
 

 

 

                                                                                       

 

SPÔSOBY ODSTRAŇOVANIA INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH 

DRUHOV ŽIVOČÍCHOV VZBUDZUJÚCICH OBAVY EURÓPSKEJ 

ÚNIE A INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV 

VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 

Skupina Vedecké meno Slovenské meno Zoznam* Spôsob 

odstraňovania 

Plathelminthes 

ploskavce 

Arthurdendyus 

triangulatusN 

 EÚ individuálny 

odchyt a 

likvidácia 

Mollusca  

mäkkýše  

Arion lusitanicus slizovec iberský SK individuálny 

odchyt a 

likvidácia 

Sinanodonta woodiana škľabka ázijská SK individuálny 

odchyt a 

nakladanie ** 

Insecta  

hmyz 

Vespa velutina 

nigrithoraxN 

sršeň ázijský EÚ insekticíd, 

mechanické 

odstraňovanie 

hniezda na jar 

alebo na jeseň 

Crustacea  

kôrovce 

Eriocheir sinensisN  krab EÚ 

individuálny 

odchyt a 

nakladanie ** 

Orconectes limosus rak pruhovaný EÚ 

Orconectes virilisN rak  severný EÚ 

Pacifastacus 

leniusculus 

rak signálny EÚ 

Procambarus clarkii rak červený EÚ 

Procambarus fallax  

f. virginalis 

rak mramorový  EÚ 

Pisces 

ryby 

Ameiurus melas sumček čierny SK  

 

 

 

odchyt, 

eliminácia 

násadou 

dravých 

druhov rýb  

a nakladanie  

** 

Gasterosteus aculeatus pichľavka siná SK 

Lepomis gibbosus slnečnica pestrá EÚ 

Neogobius fluviatilis  býčko piesočný SK 

Neogobius 

gymnotrachelus  

býčko nahotemenný  SK 

Neogobius kessleri  býčko hlavatý  SK 

Neogobius 

melanostomus 

býčko čiernoústy SK 

Perccottus glenii býčkovec amurský 

 

EÚ 

Plotosus lineatusN  EÚ 

Pseudorasbora parva hrúzovec sieťovaný EÚ 

Amphibia 

obojživelníky 

Lithobates(Rana) 

catesbeianusN 

skokan volský 

EÚ 

individuálny 

odchyt a 

nakladanie *** 



 

 

Reptilia    

plazy 

Chrysemys picta korytnačka maľovaná SK individuálny 

odchyt 

a nakladanie 

*** 

Trachemys scripta korytnačka písmenková EÚ 

Aves 

vtáky 

Acridotheres tristisN   EÚ individuálny 

odchyt alebo 

ulovenie a 

nakladanie 

**** 

Alopochen aegyptiacus húska štíhla EÚ 

Corvus splendens vrana lesklá EÚ 

Oxyura jamaicensis potápnica bielolíca EÚ 

Threskiornis 

aethiopicusN 

ibis posvätný EÚ 

Mammalia  

cicavce 

Callosciurus 

erythraeusN 

veverica červenkavá EÚ individuálny 

odchyt a 

nakladanie *** 

Herpestes javanicusN mungo Geoffroyov EÚ  

 

individuálny 

odchyt alebo 

ulovenie a 

nakladanie 

**** 

 

Muntiacus reevesiN muntžak malý EÚ 

Mustela vison norok americký  SK 

Myocastor coypus nutria vodná/riečna EÚ 

Nasua nasuaN nosáľ červený EÚ 

Nyctereutes 

procyonoides 

psík medvedíkovitý EÚ 

Ondatra zibethicus ondatra pižmová EÚ 

Procyon lotor medvedík čistotný EÚ 

Sciurus carolinensisN veverica sivá EÚ individuálny 

odchyt a 

nakladanie *** 
Sciurus nigerN veverica líščia EÚ 

Tamias sibiricusN burunduk pruhovaný EÚ 
 

Poznámky: 

1. N   výskyt druhu v prírode na území Slovenska nebol k 30. 6. 2019 zaznamenaný. 

*  EÚ – zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Európskej 

únie vydaný vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa 

prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14. 7. 2016) v platnom 

znení. 

    SK – zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Slovenskej 

republiky vydaný nariadením vlády č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych 

nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. 

2. Spôsob odstraňovania 

Spôsob odstraňovania inváznych nepôvodných druhov živočíchov závisí od jednotlivých 

taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy. 

** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné 

postupovať v súlade so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva 

zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 



 

 

*** Odchytené živé jedince sa odovzdajú do zariadenia s držbou so zamedzením šírenia podľa 

§ 19 ods. 2 písm. a) zákona, ktoré prevádzkuje ministerstvom poverená organizácia. 

**** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 

č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov. 
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