § 33e odsek 8 znie:
(8) Národná banka Slovenska je oprávnená umoni
banke, na základe jej písomnej iadosti s uvedením
vecných dôvodov, na úèely posudzovania majetkovej
angaovanosti pod¾a
a) odseku 1 vyòa osobu zo skupiny hospodársky spojených osôb, ak sa na vetky osoby v tejto skupine
vrátane tejto banky vzahuje doh¾ad na konsolidovanom základe vykonávaný prísluným orgánom doh¾adu èlenského tátu alebo prísluným orgánom
doh¾adu iného tátu v súlade s právnymi predpismi
tohto tátu porovnate¾nými s týmto zákonom,

b) odseku 1 písm. a) bodu 1b a písm. b) bodu 1b povaova expozície voèi svojej dcérskej spoloènosti za
expozície voèi inej osobe pod¾a odseku 1, ak sa na
túto dcérsku spoloènos vrátane tejto banky vzahuje doh¾ad na konsolidovanom základe vykonávaný
prísluným orgánom doh¾adu èlenského tátu alebo
prísluným orgánom doh¾adu iného tátu v súlade
s právnymi predpismi tohto tátu porovnate¾nými
s týmto zákonom; Národná banka Slovenska je povinná pri výkone doh¾adu nad bankou overova hodnotu expozícií voèi jej dcérskej spoloènosti pod¾a
tohto písmena najmenej raz za kalendárny mesiac
a obsah tohto postupu oznámi Komisii a Európskemu výboru pre bankovníctvo,
c) odseku 1 písm. a) bodu 1d a písm. b) bodu 1d vyòa
tie expozície voèi svojej dcérskej spoloènosti, na ktoré sa vzahuje umonenie Národnej banky Slovenska pod¾a písmena b); Národná banka Slovenska je
povinná pri výkone doh¾adu nad bankou overova
hodnotu expozícií voèi skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoloènosti tejto
banky, ak sa na skupinu hospodársky spojených
osôb uplatòuje umonenie Národnej banky Slovenska pod¾a tohto písmena, a to najmenej raz za kalendárny mesiac a obsah tohto postupu oznámi Komisii
a Európskemu výboru pre bankovníctvo..
7. § 33e sa dopåòa odsekmi 13 a 15, ktoré znejú:
(13) Postup pod¾a odseku 8 písm. b) a c) sa pri výpoète majetkovej angaovanosti za konsolidovaný celok
na úèely odseku 7 a na úèely ôsmej èasti neuplatòuje.
(14) Monos pod¾a odseku 8 písm. a), b) alebo c) zaniká
a) uplynutím 180 kalendárnych dní od doruèenia
oznámenia Národnej banky Slovenska banke, e nesmie vyuíva monos pod¾a odseku 8 písm. a), b)
alebo c),
b) ak pominuli vecné dôvody na jej uplatòovanie, ktoré
boli uvedené v písomnej iadosti banky, alebo
c) ak nie sú splnené vetky podmienky pod¾a odseku 8
písm. a), b) alebo c).
(15) Na postup pod¾a odseku 8 alebo 14 sa nevzahujú ustanovenia o konaní vo veciach doh¾adu nad finanèným trhom ani veobecné predpisy o správnom
konaní.30f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30f znie:

30f) § 12 a 34 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov..

8. V § 42 ods. 1 sa za slovo uschováva vkladajú slová a ochraòova pred pokodením, pozmenením, znièením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneuitím
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a neoprávneným sprístupnením a za slová obchodu
a sa vkladajú slová zmluvy a iné.
9. V § 45 sa slová § 23, 29 nahrádzajú slovami § 23,
27, 29.
10. V § 48 ods. 7 písm. d) sa slová plnení poiadavky
na vlastné zdroje nahrádzajú slovami udriavaní
vlastných zdrojov banky na úrovni.
11. V § 49e odsek 13 znie:
(13) Minimálnou výkou vlastných zdrojov bánk na
úèely doplòujúceho doh¾adu sa rozumie taká výka
vlastných zdrojov, pri ktorej banka udriava svoje
vlastné zdroje minimálne na úrovni súètu hodnôt zodpovedajúcich poiadavkám na vlastné zdroje pod¾a § 30
ods. 5, prièom hodnota rizík sa nemení..
12. V § 50 ods. 1 písm. n) a ods. 3 písm. a) prvom bode
sa slová plnenia poiadaviek nahrádzajú slovami
udriavania vlastných zdrojov banky vo vzahu k hodnotám zodpovedajúcim poiadavkám.
13. V § 53 ods. 2 sa za slovo reorganizaèné vkladajú
slová a retrukturalizaèné.
14. V § 53 odsek 3 znie:
(3) Národná banka Slovenska je povinná zavies nútenú správu, ak banka svoje vlastné zdroje udriava na
úrovni niej ako 50 % súètu hodnôt zodpovedajúcich
poiadavkám na vlastné zdroje banky pod¾a § 30
ods. 5..
15. V § 53 ods. 4 sa slová a akcionári banky neurobili potrebné kroky na odstránenie týchto nedostatkov
nahrádzajú slovami alebo ohrozujú práva alebo právom chránené záujmy jej klientov.
16. V § 54 ods. 5 v prvej vete sa vypúa slovo neobmedzené a nad slovo èinnosou sa umiestòuje odkaz
49a a v druhej vete sa za slovami nevymenúva sa zástupca správcu vypúa èiarka a slová nepriberajú sa
odborní poradcovia.
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 14, 15 a 27 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
§ 2 ods. 3, § 10 a 25 zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch,
audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení
zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

