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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č. ___/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

1. berie na vedomie 
predložený Návrh opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri na území Mesta Žilina 
 

2. žiada 
prednostu MSÚ v Žiline o zabezpečenie opravy plota na Hájiku v zmysle predloženého materiálu 
 

3. schvaľuje 
zámer umiestnenia polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny a separovaný odpad na 
sídlisku Hájik, v Závodí a v Bánovej ako pilotný projekt pre Mesto Žilina v zmysle predloženého 
materiálu  
  

4. schvaľuje 
poskytnutie dotácie – nenávratného finančného príspevku z rozpočtu Mesta Žilina pre Poľovnícke 
združenie Hubertus so sídlom Puškinova 2183/7, 010 01 Žilina, IČO: 319 219 49 vo výške 5.250 EUR 
za účelom vybudovania elektrického ohradníka na sídlisku Hájik podľa predloženého materiálu. 
Poľovnícke združenie Hubertus bude zároveň zodpovedať za bezpečnosť, funkčnosť a pravidelnú 
údržbu elektrického ohradníka. 
 

5. schvaľuje 
zámer poskytnutia dotácie – nenávratného finančného príspevku z rozpočtu Mesta Žilina pre Urbársku 
obec – Pozemkové a lesné spoločenstvo Žilina-Závodie so sídlom 010 04 Žilina - Závodie, 
IČO: 361 480 59, za účelom zabezpečenia výrubu ruderálneho porastu na pozemkoch v zmysle 
predloženého materiálu z dôvodu ochrany obyvateľov Mesta Žilina pred nebezpečenstvom výskytu 
diviačej zveri v obývaných zónach mestských častí Žiliny, a to vo výške určenej prieskumom trhu, 
ktorý, v záujme efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi, zabezpečí Mesto Žilina.  
 
 
 
 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a má negatívny 
vplyv na rozpočet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

NÁVRH OPATRENÍ NA ELIMINÁCIU NEBEZPEČENSTVA 
DIVIAČEJ ZVERI NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINA 

 
 

Ing. Martin Kapitulík a kolektív 
 

Apríl 2018 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: 
Martin Kapitulík 
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline 
Poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 
Koordinátor Mesta Žilina pre účely eliminácie nebezpečenstva diviačej zveri v mestských častiach Žiliny 
 
Odborní konzultanti: 
Peter Marčulinec, Slovenská poľovnícka komora, predseda OPK Žilina 
Dušan Roubal, Poľovnícke združenie Hubertus, predseda 
Jozef Králik, Urbárska obec – Pozemkové a lesné spoločenstvo Žilina-Závodie, predseda 
Marián Kobolka, odborník na odpadové hospodárstvo 
 
Konzultanti z prostredia samosprávy: 
Peter Bročka, Mesto Trnava, primátor 
Milan Gura, Mesto Čadca, primátor 
Miroslav Minarčík, Mesto Bytča, primátor 
Viliam Mrázik, Obec Teplička nad Váhom, starosta 
Šimon Štefunko, Mesto Trnava, poslanec MZ 
Michal Dobiaš, Mesto Prievidza, poslanec MZ 
Ján Greššo, Mesto Nitra, poslanec MZ 



 5 

Dominika Hlavinová Tekeliová, Mesto Nitra, poslankyňa MZ 
 
 

Obsah 

 
OBSAH ...................................................................................................................................................................................... 5 
VÝCHODISKÁ VÝSKYTU DIVIAČEJ ZVERI V OBÝVANÝCH ZÓNACH ...................................................................... 6 
HLAVNÉ DÔVODY VÝSKYTU DIVIAČEJ ZVERI V OBÝVANÝCH ZÓNACH .............................................................. 6 
OPATRENIA NA ELIMINÁCIU NEBEZPEČENSTVA DIVIAČEJ ZVERI ........................................................................ 6 

1. PREVENTÍVNE (OCHRANNÉ) OPATRENIA ....................................................................................................................... 7 
1.1. Opatrenia na elimináciu dôvodov migrácie diviačej zveri do obývaných zón ................................................... 7 

