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        Je to neuveriteľné ako ten čas letí. Ešte nedávno sme bilancovali ukončenie poľovnícke sezóny 
a už musíme uzatvárať tú ostatnú. Vrchol a ukončenie poľovníckej sezóny bol poznačený 
opatreniami proti šíreniu COVID – 19. 
        AMO je vírusová , vysoko nákazlivá infekcia domácich ošípaných a diviačej zveri. AMO je na 
Slovensku lokalizovaný vo viacerých okresoch a pomaly sa približuje aj do nášho regiónu . Je 
potrebné aby všetci poľovníci dodržiavali biologické opatrenia, pokiaľ ide o manipuláciu s diviačou 
zverou a plnili všetky nariadenia vyplývajúce z OPATRENÍ  RVPS Zvolen zo dňa 22.1.2021. 
        Srnčia zver je alebo bola našou najrozšírenejšou raticovou zverou, no zároveň aj najvac 
atakovanou zverou. Najviac sa na jej úbytku podieľa automobilová doprava ale aj túlavé pastierske 
psy , ktoré využívajú existujúce ploty chrániace poľnohospodárske kultúry . Uvedené psy nemajú 
problém štvanú srnčiu zver dohnať ku plotu , kde ju strhnú a zabijú. Uvedený plot bol postavený v 
jarných mesiacoch a má zabrániť zveri prechodu na poľnohospodárske kultúry . Ploty, aj tie 
elektrické majú chrániť poľno. kultúry pred zverou , ale občas sa stanú pascou z ktorej niet úniku. 
Takéto opatrenia zmenšujú reálne využiteľnú plochu revíru pre zver, narúšajú sa ich migračné trasy 
a sú sprevádzané aj prípadnými úhynmi a utrpeniami zveri. Treba podotknúť , že v uvedenej 
lokalite sa každoročne pasie približne 1000 kusov oviec. Už pri jarnom pozorovaní zveri poznať 
evidentný úbytok srnčej zveri , ktorá je v našom revíri stálou zverou.  Jelenia a diviačia zver v 
zimnom období migruje za potravou . 
        Aj dobre nachystané objemové krmivo je nepostačujúce , lebo zver ho konzumuje až keď 
napadne viacej snehu najmä v horských oblastiach . Všetko nasvedčuje tomu , že zver počas 
prikrmovania bola naučená na jadrové krmivo. Na prikrmovanie zveri sú najdôležitejšie kvalitné 
objemové krmivá a siláže . Jadrové krmivá je z dôvodu opatrenia na AMO zakázané používať. 
        Všetky trofeje predložené na chovateľskú prehliadku  za sezónu 2019 – 2020 boli vyhodnotené 
v správnom odstrele . Trofej jeleňa uloveného Jánom Nôžkom st. bola ohodnotená zlatou medailou 
a nájdená trofej z uhynutého jeleňa získala striebornú medailu . Trofeje diviakov ulovených Jánom 
Nôžkom st. a Rastislavom Čiernym získali zlaté medaily. 
        Plánovaný odstrel  za sezónu 2020 – 2021 bol 30 kusov jelenej zveri /8+13+9/, 21 ks srnčej 
zveri /8+7+6/ a 75 ks diviačej zveri /5+6+21+43/ . Z uvedeného plánu sme nesplnili odstrel 1 
jeleňa , 6 jeleníc, 2 jelienčat , 2 ks srnčej zveri , 5 diviakov , 3 diviačice , 6 lanštiakov a 10 diviačat . 
 Spolu to bolo 35 kusov raticovej zveri . Z celkového úbytku 21 ks jelenej zveri bolo  7 ks uhynutej 
zveri /33 percent/ a z úbytku 19 ks srnčej zveri bolo 16 ks uhynutej zveri /84 percent / . Dôvodom 
nesplnenia sú určité opatrenia a skutkové stavy . Od októbra 2020 platí núdzový stav a tým aj 
zníženie počtu vychádzok do revíru . Ale hlavným dôvodom bola skoro úplná absencia zveri . Po 
zbere kukuríc zver z nášho revíru odišla. Negatívne sa na absencii zveri podieľa aj vybudovanie 
oplotenia na jar r. 2020 v dĺžke asi 4 km , čo bránilo migrácii zveri . Ďalšou príčinou bolo aj pasenie 
oviec do neskorej jesene v lokalite Hradné jarky /cca 400 ha/, ešte nedávno v najlepšej lokalite 
nášho revíru . 
        V ochrane úžitkovej zveri pred predátormi sme ulovili 10 líšok. 
        Vlastná spotreba zveriny bola 1968 kg /-1446 kg/ , predaj „ z dvora „ bol 337 kg zveriny . 
Celková produkcia zveriny za sezónu 2020 – 2021 bola 2305 kg /-1852 kg/ , čo predstavuje 
0,92 kg/ ha poľovných pozemkov /-0,75 kg/.    
 
 
 
 
 
 
 
 
                