17. V § 63 ods. 1 písmeno b) znie:
b) banka svoje vlastné zdroje udriava na úrovni niej
ne 25 % súètu hodnôt zodpovedajúcich poiadavkám na vlastné zdroje banky pod¾a § 30 ods. 5,.
18. V § 63 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) banka alebo poboèka zahraniènej banky opakovane
alebo po uloení poriadkovej pokuty marí výkon doh¾adu,
h) sankcie uloené pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona89) neviedli k náprave zistených nedostatkov..
19. V § 94 ods. 1 sa za slová ak tento zákon vkladajú
slová alebo osobitný zákon89a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 89a znie:

89a) Zákon è. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov
globálnej finanènej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VI
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z. a zákona è. 186/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Náleitosou nekapitálového cenného papiera s poh¾adávkou, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti, je aj informácia, e s poh¾adávkou z tohto cenného papiera je
spojený záväzok podriadenosti..
2. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52a
Cenné papiere s poh¾adávkou spojenou
so záväzkom podriadenosti
(1) Poh¾adávka z cenného papiera spojená so záväzkom podriadenosti sa riadi ustanoveniami osobitných
predpisov o záväzkoch podriadenosti a poh¾adávkach
spojených so záväzkom podriadenosti.47aa)
(2) Zaknihované cenné papiere s poh¾adávkou spojenou so záväzkom podriadenosti eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii cenných papierov s poh¾adávkou spojenou so záväzkom podriadenosti, ak tento
zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Na
úèely vedenia tejto evidencie sú emitenti a majitelia zaknihovaných cenných papierov s poh¾adávkou, ktorá je
spojená so záväzkom podriadenosti, povinní centrálnemu depozitárovi poskytova údaje v rozsahu vymedzenom prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47aa znie:

47aa) § 408a Obchodného zákonníka.
§ 46 a § 95 ods. 2 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 276/2009 Z. z..

3. V § 73 ods. 6 sa za slovo uschováva vkladajú slová a ochraòova pred pokodením, pozmenením, znièením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneuitím
a neoprávneným sprístupnením a za slová vykonanie
obchodu sa vkladajú slová a zmluvy a iné doklady
o uskutoènených obchodoch.
4. V § 74 ods. 8 sa slová dodriavania poiadaviek na
vlastné zdroje ustanovených v odsekoch 4 a 6 nahrádzajú slovami udriavania svojich vlastných zdrojov
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vo vzahu k úrovni svojho základného imania ustanoveného v odseku 4, vo vzahu k hodnotám zodpovedajúcim poiadavkám na vlastné zdroje ustanovených
v odseku 5 a vo vzahu k hodnotám priemerných veobecných prevádzkových nákladov ustanovených v odseku 6.
5. V § 103 sa odsek 2 dopåòa písmenom t), ktoré znie:
t) spôsob a postup evidencie cenných papierov s poh¾adávkou, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti..
6. V § 135 ods. 1 prvej vete èas vety za bodkoèiarkou
znie: doh¾ad sa vykonáva tie nad inými osobami,
ktorých postavenie, obchody alebo iná èinnos súvisí
s obchodníkmi s cennými papiermi, s poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi, so
sprostredkovate¾mi investièných sluieb alebo s centrálnym depozitárom a v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom podlieha doh¾adu aj èinnos emitenta cenného papiera, osoby s riadiacou zodpovednosou u emitenta a osobou s òou spriaznenou, èinnos vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných papierov, èinnos osoby
iadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom
trhu a èinnos ïalích osôb, ktorým tento zákon ukladá povinnosti..
7. V § 135 odsek 2 znie:
(2) Predmetom doh¾adu Národnej banky Slovenska
nad dohliadanými subjektmi uvedenými v odseku 1 je
zisovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov
o skutoènostiach, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov a ich èinnosti; pritom Národná banka Slovenska
v rámci tohto doh¾adu zisuje a vyhodnocuje aj informácie a podklady o dodriavaní povolení a iných rozhodnutí vydaných pod¾a tohto zákona a osobitného zákona,20) o dodriavaní ustanovení tohto zákona
a o dodriavaní ostatných veobecne záväzných právnych predpisov,110e) ktoré sa vzahujú na dohliadané
subjekty alebo na ich èinnosti, vrátane právne záväzných aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej
únie, ktoré súvisia s investiènými slubami, investiènými èinnosami, ved¾ajími slubami, finanèným
sprostredkovaním alebo s inou èinnosou dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1, ako aj informácie a podklady o rizikách a dostatoènom krytí rizík, ktorým sú alebo môu by vystavené dohliadané subjekty
uvedené v odseku 1 alebo ktoré ohrozujú záujmy alebo
môu vies k ohrozeniu záujmov klientov dohliadaných
subjektov uvedených v odseku 1..
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 108aa sa vypúa.
9. V § 143e odsek 13 znie:
(13) Minimálnou výkou vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi na úèely doplòujúceho doh¾adu sa rozumie taká výka vlastných zdrojov, pri ktorej obchodník s cennými papiermi udriava svoje
vlastné zdroje minimálne na úrovni súètu hodnôt zodpovedajúcich poiadavkám na vlastné zdroje pod¾a § 74
ods. 5, prièom hodnota rizík sa nemení..
10. V § 144 ods. 1 písm. n) a ods. 8 písm. a) prvom
bode sa slová plnenia poiadaviek nahrádzajú slovami udriavania vlastných zdrojov obchodníka s cenný-
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mi papiermi vo vzahu k hodnotám zodpovedajúcim
poiadavkám.
11. V § 144 odsek 9 znie:
(9) Národná banka Slovenska je povinná vyzva obchodníka s cennými papiermi, aby prijal opatrenia na
jeho ozdravenie, ak obchodník s cennými papiermi neplní povinnosti pod¾a § 74..
12. V § 144 ods. 10 prvej vete sa slová ktorého primeranos vlastných zdrojov klesne pod 8 %, je povinný
nahrádzajú slovami ktorý neplní povinnosti pod¾a
§ 74, je povinné.
13. V § 147 ods. 1 prvej vete sa za slovo je vkladajú
slová reorganizaèné a.
14. V § 147 ods. 2 písmeno a) znie:
a) obchodník s cennými papiermi udriava svoje vlastné zdroje na úrovni niej ako 50 % súètu hodnôt
zodpovedajúcich poiadavkám na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi pod¾a § 74 alebo.
15. V § 148 odsek 2 znie:
(2) Núteným správcom môe by fyzická osoba alebo
právnická osoba uvedená v odseku 4, zástupcom môe
by len fyzická osoba. Ak je núteným správcom alebo
zástupcom núteného správcu fyzická osoba, musí by
odborne spôsobilá. Na odbornú spôsobilos núteného
správcu a zástupcu núteného správcu sa primerane
vzahujú ustanovenia § 55 ods. 11..
16. V § 148 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Núteným správcom, ak je ním právnická osoba,
môe by len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoloèný výkon advokácie alebo je audítorskou spoloènosou pod¾a osobitného predpisu,115a) ak táto právnická
osoba má poistenie zodpovednosti za kodu spôsobenú
v súvislosti s jej èinnosou115a) pri výkone nútenej správy a s výkonom funkcie núteného správcu a ak spoloèníkmi tejto právnickej osoby, tatutárnym orgánom,
èlenmi tatutárneho orgánu, èlenmi dozorného orgánu
tejto právnickej osoby ani zamestnancami tejto právnickej osoby nie je ani jedna fyzická osoba, ktorá pod¾a
odseku 3 nemôe by núteným správcom. Ak je núteným správcom právnická osoba, nevymenúva sa zástupca núteného správcu a táto právnická osoba môe
vykonáva nútenú správu len prostredníctvom osôb,
ktoré spåòajú podmienky pod¾a odseku 2 a nie sú vylúèené pod¾a odseku 3..
Doterajie odseky 4 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 11.
Poznámka pod èiarou k odkazu 115a znie:

115a) § 14, 15 a 27 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
§ 2 ods. 3, § 10 a 25 zákona è. 540/2007 Z. z..

17. V § 149 ods. 3 sa slová èinnos obchodníka
s cennými papiermi nahrádzajú slovami ich èinnos.
18. V § 151 ods. 2 sa slová ods. 6 nahrádzajú slovami ods. 7.
19. V § 156 ods. 1 písmeno b) znie:
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b) obchodník s cennými papiermi udriava svoje vlastné zdroje na úrovni niej ako 25 % súètu hodnôt
zodpovedajúcich poiadavkám na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi pod¾a § 74,.
20. V § 156 ods. 2 písmeno g) znie:
g) obchodník s cennými papiermi alebo zahranièný obchodník s cennými papiermi opakovane alebo po
uloení poriadkovej pokuty marí výkon doh¾adu,.
21. V § 156 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) sankcie uloené pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona20) neviedli k náprave zistených nedostatkov..
22. V § 159 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: To
neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýenia kvalifikovanej úèasti na obchodníkovi s cennými papiermi
pod¾a § 70 ods. 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahranièného stabilizaèného opatrenia tátu sledujúceho
zmiernenie vplyvov globálnej finanènej krízy a predaja
poboèky zahranièného obchodníka s cennými papiermi alebo jej èasti pod¾a § 70 ods. 1 písm. f), ktorým zahranièné stabilizaèné opatrenie tátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finanènej krízy..
23. Za § 173k sa vkladá § 173l, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 173l
Prechodné ustanovenie
k § 52a a § 103 ods. 2 písm. t)
Centrálny depozitár je povinný zriadi evidenciu pod¾a § 52a a § 103 ods. 2 písm. t) a zosúladi prevádzkový
poriadok s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2009..
Èl. VII
Zákon è. 386/2002 Z. z. o tátnom dlhu a tátnych
zárukách a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z.
o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 442/2003 Z. z., zákona
è. 594/2003 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z. a zákona
è. 468/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa na konci pripája táto citácia: Zákon è. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finanènej krízy
na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
§ 15a
V rokoch 2009 a 2010 ministerstvo môe na úèely
zvýenia tátnych finanèných aktív vyda tátne cenné
papiere; ustanovenia § 4 ods. 3 a 4 sa v takomto prípade nepouijú. O objeme takto vydaných tátnych cenných papierov rozhodne vláda, prièom na pouitie takto získaných peòaných prostriedkov sa vzahuje
osobitný predpis.13a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 13 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona è. 383/2008
Z. z..