1.1.1. Polopodzemné kontajnery ......................................................................................................................................... 7 
Výhody podzemného uloženia odpadov.................................................................................................................................... 8 
Konštrukcia ............................................................................................................................................................................. 8 
Prípravná fáza ......................................................................................................................................................................... 8 
Realizácia a osadenie polopodzemných kontajnerov ................................................................................................................. 9 
Zber a vývoz odpadu ............................................................................................................................................................... 9 
Vyššia efektivita vývozu so SMART senzormi naplnenia .......................................................................................................... 9 
Súčasný stav na sídlisku Hájik ............................................................................................................................................... 10 
Odhadovaný dopad projektu na sídlisko Hájik ........................................................................................................................ 10 
Dopad pilotného projektu na rozpočet Mesta Žilina ................................................................................................................ 10 
Polopodzemné kontajnery vs. klasické stojiská pre kontajnery ................................................................................................ 10 

1.1.2. Pravidelné kosenie a okamžité odpratávanie pokosenej trávy ................................................................................ 11 
Právny stav, možnosti a postavenie Mesta Žilina .................................................................................................................... 11 

1.1.3. Likvidácia náletových krovín ................................................................................................................................. 12 
Identifikácia lokalít možného útočiska diviačej zveri v blízkosti obývaných zón ........................................................................ 12 
Predpokladaný dopad výrubu ruderálneho porastu v určených lokalitách na mestský rozpočet................................................. 13 
Spolupráca s Urbárskou obcou Žilina-Závodie ....................................................................................................................... 13 

1.1.4. Likvidácia skládok biologického odpadu a prevencia ich vzniku ........................................................................... 15 
Navrhované opatrenia ........................................................................................................................................................... 15 

1.1.5. Vzdelávanie a osveta obyvateľstva ......................................................................................................................... 16 
Neprikrmujte diviačiu ani inú zver .......................................................................................................................................... 16 
Dodržiavajte poriadok ........................................................................................................................................................... 16 
Vyhýbajte sa kontaktu s divou zverou...................................................................................................................................... 16 
Dodržujte bezpečnosť v priestoroch cintorínov ....................................................................................................................... 16 
Navrhované opatrenia ........................................................................................................................................................... 16 

1.2. Opatrenia na elimináciu možností migrácie diviačej zveri do obývaných zón ................................................... 17 
1.2.1. Oprava plota na sídlisku Hájik .............................................................................................................................. 17 

Navrhované opatrenie ............................................................................................................................................................ 17 
1.2.2. Vybudovanie elektrických ohradníkov ................................................................................................................... 18 

Navrhované opatrenie ............................................................................................................................................................ 19 
2. OBHOSPODAROVANIE A LOV DIVIAČEJ ZVERI V POĽOVNÝCH REVÍROCH .................................................................... 20 
2.1. Obhospodarovanie diviačej zveri v poľovných revíroch ................................................................................... 20 

2.1.1. Odvádzacie prikrmovacie políčka .......................................................................................................................... 20 
2.2. Lov diviačej zveri v poľovných revíroch ............................................................................................................. 21 

2.2.1. Odchyt diviačej zveri do klietkových pascí ............................................................................................................. 21 
2.2.2. Lov diviačej zveri ................................................................................................................................................... 22 

Plnenie plánu lovu a vyhodnotenie kvality za rok 2017-18 ....................................................................................................... 22 
ZÁVER .................................................................................................................................................................................... 26 
POĎAKOVANIE .................................................................................................................................................................... 26 

  



 6 

Východiská výskytu diviačej zveri v obývaných zónach  

Problém s diviačou zverou v meste Žilina je dlhodobý, najviac však kulminuje v priebehu posledných 7 rokov. 
Diviačia zver sa objavuje v mestských častiach, a to hlavne na sídlisku Hájik, v Závodí, v Bánovej a Bytčici. 
Obyvatelia ju často stretávajú v Závodí na ulici Gogoľova, na Kvačalovej ulici aj Pod sadom, nevynímajúc 
Závodský cintorín. Na Hájiku ju vídať na Slnečnom námestí, na uliciach Petzvalova, Dadanova, Mateja Bela, 
dokonca sa neobáva a prejde priamo medzi panelákmi až do stredu sídliska. V mestskej časti Bánová sa 
objavuje v zastavanej oblasti, najmä na ulici Družstevnej, pri ktorej je veľké pole a les, zdroj potravy a úkrytu.  
 

