Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Európska komisia
Paul Speight
B-1049 Brusel
Belgicko

V Osadnom 1. 11. 2016

Vec: Konanie o porušení 2013/4081, ktoré začalo na základe sťažnosti Lesoochranárskeho zoskupenia
VLK VLK CHAP (2010)00918
V rokoch 2009 až 2011 Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo opakovane štyrikrát 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, ktorá sa týkala lovu vlka (Canis lupus) na Slovensku. V roku 2013 začala Európska komisia konanie
2013/4081 proti Slovenskej republike.
Počas tohto konania došlo k mnohým významným zmenám v prospech zachovania populácie vlka na
Slovensku. Zjednotila sa poľovnícka a ochranárska legislatíva, vlk sa prestal strieľať v neobmedzenom počte,
zaviedla sa celoročná ochrana vlka na značnom území Slovenska, predovšetkým v územiach európskeho
významu, kde je vlk predmetom ochrany, bol zavedený zákaz lovu vlka na spoločných poľovačkách, vlk dostal
spoločenskú hodnotu vyjadrenú sumou 2000€, zaviedla sa prísna evidencia zástrelov zo strany štátnej ochrany
prírody. To všetko spôsobilo prudký pokles počtu ulovených vlkov a podľa oficiálnych dát aj zníženie škôd na
hospodárskych zvieratách , ako dôsledok ozdravenia populácie vlka na Slovensku.
Pred niekoľkými dňami ale schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva Plán lovu vlka na poľovnícku sezónu
2016/2017, pričom súčasťou tohto plánu je aj povolenie spoločných poľovačiek v poľovnej oblasti Poľana.
V súvislosti s tým upozorňujem na tieto fakty:






K tomuto rozhodnutiu došlo bez vedomia členov Pracovnej skupiny pre manažment vlka, čo je
priamym porušením textu Programu starostlivosti o vlka, ktorý tento rok schválilo Ministerstvo
životného prostredia!
Celková výška škôd spôsobených vlkom na hospodárskych zvieratách na Slovensku sa medziročne
znížila o 34 385 Eur (zo 110 375 Eur v roku 2014 na 75 990 Eur v roku 2015). Zároveň sa znížila výška
škôd v poľovnej oblasti Poľana o 4 157 Eur. Toto je jasný dôsledok zlepšenia kondície vlčích svoriek,
ktoré nie sú nútené loviť dobytok, pretože sa jednoducho uživia v svojich prirodzených biotopoch.
Opätovné zavedenie spoločných poľovačiek zhorší stav vlčích svoriek a opätovne zvýši škody na
hospodárskych zvieratách, čo je absolútne neželaný stav z biologického ale aj spoločenského
hľadiska.
K zavedeniu spoločných poľovačiek v poľovnej oblasti Poľana došlo napriek nesúhlasu Ministerstva
životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Národného lesníckeho centra a Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK.
Región Poľany je jediné územie, kde poľovníci nevyplňujú GPS súradnice zástrelu vlka, čo vzbudzuje
minimálne podozrenie či nedochádza k strieľaniu vlkov v území európskeho významu, kde je vlk
celoročne chránený, minulý rok sa tak stalo v šiestich prípadoch

Vyjadrujem preto ako občan Slovenskej republiky, ktorá je členom Európskej únie,
MIMORIADNE ROZHORČENIE nad schváleným Plánom lovu vlka na poľovnú sezónu 2016/2017
a dôrazne vás žiadam, aby ste pokračovali v konaní o porušení proti Slovenskej republike 2013/4081 v
sťažnosti VLK CHAP(2010)00918.
S pozdravom
občan Európskej únie
Juraj Lukáč
Osadné 65, 06734
Slovensko
P.S. Všetky citované dokumenty sú v prílohe tohto listu
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EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO
PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Riaditeľstvo E - Vykonávanie & podpora členským štátom
ENV.E.3 - Presadzovanie práva v oblastí životného prostredia
Vedúci oddelenia

V Bruseli,
0 6- 10. 2016
ENV.E.3/MB/ai/CHAP(2010)00918

JUDr. Iveta Rajtáková
advokátka
Štúrova 20
042 83 Košice
Slovenská republika
ak-ira@stonli ne. sk

Vážená pani JUDr. Rajtáková,

Chcel by som Vás informovať o ďalších krokoch vo veci konania o porušení 2013/4081,
ktoré sa začalo na základe Vašej sťažnosti CHAP(2010)00918, a ktoré sa týka
vykonávania smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín1 v znení zmien (ďalej len „smernica
o biotopoch“), pokiaľ ide o lov vlka dravého (Canis lupus) v Slovenskej republike.
V máji 2016 slovenské Ministerstvo životného prostredia schválilo „Program
starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku“, ktorý popisuje súčasný stav
vlka na Slovensku, stanovuje strategické ciele starostlivosti na zachovanie priaznivého
stavu vlka, ako aj opatrenia v oblasti monitoringu vlka.
Komisia si je takisto vedomá toho, že Slovensko výrazne znížilo kvóty na lov vlka a
obmedzilo oblasti, v ktorých je lov vlka povolený. Celková kvóta bola stanovená na 120
jedincov v prípade poľovnej sezóny 2011-2012, 130 jedincov v sezóne 2012-2013, a
ďalej znížená na 80 jedincov v poľovnej sezóne 2013-2014 a na 90 jedincov v poľovných
sezónach 2014-2015 a 2015-2016. Lov v oblastiach NATURA 2000 určených pre vlka
bol tiež ukončený.