Èl. VIII
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 519/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z. a zákona
è. 186/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 7 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: prièom oznámenie o termíne a program kadého zasadnutia takéhoto
orgánu je dohliadaný subjekt povinný najmenej tri pracovné dni vopred doruèi Národnej banke Slovenska..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: § 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 a 5 zákona è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
3. V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slovo vstupova vkladajú slová a po bezvýslednej výzve na umonenie vstupu
si vymôc vstup.
4. V § 8 ods. 1 písm. c) sa za slovo dokladov vkladá
èiarka, slová a iné sa nahrádzajú slovami podklady,
informácie na technických nosièoch údajov a iné informácie, a na konci sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: po bezvýslednej výzve na
poskytnutie dokladov, podkladov, informácií na technických nosièoch údajov a iných potrebných informácií, písomnosti a veci si k nim vymôc prístup prekonaním odporu alebo vytvorenej prekáky, a to aj
s pomocou prizvanej osoby spôsobilej na zabezpeèenie
prekonania odporu alebo vytvorenej prekáky,.
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 25 sa citácia zákon è. 95/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou zákon è. 8/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6. V § 37 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) iné dôleité oznámenia Národnej banky Slovenska
týkajúce sa dohliadaných subjektov alebo ich èinnosti, ak sú urèené na zverejnenie..
7. V § 38 ods. 2 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 5 000 eur a slová 500 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 50 000 eur.
8. § 38 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Uloením poriadkovej pokuty nie je dotknutá
zodpovednos pod¾a osobitných predpisov. Ak uloená
poriadková pokuta neviedla k bezodkladnej náprave
a osoba postihnutá poriadkovou pokutou naïalej alebo
opakovane hrubo sauje postup v konaní, výkon doh¾adu na mieste alebo výkon doh¾adu na dia¾ku, tak
uloená poriadková pokuta nie je prekákou pre uloenie opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie
tejto osobe pod¾a osobitného zákona.25).
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9. V § 43 ods. 2 sa pred slovo poskytujú vkladajú
slová na jej iados.
Èl. IX
Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 353/2005 Z. z., zákona è. 520/2005 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 270/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z. a zákona
è. 552/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 46 sa za slovo splatné vkladá èiarka a slová
ak tento zákon neustanovuje inak a na konci sa pripája táto veta: Poh¾adávky úpadcu spojené so záväzkom podriadenosti pod¾a osobitného predpisu,22) ktoré
vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú
majetku podliehajúceho konkurzu, sa na úèely konkurzu povaujú za splatné a odo dòa ukonèenia prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu..
2. Doterají text § 46 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Poh¾adávky úpadcu, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti pod¾a osobitného predpisu22) voèi
intitúcii pod¾a osobitného predpisu,9a) sa na úèely
konkurzu povaujú za hnute¾né veci. Ak je v zmluve obsahujúcej záväzok podriadenosti pod¾a osobitného
predpisu22) dohodnutý zákaz postúpenia poh¾adávky,
tento zákaz sa nevzahuje na postúpenie poh¾adávky
správcom pri speòaovaní majetku podliehajúceho
konkurzu.
(3) Nekapitálové cenné papiere pod¾a osobitného
predpisu9b) sa na úèely konkurzu na majetok osôb, ktoré sú majite¾mi týchto cenných papierov, povaujú za
hnute¾né veci. Ak z obsahu nekapitálového cenného
papiera vyplýva zákaz prevodite¾nosti, tento zákaz sa
nevzahuje na prevod tohto cenného papiera správcom
pri speòaovaní majetku podliehajúceho konkurzu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

9a) § 31 ods. 2 písm. c) zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona
è. 644/2006 Z. z.
9b
) § 8 písm. o) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 336/2005 Z. z..

