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VEC: Lov Vlka dravého  

  

 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle ust. § 71 ods.2 

zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 72 

písm. m.) zákona o poľovníctve: 

 

u r č u j e 

 

ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) na území Slovenskej republiky v poľovníckej 

sezóne 2010/2011 v celkovom množstve  150 ks za týchto podmienok. 

 

1. Vlka dravého možno loviť v uznaných poľovných revíroch, zverníkoch 

a samostatných bažantniciach (ďalej len „ poľovné revíry“) okrem  poľovných revírov 

ležiacich v územiach vymedzených  v § 71 ods. 1, písm. a), bod 6, písm. a) a b) 

vyhlášky  344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v čase od 1. 

októbra 2010 do 31. januára 2011. 

 

2. Lov môžu vykonať iba držitelia platných poľovných lístkov na základe platných 

povolení na lov zveri a vydanej značky na označenie zveri. 

 

3. Po ulovení vlka dravého, poľovník bezodkladne zaznamená do povolenia  na lov zveri 

dátum a čas ulovenia zveri, číslo založenej značky a do 12 hodín od ulovenia predloží 

ulovený kus na vizuálnu obhliadku poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej 

osobe. 

 

4. V záujme dodržania povolenej kvóty lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 

2010/2011, poľovnícky hospodár, v revíri v ktorom sa vlk lovil nahlási počet 

ulovených vlkov v celom poľovnom revíri k dátumu 30.11.2010, 31.12.2010, 

15.1.2011 a 31.1.2011 obvodnému lesnému úradu. Spôsob oznamovania počtu 

ulovených vlkov určí príslušný obvodný lesný úrad. 
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5. Obvodné lesné úrady oznámia počty ulovených vlkov za všetky poľovné revíry spolu 

v obvode ich pôsobnosti tunajšiemu ministerstvu, sekcii lesného hospodárstva 

a spracovania dreva, odboru lesného majetku a poľovníctva prostredníctvom krajských 

lesných úradov elektronicky, narastajúcim spôsobom, vždy v najbližší pracovný deň 

do 14. 00 hod, počnúc 1.12.2010 na adresu sekretariátu riaditeľa  odboru lesného 

majetku a poľovníctva  vlasta.blinová@land.gov.sk     
 

6. Ministerstvo zastaví lov vlka dravého v prípade, že by lov mal prekročiť celkové 

povolené  množstvo 150 ks. O zastavení lovu budú okamžite informované všetky 

obvodné lesné úrady . 

 

7. Súhrnnú informáciu o počte ulovených vlkov spolu za všetky poľovné revíry vo svojej 

pôsobnosti zašlú Obvodné lesné úrady písomne ministerstvu do 10.februára 2011.  

 

 

8. O tejto úprave spôsobu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2010/2011 budú 

obvodné lesné úrady bezodkladne informovať vhodným spôsobom všetkých 

užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti.  

 

 

 

 

                       Ing. Marián Ondrejčák 

       poverený generálny riaditeľ sekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Krajské lesné úrady  

Obvodné lesné úrady 

Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava 

Lesy SR, š. p. Banská Bystrica 

Vojenský lesný úrad 

LPM Ulič 

Štátne lesy TANAP-u  
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