Hlavné dôvody výskytu diviačej zveri v obývaných zónach 

Diviačia zver stratila vplyvom človeka plachosť, do obývaných zón ju láka predovšetkým ľahko dostupná 
potrava (prikrmovanie, neporiadok v okolí smetných košov, skládky biologického odpadu, odležaná pokosená 
tráva, popadané ovocie atď.) a možnosť úkrytu najmä v hustých náletových krovinách v bezprostrednom okolí 
obývaných zón. Diviačia zver prirodzene a pravidelne migruje za dostupnou potravou a bezpečným úkrytom 
v jej blízkosti, preto je potrebné eliminovať príležitosti na takúto migráciu, ako aj zdroje jej pôvodu.  
 

Opatrenia na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri 

Navrhované opatrenia eliminácie nebezpečenstva diviačej zveri na území Mesta Žilina je možné rozdeliť do 
nasledovných kategórií: 

1) Preventívne opatrenia, ktorých primárnym účelom je eliminovať dôvody a možnosti migrácie 
diviačej zveri do obývaných zón; 

2) Obhospodarovanie a lov diviačej zveri v poľovných revíroch, ktorých primárnym účelom je 
udržanie diviačej zveri v jej prirodzenom teritóriu, ako aj jej lov v zmysle schváleného plánu lovu. 

 
Zároveň je potrebné uviesť, že želaný cieľ, tzn. obmedzenie výskytu diviačej zveri v obývaných zónach Mesta 
Žilina a elimináciu z neho vyplývajúceho nebezpečenstva,  je možné dosiahnuť iba dôsledným 
a koordinovaným uplatňovaným všetkých navrhovaných opatrení. 
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1. Preventívne (ochranné) opatrenia 
Primárnym účelom preventívnych (ochranných) opatrení je eliminovať dôvody a možnosti migrácie diviačej 
zveri do obývaných zón.  
 
1.1. Opatrenia na elimináciu dôvodov migrácie diviačej zveri do obývaných zón 
 
1.1.1. Polopodzemné kontajnery  
 

V súčasnej dobe, s neustále sa zvyšujúcou produkciou komunálnych odpadov a zároveň tlakom na 
zvyšovanie vytriedenosti jednotlivých zložiek odpadov, sa čoraz častejšie stretávame s nadmerným 
množstvom nádob na komunálny odpad vo svojom okolí. Konvenčné riešenie spôsobuje, že pri jednom 
bytovom dobe sa nezriedka nachádza 8-10 nádob na zmiešaný komunálny odpad a na triedené zložky 
odpadu. Množstvo nádob, ako aj ich technický stav je často alarmujúci.  
 

V okolí stojísk kontajnerov sa hromadí odpad, 
zápach a nečistota. Komunálny odpad je, navyše,  
jedným z najčastejších lákadiel diviačej zveri do 
obytných zón. Preplnené smetné nádoby a 
neporiadok okolo stanovíšť pre kontajnery sú 
jednoduchým zdrojom potravy pre celé skupiny 
diviačej zveri. Potvrdzujú to aj pravidelné očité 
svedectvá obyvateľov Hájika. Pre dospelé 
diviaky nie je najmenší problém zaprieť sa 
o nádobu na komunálny odpad, prevrhnúť ju 
a nakŕmiť tak seba aj mladé.  
 

Otvorené smetné nádoby a neporiadok v ich okolí, okrem toho, že sú krajne neestetické, zaberajú množstvo 
miesta a priťahujú diviačiu zver, lákajú aj potkany.  
 
Ako riešenie tohto problému navrhujeme, aby sa pilotne na sídlisku Hájik, v Závodí a v Bánovej 
umiestnili systémy umožňujúce využiť priestor pod úrovňou zeme ako úložisko na odpad – tzv. 
polopodzemné kontajnery. Následne by sa pokračovalo v ich umiestnení aj v ďalších mestských častiach 
Žiliny.  