3. V § 88 ods. 1 sa slová jedným právnym úkonom
nahrádzajú slovami právnym úkonom poèas prevádzkovania úpadcovho podniku.
4. V § 92 ods. 3 v prvej vete sa za slovo Podnik vkladá èiarka, slová alebo èas podniku sa nahrádzajú
slovami èas podniku alebo podstatnú èas majetku
patriaceho k podniku a druhá veta znie: To platí primerane aj na nájom podniku, èasti podniku alebo podstatnej èasti majetku patriaceho k podniku úpadcu..
5. V § 92 ods. 6 sa slová podniku alebo èasti podniku nahrádzajú slovami podniku, èasti podniku alebo
podstatnej èasti majetku patriaceho k podniku.
6. Nad § 195 sa vkladá oznaèenie Tretí oddiel a nadpis Spoloèné ustanovenia pre konkurz slovenských finanèných intitúcií.
7. V § 195 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:
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(1) Pri konkurze na slovenskú finanènú intitúciu
prísluným orgánom pod¾a § 82 ods. 1 a § 83 a 85 je orgán doh¾adu nad slovenskou finanènou intitúciou, ak
ide o prevádzkovanie alebo ukonèenie prevádzkovania
úpadcovho podniku, èasti úpadcovho podniku alebo
podstatnej èasti úpadcovho majetku patriaceho k podniku; to sa rovnako vzahuje na prevod, nájom alebo
zaaenie úpadcovho podniku, èasti úpadcovho podniku alebo podstatnej èasti úpadcovho majetku na úèely
ïalieho prevádzkovania.
(2) Ak je úpadcom slovenská finanèná intitúcia, jej
nesplatné záväzky a poh¾adávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa na úèely konkurzu povaujú za
splatné a odo dòa ukonèenia prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu; to sa
rovnako vzahuje aj na splatnos podmienených poh¾adávok, ktoré sa v konkurze uplatòujú prihlákou a ktoré vznikli pred ukonèením prevádzkovania úpadcovho
podniku správcom po vyhlásení konkurzu..
Doterajie odseky 1 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
Èl. X
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 270/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z. a zákona
è. 186/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 43 ods. 6 sa za slovo povinné vkladajú slová
vypracúva a.
2. V § 45 ods. 2 písm. a) sa slovo rovnako nahrádza
slovom primerane.
3. V § 46 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12
a 13, ktoré znejú:
(12) Ak Národná banka Slovenska zaène konanie
voèi zodpovednému aktuárovi pre poruenie povinností ustanovených týmto zákonom, Národná banka Slovenska môe pozastavi fyzickej osobe oprávnenie vykonáva èinnos zodpovedného aktuára a do
ukonèenia konania; pozastavenie oprávnenia vykonáva èinnos zodpovedného aktuára sa vyznaèí v zozname aktuárov.
(13) Poèas pozastavenia oprávnenia vykonáva èinnos zodpovedného aktuára poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne alebo poboèky zahraniènej
zaisovne je poisovòa, poboèka zahraniènej poisovne,
zaisovòa alebo poboèka zahraniènej zaisovne povinná bez zbytoèného odkladu, najneskôr do 45 kalendárnych dní od pozastavenia oprávnenia èinnosti zodpovedného aktuára, vybra inú fyzickú osobu oprávnenú
vykonáva èinnos zodpovedného aktuára..
Doterajie odseky 12 a 18 sa oznaèujú ako odseky
14 a 20.
4. V § 47 odsek 9 znie:
(9) Poisovòa, poboèka poisovne z iného èlenského
tátu a poboèka zahraniènej poisovne sú povinné
uschováva a ochraòova pred pokodením, pozmenením, znièením, stratou, odcudzením, vyzradením, zne-
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uitím a neoprávneným sprístupnením poistné zmluvy
vrátane ich zmien a s nimi súvisiacich dokladov, údaje
a kópie dokladov o preukázaní totonosti klienta a doklady o zisovaní vlastníctva prostriedkov pouitých
klientom na uzavretie poistnej zmluvy poèas trvania
poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlèacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej vak desa rokov od skonèenia zmluvného vzahu
s klientom. Zaisovòa, poboèka zaisovne z iného èlenského tátu a poboèka zahraniènej zaisovne sú povinné uschováva a ochraòova pred pokodením, pozmenením, znièením, stratou, odcudzením, vyzradením,
zneuitím a neoprávneným sprístupnením zaistné
zmluvy vrátane ich zmien a s nimi súvisiacich dokladov
poèas trvania zaistnej zmluvy a po zániku poistenia
najmenej do uplynutia premlèacej doby na uplatnenie
práv zo zaistnej zmluvy..
5. V § 48 ods. 1 prvej vete sa za slovo poisovate¾ov
vkladajú slová a taktie nad èinnosou iných osôb,
ktorých postavenie, obchody alebo iná èinnos súvisí
s poisovòou, zaisovòou, poboèkou zahraniènej poisovne, poboèkou zahraniènej zaisovne alebo Slovenskou kanceláriou poisovate¾ov a v druhej vete sa vypúajú slová a èinnos iných osôb súvisiaca
s èinnosou alebo riadením poisovne, zaisovne, poboèky zahraniènej poisovne alebo poboèky zahraniènej zaisovne.
6. V § 48 odsek 2 znie:
(2) Predmetom doh¾adu Národnej banky Slovenska
nad dohliadanými subjektmi uvedenými v odseku 1 je
zisovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov
o skutoènostiach, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov a ich obchodov alebo ich inej èinnosti, pritom
Národná banka Slovenska v rámci tohto doh¾adu zisuje a vyhodnocuje aj informácie a podklady o dodriavaní povolení a iných rozhodnutí vydaných pod¾a tohto
zákona a osobitných predpisov,2) o dodriavaní ustanovení tohto zákona a o dodriavaní ostatných veobecne
záväzných právnych predpisov,53a) ktoré sa vzahujú na
dohliadané subjekty alebo na ich èinnosti, vrátane
právne záväzných aktov Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie, ktoré súvisia s poisovacou èinnosou, so zaisovacou èinnosou alebo s inou èinnosou
dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1, ako aj
informácie a podklady o rizikách a dostatoènom krytí
rizík, ktorým sú alebo môu by vystavené dohliadané
subjekty uvedené v odseku 1 alebo ktoré ohrozujú záujmy alebo môu vies k ohrozeniu záujmov klientov
dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1..
Poznámka pod èiarou k odkazu 53a znie:

53a) Napríklad zákon è. 381/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov,
zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 659/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 297/2008 Z. z. v znení zákona è. 445/2008 Z. z..

