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Zilznam o uloveni (f hyne) vlka dr tii6ttq_, _Er___-^t n, -Z
Ziikladn6 fidaie "!'l'"la a7 A'Fw 'o''u'

! Ndzov reviru '9tf{'!,ltt,FtY:,,t6t7 
lvvoavuie:

2 Sprdvca (uZivatelJ reviru i4X ,'j,;i &.-oi,Jt, /,'4
3 Obec/Katas16 Ine 0zemie o' ttl; i ii'it'
4 Meno strelca/n6lezcu uhynut6ho jedinca ltu'DLEJ iYq6'tu'4
5 Bydlisko (mesto, krajina) liLit' C{t'tl-tE g'rt7/ttl,.u& tt { / *of,{tre
6 Ulovenie/0hyn itt g U{'v t€ , v

7
Ddtum a das ulovenia (niijdenia tihynu)/ddtum a das

merania a obliadkv uloven6ho (uhvnut6ho) iedinca
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i' ),r*
8 Miesto (lokalita) ulovenia {ndjdenia 0hynu) hrEL

9 S[radnice lokality
X Y

Ulovenie

10 Sp6sob ulovenia tltiJrVE d - ph,ti-fti e;?*lsl t/ lv
Uhyn

11 Predpokladan5 priiina ilhynu 1,V

UAaje o jedincovi

L2 Pohlavie vlka j */,r / ( q^ .v
13 Odhadom vek vlka (,-t

t4 Hmotnost vlka v kg ;tt
15 DlZka tela v cm (2?,,-
16 DlZka chvosta v cm {* 6 Li*-t
L7 V,i5ka tela v cm {56 i t+,

18 DlZka hlavy v cm *6(
19 Obvod krku v cm T6 , o,.

20 DlZka prednej laby v cm 4 .€, ,,
2T Sirka prednej laby v cm {"in
22 DlZka zadnei labv v cm 4r"n
23 Sirka zadnei labv v cm 6 cwn
24 Kvalita a hustota osrstenia ,'/;; /:t':a

25
Ine pozorovania a zistenia (napr. poiet in'ich jedincov v iase
ulovenia; in6 pozorovania)
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Ak ide o usmrten0 samicu uvedte, ii mala pri sebe vldatd

26

Tohorodne (ks)

Vlafiaj5ie (ks)

Stariie (ks)

Mala mlieko (lakt6ciu)

27 Ch16nene 0zemie (ulovenie/niijdenie 0hynu) .?.

28 Uzemie NATURA 2000 (ulovenie/niijdenie tihynu) v

29
Spracovand - fotodokumentdcia - ks fotografii
Spracovand - videodokumentdcia - mindty zaznamu
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Zfiiastnen6 osoby
31 Zdstupca 5OP Sn l/ i.a r./t r"rwTe ffi 1: i.t L,/ t-,**r'
32 Zdstupca polovn6ho reviru j ?iJl-
33 Zdstupca okresn6ho riradu
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Vysvetlivky
'Hmotnost vlka v kg - meria sa s presnos{ou.na 0,5 kg

DEka tela v cm - meria sa od ipiiky nosa po korei chvosta po povrchu tela, s trim !e z5hyby sa neprepaiujri (bez

chyosta)

D(ika clrvosta v cm - meria sa od koreia chvosta oo koniec chvosta

Vfika tela v cm - meria sa po povrchu tela od koncov prstov prednej konEatiny po najvySSi bod v pleciach (tzv.

kohtitik)

Dlika hlavy v cm - meria sa po powchu hlavy od Spifky nosa po.hmatatefnV hrboliek na zadnej iasti hlavy.'.
Obvod kifu vcm meriaiaobvod krku v strede krku mddzi hlaiou a trupom . . -. .. .

Dfika prednej laby v cm - meria sa od najzadnejiieho vfbeiku paty a: po predn,/ okraj najdlh5ieho prsta bez

pazura
:..:Sirka prednej laby v cm - meria isa na'najsirsom mieste

Dlika zadnej laby v cm - meria sa od najzadnejlieho Wbeiku pdty ai po predny okraj najdlhSieho prsta bez pizrlra

Siika radhe,laby v cm - metib sa na fiajiir"Som mieste . ., I l



























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.
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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                                    V Osadnom 7. 12. 2012 
Európska komisia 
B-1049 Brusel 
Belgicko 
 
 
 
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 
 