 
Obrázok 1 a 2 - Polopodzemné kontajnery v Bratislave a v Nitre  
 
Vo vyspelých európskych krajinách takéto riešenia úspešne fungujú už 25. rokov. V poslednom období 
zaviedli podzemné, resp. polopodzemné kontajnery aj viaceré slovenské mestá. Prvým mestom na 
Slovensku bola Turzovka, ktorá zaviedla polopodzemné kontajnery už v roku 2009. Prvým veľkým 
mestom, ktoré sa odhodlalo kompletne nahradiť klasické kontajnery polozapustenými nádobami, je Nitra. 
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Dnes v tomto trende úspešne pokračujú  Trnava, Bratislava, Trenčín, Košice, či neďaleká Čadca. 
V súčasnosti pripravujú podobné riešenie aj v meste Bytča.  

Výhody podzemného uloženia odpadov 
- Estetické a funkčné riešenie uloženia odpadov 
- Veľkoobjemové zberné nádoby s možnosťou predĺženia frekvencie vývozu 
- Nižšie zaťaženie verejného priestoru a úspora miesta na parkovanie a verejnú zeleň 
- Zamedzený prístup k opätovnému vyberaniu odpadu  
- Diviačia zver, hlodavce, ani neprispôsobiví občania sa do kontajnera nedostanú 
- Jednoduchá údržba čistoty a poriadku v okolí kontajnerových stojísk  
- Eliminácia zápachu vďaka stálej podzemnej teplote a spomaleniu rozkladu baktérií, odpad v zime 

nezamŕza a umožní tak jednoduchšiu manipuláciu pri vývoze 
- Hutnenie vertikálne uloženého odpadu pôsobením gravitácie a vlastnej váhy odpadu 
- Jednoduchá obsluha a manipulácia tak pri vhadzovaní odpadu, ako aj pri vývoze, bezpečnosť pre 

občanov aj obsluhu 
- Eliminácia neúmyselného založenia požiaru – vďaka nízkemu prísunu vzduchu sa výrazne znižuje riziko 

neúmyselného založenia požiaru.  
- Možnosť osadenia „smart senzorov“ merajúcich výšku naplnenosti, čím sa zvyšuje efektivita vývozu 
- Dlhá životnosť kontajnerov a pevné zabudovanie ako podpora v boji proti vandalizmu  

 

 

Obrázok 3 a 4 - Polopodzemné kontajnery v Trnave a názorný príklad inštalácie polopodzemného kontajnera 
 

 
Konštrukcia 
Konštrukciu polopodzemných kontajnerov tvorí HDPE s hrúbkou cca 10mm. Väčšia časť kontajnera (2/3) je 
osadená pod úrovňou terénu, zostávajúca časť (1/3) konštrukcie kontajneru je viditeľná, vo výške cca. 1,2m 
nad zemou. Na zber odpadu slúžia obe časti. Do výkopov je osadená pevná časť kontajnerov – šachta, 
súčasťou ktorej sú špeciálne kotvy proti prípadnému vytláčaniu šachty spodnou vodou. Manipulovaná časť 
kontajnerov sa skladá z vreca, kovovej konštrukcie a horného veka, na ktorom je vyrezaný vhadzovací otvor. 
Vhadzovací otvor je krytý vekom, dodávaným vo farebnosti podľa zberaného odpadu. Veko vhadzovacieho 
otvoru môže byť doplnené tzv. podperou, umožňujúcou zastaviť veko vhadzovacieho otvoru v hornej polohe 
a využiť tak obe ruky pre manipuláciu pri vhadzovaní odpadu.  
 
Prípravná fáza 
Najdôležitejšou fázou prípravy projektu je vybrať vhodný počet a objem kontajnerov podľa 
prislúchajúceho počtu obyvateľov. Správne nastavený objem a počet nádob zabezpečí, že kontajnery nebudú 
preplnené aj v prípade, že sa primerane predĺži frekvencia jednotlivých vývozov. Druhým, veľmi dôležitým 
faktorom, je výber vhodného umiestnenia kontajnerového stojiska. Do úvahy treba brať vhodnú 
donáškovú vzdialenosť pre jednotlivých obyvateľov, vyhnúť sa neprimerane blízkemu, resp. vzdialenému 
osadeniu kontajnerov od obydlia, prispôsobiť umiestnenie stojiska požiadavkám vývoznej techniky, neporušiť 
zeleň, nenarušiť systém statickej dopravy alebo miesta oddychu či detských ihrísk.  
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Jeden polopodzemný kontajner nahradí 6 klasických kontajnerov s objemom 1100 l  
Jeden polopodzemný kontajner nahradí 55 klasických kontajnerov s objemom 120 l 
Cena za vývoz je približne na úrovni ako pri klasických kontajneroch  
Osadením polopodzemných kontajnerov môžeme ušetriť takmer 60% priestoru => vzniknú nové 
parkovacie miesta a zeleň 