7. § 48 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Poisovòa, zaisovòa, poboèka zahraniènej poisovne a poboèka zahraniènej zaisovne sú povinné
umoni úèas osôb poverených výkonom doh¾adu na
rokovaní jej valného zhromadenia, dozornej rady, tatutárneho orgánu alebo vedenia poboèky zahraniènej
poisovne alebo vedenia poboèky zahraniènej zaisov-
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ne, prièom oznámenie o termíne a program kadého ich
rokovania sú povinné najmenej tri pracovné dni vopred
doruèi Národnej banke Slovenska..
8. V § 67 ods. 1 sa odkaz 58 nahrádza odkazom 53a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 58 sa vypúa.
9. § 69 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Národná banka Slovenska môe zníi koeficient
zaistenia pri výpoète poadovanej miery solventnosti
pod¾a § 34 v prípade, ak
a) povaha alebo kvalita zaistných zmlúv sa podstatne
zmenila od posledného úètovného obdobia,
b) zaistné zmluvy neobsahujú alebo obsahujú len obmedzený prenos poistného rizika..
10. V § 70 ods. 4 sa slová a akcionári poisovne alebo
zaisovne neurobili potrebné kroky na odstránenie
týchto nedostatkov nahrádzajú slovami alebo závane, alebo opakovane ohrozuje práva alebo právom
chránené záujmy jej klientov alebo pri inom závanom
nedostatku v èinnosti poisovne alebo zaisovne.
11. V § 71 ods. 1 sa slovo iba nahrádza slovom aj.
12. V § 71 ods. 5 prvej vete sa vypúa slovo neobmedzené a nad slovo èinnosou sa umiestòuje odkaz 61
a v druhej vete sa za slovami nevymenúva sa zástupca
núteného správcu vypúa èiarka a slová nepriberajú
sa odborní poradcovia a za slová ktoré spåòajú podmienky sa vkladajú slová pod¾a odseku 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 61 znie:

61) § 14, 15 a 27 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
§ 2 ods. 3, § 10 a 25 zákona è. 540/2007 Z. z..

13. V § 72 ods. 3 sa za slovo vrátane vkladajú slová
prevodu poistného kmeòa alebo jeho èasti, alebo prevodu zaistného kmeòa alebo jeho èasti pod¾a § 80 alebo
§ 81 a tie vrátane a slová èinnos poisovne alebo zaisovne sa nahrádzajú slovami ich èinnos.
14. V § 74 ods. 1 sa slová mandátnu zmluvu,65) nahrádzajú slovami zmluvu o výkone èinnosti,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 65 sa vypúa.
15. V § 78 ods. 1 písmeno d) znie:
d) odobratím povolenia na vykonávanie poisovacej
èinnosti alebo zaisovacej èinnosti alebo zánikom
povolenia na vykonávanie poisovacej èinnosti alebo
zaisovacej èinnosti..
16. V § 80 ods. 1 sa slová 30 dní nahrádzajú slovami
troch mesiacov.
17. V § 80 ods. 4 sa slová 60 dní nahrádzajú slovami
es mesiacov.
18. V § 82 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) poisovòa, zaisovòa, poboèka zahraniènej poisovne alebo poboèka zahraniènej zaisovne opakovane
alebo aj po uloení poriadkovej pokuty marí výkon
doh¾adu,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
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19. V § 82 ods. 2 písm. h) sa za slovo zákona vkladajú slová alebo osobitného zákona53a).
20. V § 93 sa na konci pripája táto veta: To neplatí
v prípade nadobudnutia alebo zvýenia kvalifikovanej
úèasti na poisovni alebo zaisovni pod¾a § 45 ods. 1
písm. a) nepriamo v dôsledku zahranièného stabilizaèného opatrenia tátu sledujúceho zmiernenie vplyvov
globálnej finanènej krízy a predaja poboèky poisovne
z iného èlenského tátu, poboèky zahraniènej poisov-
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ne, poboèky zaisovne z iného èlenského tátu, poboèky zahraniènej zaisovne alebo ich èasti pod¾a § 45
ods. 1 písm. f), ktorým zahranièné stabilizaèné opatrenie tátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finanènej krízy..
Èl. XI
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 11/2004 Z. z. o obrannej tandardizácii, kodifikácii
a tátnom overovaní kvality výrobkov a sluieb na úèely obrany

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 11/2004 Z. z. o obrannej tandardizácii, kodifikácii a tátnom overovaní kvality výrobkov a sluieb
na úèely obrany sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
d) uzatvára v rámci svojej pôsobnosti dohody o vzájomnej spolupráci a dohody o vzájomnom uznávaní tátneho overovania kvality s príslunými orgánmi pod¾a § 3 ods. 3 písm. b) alebo pripravuje návrhy týchto
dohôd,.
2. V § 6 ods. 1 písm. f) sa vypúa slovo dvojstranných.

vody zamietnutia iadosti úrad uvedie v rozhodnutí..
5. V § 15 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
(6) Ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na území
iného tátu, úrad na základe iadosti pod¾a odseku 3
spracuje analýzu rizík pod¾a odseku 5 a poiada prísluný orgán tohto tátu o vykonanie tátneho overovania kvality alebo rozhodne pod¾a odseku 5 písm. b);
o poiadaní prísluného orgánu iného tátu úrad upovedomí odberate¾a.
(7) Úrad po oznámení výsledkov konania prísluného
doiadaného orgánu iného tátu
a) vydá osvedèenie o kvalite a úplnosti produktu pod¾a
§ 16 ods. 2 a rozhodnutie nevydá, alebo
b) zamietne iados pod¾a odseku 5 písm. b) a dôvody
zamietnutia uvedie v rozhodnutí..

3. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Úrad na základe iadosti odberate¾a produktu
(ïalej len odberate¾) o vykonanie tátneho overovania
kvality môe poiada o tátne overovanie kvality prísluný orgán èlenského tátu aliancie alebo na základe
dohody o vzájomnom uznávaní tátneho overovania
kvality prísluný orgán iného tátu, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území..

Doterajie odseky 6 a 10 sa oznaèujú ako odseky 8
a 12.

