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Doplnenie sťažnosti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK CHAP(2010)00918 
 
  
 
 Dňa 8.2.2011 som podala v mene Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (ďalej LZ VLK) sťažnosť 
vo veci nesúladu právnej úpravy a praxe orgánov Slovenskej republiky v oblasti ochrany prírody so 
smernicou Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 
Ako mi bolo oznámené e-mailom zo dňa 10.3.2011, táto sťažnosť týkajúca sa ochrany vlka dravého 
bola priradená k predošlej sťažnosti, ktorú LZ VLK podalo, a ktorá sa týkala rovnako ochrany vlka 
dravého na Slovensku. Z uvedeného dôvodu je sťažnosť evidovaná pod č. CHAP(2010)00918. 
 
 Túto sťažnosť som podaním zo dňa 16.3.2011 doplnila o oznámenie týkajúce sa počtu ulovených 
jedincov vlka dravého v poľovnej sezóne 2010/2011 a o informácie týkajúce sa lovu vlka dravého 
v okresom Rožňava a Košice okolie , v ktorých by mal so zreteľom na ustanovenie Zákona o ochrane 
prírody a krajiny a vyhlášky č. 243/2003 a podľa presvedčenia Generálneho riaditeľstva pre životné 
prostredie platiť celoročný zákaz chytania, zraňovania a usmrcovania vlka dravého.  
 
 So zreteľom na skutočnosť, že v liste Európskej komisie Generálneho riaditeľstva pre životné 
prostredie zo dňa 15.4.2010 D(2010) Ares 194726, ktorým mi bolo oznámené vybavenie predošlej 
sťažnosti LZ VLK vo veci ochrany vlka dravého na Slovensku, článok 6 ods. 2 Smernice o biotopoch 
je platný na území Slovenskej republiky odo dňa jej pristúpenia. 
 
 Z článku 6 ods. 2 Smernice o biotopoch vyplýva, že členské štáty podniknú primerané kroky, aby 
sa na osobitne chránených územiach predišlo poškodeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, 
ako aj rušeniu druhov, pre ktoré boli územia označené za chránené, pokiaľ by takéto rušenie bolo 
podstatné vo vzťahu k cieľom tejto smernice.  
 
 Lesoochranárske zoskupenie VLK vykonalo zber informácie od obvodných lesných úradov, 



ktorých v kompetencii je evidencia počtu ulovených jedincov vlka dravého. Rovnako vykonalo zber 
údajov týkajúcich sa lokalizácie poľovných revírov, v ktorých došlo v poľovnej sezóne 2010/2011 
k uloveniu vlka dravého v územiach NATURA 2000, v ktorých je predmetom ochrany vlk dravý.  

 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu v Dolnom Kubíne v území Natura 2000 Tatry.  
  

 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol s vysokou pravdepodobnosťou ulovený 
v územnom obvode Obvodného lesného úradu v Martine v územiach Natura 2000 Dielnice, Kľak, Malá 
Fatra, Veľká Fatra. 
              
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol s vysokou pravdepodobnosťou ulovený 
v územnom obvode Obvodného lesného úradu v Liptovskom Mikuláši v územiach Natura 2000 Červený 
Grúň, Machy, Pod Suchým hrádkom, Prosečné, Salatín, Tlstá, Turková. 

 
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu v Brezne v územiach Natura 2000 Muránska planina.  

 
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 

lesného úradu v Kežmarku v území Natura 2000 Pieniny a s vysokou pravdepodobnosťou bol ulovený 
v územiach Natura 2000 Tatry a  Čergovský Minčol.  
 

       Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu vo Zvolene v územiach Natura 2000 Poľana, Hrbatá Lúčka.   
 

 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol s vysokou pravdepodobnosťou ulovený 
v územnom obvode Obvodného lesného úradu v Poprade v územiach Natura 2000 Blatá, Horný tok 
Hornádu, Tatry, Kráľovohoľské Tatry, Machy. 
            

 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu v Spišskej Novej Vsi v územiach Natura 2000 Slovenský raj. 

       
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 

lesného úradu v Stropkove v území Natura 2000 Kamenná a s vysokou pravdepodobnosťou bol ulovený 
v území Natura 2000 Dukla. 

 
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol s vysokou pravdepodobnosťou ulovený 
v územnom obvode Obvodného lesného úradu v Banskej Bystrici v územiach Natura 2000 Badínsky 
prales, Ďumbierske Tatry, Poľana. 
 
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu v Snine v územiach Natura 2000 Bukovské vrchy, Morské oko. 
 
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu v Michalovciach v území Natura 2000 Morské oko. 
 
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu v Rimavskej Sobote v území Natura 2000 Tisovský kras, alebo Muránska planina, alebo 
Klenovský Vepor. 



          Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu v Bardejove v počte 14 kusov. So zreteľom na počet území Natura 2000 nachádzajúcich sa 
v územnom obvode Obvodného lesného úradu v Bardejove je vysoko pravdepodobné, že vlk dravý bol 
ulovený aj v územiach Natura 2000. 
                            
 Z porovnania týchto údajov vyplynulo, že vlk dravý bol ulovený v územnom obvode Obvodného 
lesného úradu v Rožňave v územiach Natura 2000 Slovenský raj, Fabiánka, Horný vrch, Dolný vrch.  

 
 Ako vyplýva zo sťažnosti zo dňa 8.2.2011 a z informácií, ktoré sú nepochybne Generálnemu 
riaditeľstvu pre životné prostredie známe, Slovenská republika predložila v súlade s článkom 17 ods. 1 
Smernice o biotopoch správu obsahujúcu aj počet jedincov vlka dravého, ktorý sa podľa tejto správy 
pohyboval v rozpätí od 250 do 400. V Panónskom regióne bol odhadovaný počet jedincov 2 až 10. Nie je 
možné hodnotiť takú prax orgánov Slovenskej republiky, ktoré bez akýchkoľvek obmedzení umožňujú 
lov vlka dravého na územiach Natura 2000, kde je predmetom ochrany aj tento živočíšny druh. Je 
nepochybné, že takýto postup nemožno hodnotiť inak ako nesplnenie povinnosti podniknúť primerané 
kroky, aby sa na osobitne chránených územiach predišlo rušeniu druhov, pre ktoré boli územia označené 
za chránené. Navyše so zreteľom na odhadovaný počet jedincov vlka dravého v Panónskom regióne, 
Slovenská republika vo vyhláške č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane prírody a krajiny, 
zakotvila úplný zákaz chytania a zraňovania, usmrcovania a ničenia obydlí vlka dravého v okrese 
Rožňava a Košice okolie na území Národného parku Slovenský kras, vrátane územia západne od štátnej 
cesty od obce Háj, cez obec Turňa nad Bodvou, až po hraničný priechod Dvorníky. Z priloženej správy 
Obvodného lesného úradu Rožňava, však nevyplýva, že by bol tento zákaz zohľadňovaný pri stanovení 
kvóty vlka dravého, ktorého možno v čase stanovenom na lov vlka dravého podľa predpisov na úseku 
poľovníctva. Neexistuje žiadne obmedzenie, žiadne usmernenie týkajúce sa osobitnej ochrany vlka 
dravého na území Národného parku Slovenský kras, ktoré by zabránilo loveniu a usmrcovaniu vlka 
dravého a zabránilo jeho úplnému vyhubeniu v Panónskom regióne.    
 
 Dovoľujem si teda požiadať, aby fakty, uvedené v tomto podaní vychádzajúce z príloh k nemu 
priložených, boli zohľadnené pri posudzovaní sťažnosti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK zo dňa 
8.2.2011, tak ako bola dopĺňaná zo dňa 16.3.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
 
1 a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Dolnom Kubíne zo dňa 1.3.2011 
1 b) Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Dolnom Kubíne, 
kde je predmetom ochrany vlk dravý 
2  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Martine zo dňa 28.2.2011 
2 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Martine, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 



3  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Liptovskom Mikuláši zo dňa 4.2.2011 
3 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Liptovskom 
Mikuláši, kde je predmetom ochrany vlk dravý 
4  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Brezne zo dňa 28.2.2011 
4 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Brezne, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 
5  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Kežmarku zo dňa 25.2.2011 
5 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Kežmarku, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 
6  a) oznámenie Obvodného lesného úradu vo Zvolene zo dňa 25.2.2011 
6 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu vo Zvolene, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 
7  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Poprade zo dňa 24.2.2011 
7 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Poprade, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 
8  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 28.2.2011 
8  b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Spišskej Novej 
Vsi, kde je predmetom ochrany vlk dravý 
9  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Stropkove zo dňa 25.2.2011 
9 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Stropkove, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 
10  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 8.2.2011 
10  b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Banskej 
Bystrici, kde je predmetom ochrany vlk dravý 
11  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Snine zo dňa 23.2.2011 
11 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Snine, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 
12  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Michalovciach zo dňa 28.2.2011 
12 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Michalovciach, 
kde je predmetom ochrany vlk dravý 
13  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Rimavskej Sobote zo dňa 24.2.2011 
13 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Rimavskej 
Sobote, kde je predmetom ochrany vlk dravý 
14  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Bardejove zo dňa 1.2.2011 
14 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Bardejove, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 
15  a) oznámenie Obvodného lesného úradu v Rožňave zo dňa 23.2.2011 
15 b)Prehľad území Natura 2000 v územnej pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Rožňave, kde je 
predmetom ochrany vlk dravý 
 