 

 
Obrázok 4 a 5 – Ilustračné obrázky polopodzemných kontajnerov 

 
Polopodzemné kontajnery na zmesový komunálny odpad majú spravidla 5m3.  
Polopodzemné kontajnery na papier, plasty a sklo/kov môžu mať podľa potreby od 3m3 do 5m3. 
 
Realizácia a osadenie polopodzemných kontajnerov 
Pre realizáciu polopodzemných kontajnerov je potrebné vykonať nasledovné kroky: 

- Spracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby 
- Vyjadrenie od všetkých správcov sietí 
- Vytýčenie sietí na základe príslušných vyjadrení 
- Realizácia výkopov podľa PD 
- Osadenie kontajnerov do výkopov, na pripravené zhutnené štrkové lôžko 
- Obsypanie kontajnerov drenážnou vrstvou štrku, následné zhutnenie tejto vrstvy 
- Zásyp výkopovou zeminou a jej hutnenie po vrstvách cca. 30cm 
- Dokončovacie terénne úpravy (pokládka zámkovej dlažby a pod.) 

 
Navrhované riešenie je svojou konštrukciou a osadením vhodné aj pre deti a zdravotne znevýhodnených 
občanov. Vhadzovací otvor je v dostupnej výške, stavebné práce sú realizované tak, aby bol zabezpečený 
bezbariérový prístup. Riešenie poskytuje možnosť pre zber všetkých druhov bežne zbieraných triedených 
odpadov, k čomu je možné prispôsobiť objem, farebnosť aj označenie kontajnerov.  
 
Zber a vývoz odpadu 
Zber a vývoz odpadu z polopodzemných kontajnerov sa realizuje hydraulickou rukou, ktorá zdvihne kontajner 
z jeho úložiska a umiestni na kormu zvozového auta. Následne obsluha zabezpečí otvorenie zásobníka alebo 
vreca a vysype obsah kontajnera. V zásade ide o rýchlu a jednoduchú činnosť, ktorej frekvenciu je možné, 
vďaka veľkým objemovým kapacitám kontajnerov, znížiť na minimum. Spoločnosť T+T, a.s., ktorá pre Mesto 
Žilina zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, disponuje technológiou na zber odpadu z polopodzemných 
kontajnerov: http://t-t.sk//14-2-34/Upravit-galeriu.tt   
 
Vyššia efektivita vývozu so SMART senzormi naplnenia 
Inštaláciou senzorov naplnenia môže dôjsť k zásadnému zvýšeniu efektívnosti vývozu odpadu. Zber odpadu 
tak prebehne len vtedy, keď vznikne potreba kontajner vyprázdniť. Aplikácia vie zároveň dispečerovi 
navrhnúť plán trasy tak, aby sa zber a odvoz odpadu v čo najväčšej miere zefektívnil. Vďaka verejne dostupnej 



 10 

mobilnej aplikácii môžu mať prehľad o naplnení jednotlivých kontajnerov aj samotní občania (otvorená 
samospráva).  
 
Súčasný stav na sídlisku Hájik 
V súčasnosti sa na sídlisku hájik nachádza 67 oficiálnych stanovíšť pre kontajnery, na ktorých je 
umiestnených spolu 275 kusov 1100 litrových zberných nádob na jednotlivé druhy odpadu nasledovne: 
 

Komunálny odpad Papier Plast Kov Sklo Tetrapak Spolu 
139 ks 45 ks 46 ks 12 ks 18 ks 15 ks 275 ks 

Tabuľka 1 – Súčasný stav na sídlisku Hájik, Zdroj: Mesto Žilina, Odbor životného prostredia, Referát odpadového hospodárstva 
 

Odhadovaný dopad projektu na sídlisko Hájik 
Pri maximalistickom odhade, rešpektujúc minimálnu a maximálnu vzdialenosť kontajnerových stanovíšť od 
obydlí, by sme vedeli v prípade Hájika hovoriť o približne 20 stanovištiach pre 90 polopodzemných 
kontajnerov v objeme od 3m3 do 5m3, tak, že na každom kontajnerovom stanovišti by boli jeden až dva 
kontajnery na zmesový komunálny odpad a po jednom kontajneri na papier, plast a sklo (alternatíva kov). 
Zároveň tak dôjde k zvýšeniu súčasnej kapacity kontajnerov na sídlisku.  
 