4. V § 15 odsek 5 znie:
(5) Úrad na základe iadosti pod¾a odseku 3 spracuje analýzu rizík produktu, analýzu rizík výrobcu produktu alebo dodávate¾a produktu a
a) rozhodne o vykonaní tátneho overovania kvality,
alebo
b) iados zamietne, najmä ak iados neobsahuje náleitosti uvedené v odseku 3, ak tátne overovanie
kvality nie je potrebné pod¾a analýzy rizík vykona
alebo ak je výsledok analýzy rizík nevyhovujúci; dô-

8. V § 17 ods. 4 písm. b) sa slová pod¾a § 15 ods. 3
písm. c) nahrádzajú slovami pod¾a § 15 ods. 3
písm. d).

6. V § 15 ods. 8 v tretej vete sa slová pod¾a odseku 5
nahrádzajú slovami pod¾a odseku 5 a odseku 7
písm. b).
7. V § 17 ods. 1 sa slovo Úrad nahrádza slovami Zástupca pre tátne overovanie kvality.

9. V § 20 ods. 1 sa za slová dozoru nad kvalitou
vkladajú slová a o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie auditu kvality.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 96

Zbierka zákonov è. 278/2009

Strana 1905

278
ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene zákona
è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z., zákona è. 136/2004 Z. z.,
zákona è. 544/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z.
a zákona è. 11/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
Odborné vyetrovanie príèin
leteckých nehôd a incidentov
(1) Leteckou nehodou sa rozumie udalos,
a) pri ktorej dolo v súvislosti s vykonaním letu k závanému pokodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb,
okrem prípadov, ak k zraneniu alebo úmrtiu dolo
z prirodzených príèin, ak si ich osoba spôsobila
sama alebo ich spôsobila iná osoba,
b) pri ktorej dolo k poruche alebo pokodeniu lietadla,
ktoré má vplyv na jeho letovú spôsobilos,
c) pri ktorej dolo k znièeniu alebo zmiznutiu lietadla.
(2) Incidentom sa rozumie iná udalos, ako je letecká
nehoda súvisiaca s prevádzkou lietadla, ktorá mala
alebo mohla ma vplyv na bezpeènos leteckej prevádzky.
(3) Kadá letecká nehoda alebo incident sa podrobí
odbornému vyetrovaniu. Za vytvorenie systému odborného vyetrovania leteckých nehôd a incidentov
zodpovedá ministerstvo. Ministerstvo zabezpeèuje materiálne podmienky a finanèné podmienky prostredníctvom viazaných finanèných prostriedkov na vyetrovanie leteckých nehôd a incidentov a poskytuje potrebnú
pomoc pri odbornom vyetrovaní.
(4) Na vyetrovanie leteckých nehôd a incidentov
okrem prípadov pod¾a odseku 11 minister dopravy,
pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len
minister) vymenúva a odvoláva predsedu a èlenov
stálej komisie na vyetrovanie leteckých nehôd a incidentov (ïalej len stála vyetrovacia komisia). Predseda stálej vyetrovacej komisie vykonáva funkciu vedúceho útvaru odborného vyetrovania leteckých nehôd
a incidentov (ïalej len útvar vyetrovania). Útvar vyetrovania je samostatná organizaèná zloka minister-

stva, ktorá je pri výkone vyetrovania funkène
nezávislá od ministerstva.
(5) Predseda stálej vyetrovacej komisie zriaïuje odbornú komisiu na vyetrenie leteckej nehody alebo incidentu (ïalej len odborná vyetrovacia komisia)
z èlenov stálej vyetrovacej komisie. Na vyetrenie leteckej nehody mimoriadnej závanosti alebo s mimoriadnymi následkami zriaïuje odbornú vyetrovaciu
komisiu minister. Èlenmi odbornej vyetrovacej komisie nemôu by osoby, ktorých záujmy sú v rozpore
s cie¾om objektívneho vyetrenia leteckej nehody alebo
incidentu. Odborná vyetrovacia komisia je pri výkone
vyetrovania funkène nezávislá od ministerstva.
(6) Ak dôjde k leteckej nehode alebo incidentu tátneho lietadla, ktorý má vplyv na bezpeènos prevádzky civilných lietadiel, odbornú vyetrovaciu komisiu zriaïuje minister alebo predseda stálej vyetrovacej
komisie po dohode s ministrom obrany alebo ministrom vnútra.
(7) Vyetrovanie leteckých nehôd a incidentov tátnych lietadiel zabezpeèuje ministerstvo obrany alebo
ministerstvo vnútra. Do odbornej vyetrovacej komisie
ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra mono
vymenova aj èlenov stálej vyetrovacej komisie.
(8) Odborná vyetrovacia komisia zisuje príèiny leteckej nehody alebo incidentu a navrhuje ministerstvu
opatrenia na zamedzenie ïalích leteckých nehôd alebo incidentov obdobného charakteru.
(9) Èlenovia odbornej vyetrovacej komisie sú oprávnení vstúpi na miesto leteckej nehody alebo incidentu
na úèel zdokumentovania miesta nehody, stavu lietadla a osôb na palube vrátane odobratia vzoriek na vykonanie expertíz. Odborná vyetrovacia komisia je oprávnená poadova doklady, dokumentáciu, výpovede,
odborné posudky a iné podklady od osôb, ktoré môu
objasni skutoènosti súvisiace s leteckou nehodou
a incidentom. Poadované údaje sú povinní poskytnú
aj vlastník, prevádzkovate¾ alebo výrobca lietadla, zamestnanci orgánov tátnej správy v civilnom letectve,
prevádzkovatelia letísk, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie poverené poskytovaním
leteckých navigaèných sluieb.
(10) Vlastník alebo prevádzkovate¾ lietadla, pri ktorom
dolo k leteckej nehode alebo incidentu, je povinný na
iados odbornej vyetrovacej komisie bezodplatne
poskytnú lietadlo alebo jeho èas na vykonanie expertíz potrebných na zistenie príèin leteckej nehody alebo
incidentu.
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(11) Ministerstvo môe poveri inú osobu odborným
vyetrovaním nehôd a incidentov lietajúcich portových zariadení a iných lietadiel urèených výhradne na
portové úèely..