1 Ú. v. ES L 206,22.7.1992, s. 7-50.
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Office: BU-9 02/184 - Tel. direct line +32 229-64135.
E-mail: paul.speight@ec.europa.eu

Útvary Komisie teda majú za to, že starostlivosť o vlka dravého na Slovensku
v súčasnosti umožňuje zachovanie jeho priaznivého stavu a Slovenská republika tak
napravila všetky nedostatky, ktoré boli predmetom konania o porušení 2013/4081.
Ak máte v súvislosti s týmto prípadom k dispozícii akékoľvek ďalšie informácie, boli by
sme Vám vďační, keby ste nám ich oznámili v čo najkratšom čase, najneskôr však
do štyroch týždňov odo dňa doručenia tohto listu. V prípade absencie nových informácii
prípad 2013/4081 uzatvoríme.

S úctou,

Paul Speight
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Ing. Vladimír Antal
vedúci Odboru územnej a druhovej ochrany
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
V Tulčíku, 18. 9. 2015

Vec: Pripomienky LZ VLK v zastúpení Ing. Juraja Lukáča k šiestemu návrhu Programu starostlivosti o vlka
Týmto zasielame nasledovné zásadné pripomienky:
1. Nesúhlasíme s umožnením lovu vlkov na spoločných poľovačkách
V prílohe č. 2 Stanovenie ročnej kvóty lovu a podmienky lovu vlka dravého v bode 3 Podmienky lovu vlka
dravého navrhujeme text v podbode 3 upraviť nasledovne:
„Vlka je možné loviť posliedkou, postriežkou. “

2. V súvislosti s našou pripomienkou uvedenou v bode 1 požadujeme v prílohe č. 2 Stanovenie ročnej kvóty lovu
a podmienky lovu vlka dravého v bode 3 Podmienky lovu vlka dravého odstrániť podbody 4 a 5.
3. Nesúhlasíme, aby MPaRV SR určovalo možnosť odstrelu vlkov v územiach európskeho významu, kde vlk
dravý predstavuje predmet ochrany.
V bode 1 prílohy Podmienky lovu vlka dravého text požadujeme upraviť nasledovne:
„ 1. Vlka dravého možno loviť v čase od 1. novembra do 15. januára, resp. do doby, pokiaľ už dôjde
k naplneniu určenej kvóty lovu vlka dravého v uznaných poľovných revíroch, okrem území vymedzených
v § 71 ods. 1 písm. a), bod 6, písm. a), b), c) a d) vyhlášky a území európskeho významu, kde vlk dravý
predstavuje predmet ochrany.“
4. Od začiatku prípravy Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku nesúhlasíme s tým, aby sa tento
materiál zaoberal tzv. škodami na poľovnej raticovej zveri a tieto boli brané do úvahy pri zabezpečovaní
starostlivosti a lovu vlka dravého. K tomuto problému sa už v procese prípravy Programu starostlivosti o vlka
dravého vyjadrovať nebudeme a ďalej ho budeme riešiť právne, zmenou príslušnej legislatívy.

Ing. Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK

Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Európska komisia
B-1049 Brusel
Belgicko

V Osadnom 7. 12. 2012

Žiadosť o doplnenie sťažnosti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK CHAP(2010)00918
V rokoch 2009 až 2011 Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo opakovane štyrikrát 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, ktorá sa týkala lovu vlka (Canis lupus) na Slovensku.
Podľa mojich informácii do dnešného dňa Európska komisia tento problém nevyriešila.
Vyjadrujem preto ako občan Slovenskej republiky, ktorá je členom Európskej únie,
MIMORIADNE ROZHORČENIE nad nečinnosťou európskych orgánov, ktoré sú zodpovedné
za oblasť ochrany prírody. Boli ste opakovane upozornení, že:
1. vlk (Canis lupus) je strieľaný v množstvách, ktoré ohrozujú jeho populáciu, pretože
odstrel je každoročne väčší ako 130 vlkov, pričom oficiálne nahlásený stav vlkov na
Slovensku sa pohybuje v rozmedzí od 250 do 400 kusov.
2. strieľajú sa celé svorky, čo mimoriadne ohrozuje reprodukčnú schopnosť populácie vlka
na Slovensku
3. vlci sa strieľajú aj v oblastiach pri maďarských a českých hraniciach, kde je ich lov
zakázaný podľa slovenského zákona o ochrane prírody a krajiny.
Z týchto dôvodov vás žiadam, aby ste rýchlo a dôrazne celý problém, ktorý je podrobne popísaný
v sťažnosti VLK CHAP(2010)00918 vyriešili v prospech slovenskej populácie vlka
obyčajného (Canis lupus).
S pozdravom
občan Európskej únie
Juraj Lukáč
Osadné 65
06734
Slovensko