òovania leteckých navigaèných sluieb (Ú. v. EÚ L 341,
7. 12. 2006).
11f
) § 23 ods. 1 a 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. § 47 sa dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) zabezpeèuje èinnos odbornej vyetrovacej komisie
(§ 18 ods. 5)..

8. Za § 57c sa vkladá § 57d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 57d

3. V § 48 ods. 1 sa vypúa písmeno j).
Doterajie písmená k) a z) sa oznaèujú ako písmená
j) a v).

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. augusta 2009

4. V § 48 ods. 3 sa vypúajú slová a odborným vyetrovaním nehôd a incidentov týchto lietadiel.

Platnos poverenia na odborné vyetrovanie nehôd
a incidentov lietajúcich portových zariadení a iných
lietadiel urèených výhradne na portové úèely vydaného leteckým úradom pod¾a doterajích predpisov zaniká 28. februára 2010..

5. V § 48 sa vypúa odsek 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a sa vypúa.
6. V § 49 ods. 8 sa za slovo o vkladajú slová odbornej spôsobilosti a.

Èl. II

7. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Zákon è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení
zákona è. 581/2003 Z. z., zákona è. 97/2007 Z. z. a zákona è. 395/2008 Z. z. sa mení takto:

§ 49a
Financovanie
(1) Úkony súvisiace so zabezpeèením tátneho odborného dozoru nad bezpeènosou a bezpeènostnou
ochranou civilného letectva vykonáva letecký úrad za
úhradu.
(2) Finanèné prostriedky za poskytovanie tátneho
odborného dozoru získané zo spoloèného systému
spoplatòovania leteckých navigaèných sluieb11e) na
základe zmluvy s poskytovate¾om navigaèných sluieb,
pouije letecký úrad prostredníctvom samostatného
mimorozpoètového úètu spôsobom pod¾a osobitného
predpisu11f) na úèely pod¾a osobitného predpisu.11e).

V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
c) môe predloi Európskej komisii iados o uznanie
klasifikaènej spoloènosti, ktorá doteraz nebola
uznaná, spolu so vetkými informáciami a dôkazmi,
ktoré preukazujú, e táto klasifikaèná spoloènos
spåòa kritériá vzahujúce sa na uznané klasifikaèné
spoloènosti ustanovené v osobitnom predpise,1ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ba znie:

1ba) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 391/2009
z 23. apríla 2009 o spoloèných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inpekcie a prehliadky lodí (Ú. v. EÚ
L 131, 28. 5. 2009)..

Èl. III
Úèinnos

Poznámky pod èiarou k odkazom 11e a 11f znejú:

11e) Èl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 1794/2006 zo 6. decembra 2006, ktorým sa stanovuje spoloèný systém spoplat-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 96

Zbierka zákonov è. 279/2009

Strana 1907

279
ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z.
o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení
zákona è. 169/2001 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 428/2003 Z. z., zákona è. 240/2006 Z. z., zákona è. 463/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 667/2007 Z. z. a zákona è. 601/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6f ods. 3 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659 eur.
2. V § 7 ods. 1 sa za slovami krízovou situáciou3) vypúa èiarka a vkladajú sa slová a mimoriadnou
situáciou5gb).
3. V § 7d sa vypúa odsek 10.
4. V § 8 odsek 2 znie:
(2) Správa rezerv zriaïuje v tátnej pokladnici na financovanie obmien, zámen, tvorby, dopåòania a pôi-

èiek tátnych hmotných rezerv bené úèty. Príjmom
bených úètov sú trby za predaj tátnych hmotných
rezerv pri realizácii ich obmien, zámen, pôièiek a prepadnutých zábezpek z pôièiek, ak osobitný predpis
neustanovuje inak..
5. V § 8 ods. 3 prvej vete sa za slovo zámen vkladá
èiarka a slová tvorby, dopåòaní.
6. V § 8 ods. 8 sa za slovo predajom vkladá slovo
tátnych.
7. V § 9 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúajú slová è. 5
tohto zákona.
8. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 16 596 eur.
9. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová od 10 000 Sk do
1 000 000 Sk nahrádzajú slovami od 331 eur do
33 193 eur.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 3 zákona è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení zákona è. 188/2009 Z. z. vydalo
výnos z 2. júla 2009 è. 8935/2009/SCDPK/z.26933-M o obsahu dokumentácie o priebehu kurzov základnej
kvalifikácie a skúky.
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii o jednotlivých kurzoch týkajúcej sa intruktorov a lektorov
koliaceho strediska, preukazujúcej technickú základòu koliaceho strediska a zaznamenávajúcej priebeh jednotlivých kurzov.
Výnos nadobúda úèinnos 15. júla 2009.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky v èiastke 6/2009.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
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