Komunálny odpad Papier Plast a Tetrapak Sklo alt. kov Spolu 
30 ks 20 ks 20 ks 20 ks 90 ks 

Tabuľka 2 – Odhadovaný cieľový stav na sídlisku Hájik (maximalistický odhad) 
 
Dopad pilotného projektu na rozpočet Mesta Žilina 
Posúdením obstarávacej ceny v jednotlivých slovenských mestách, sa cena za dodávku a základnú 
inštaláciu jedného kontajnera, v závislosti od miestnych podmienok a objemu (od 3m3 do 5m3), pohybuje 
približne na úrovni 2.500-3.000 EUR vrátane DPH. Do úvahy však treba brať aj potrebu mimoriadnych 
terénnych úprav (svahovitý terén), možný zásah do jestvujúcich inžinierskych sietí a podobne.  
 
Odhadovaný dopad pilotného projektu umiestnenia polopodzemných kontajnerov na sídlisko Hájik na 
rozpočet Mesta Žilina by tak bol pri optimálnom variante odhadom na úrovni cca. 270.000 EUR.  
 
Polopodzemné kontajnery vs. klasické stojiská pre kontajnery 
Pre porovnanie, cena dodávky a montáže stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber, ktorú 
realizovalo Mesto Žilina na základe Zmluvy o dielo č. 424/2017 zo dňa 21.7.2017, bola za 19ks stojísk 
rôznych veľkostí celkom 106.534 EUR vrátane DPH (hrubým prepočtom v priemere cca 5600 EUR na jedno 
stojisko). Na Hájiku sa v súčasnosti nachádza 67 oficiálnych kontajnerových stojísk. Z uvedeného 
jednoznačne vyplýva, že projekt polopodzemných kontajnerov je pre Mesto Žilina, okrem toho, že má 
množstvo ďalších benefitov pre obyvateľov mesta, ekonomicky výhodnejší ako budovať prístrešky pre 
súčasné kontajnerové stanovištia.  
 

 
Obrázok 6 – Dospelý diviak sa bez problémov kŕmi z 1100l smetnej nádoby 
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1.1.2. Pravidelné kosenie a okamžité odpratávanie pokosenej trávy 
 
Pravidelné kosenie, údržba zelene a najmä okamžité odpratávanie vzniknutého biologického odpadu – 
pokosenej trávy v lokalitách výskytu diviačej zveri sú nesmierne dôležité. Pokosenú trávu je nevyhnutné 
odpratať najneskôr do troch dní od kosenia, ideálne bezprostredne po kosení, v opačnom prípade začne 
nakopená tráva hniť, tvoria sa v nej larvy, ktoré sú pre diviačiu zver vyhľadávanou pochúťkou.  

 
Právny stav, možnosti a postavenie Mesta Žilina  

 
Z vyššie uvedených dôvodov je nevyhnutné verejnú a súkromnú zeleň na dotknutom území pravidelne 
udržiavať a osobitne dbať na dodržiavanie povinností jej majiteľa, resp. správcu uvedené vo Všeobecne 
záväznom nariadení Mesta Žilina č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta 
Žilina, podľa ktorého: 

-  „Správcom zelene na verejných priestranstvách mesta, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní Mesta 
Žilina, je Mesto Žilina, ktoré môže výkonom správy poveriť právny subjekt.“ 

- „Verejná zeleň musí mať zabezpečenú celoročnú odbornú starostlivosť. Starostlivosťou o zeleň sa 
rozumie nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu ekologických, estetických 
a spoločenských funkcií zelene. Zahrňuje správu, evidenciu, tvorbu, údržbu o ochranu zelene, ktoré 
zabezpečuje Mesto Žilina.“  

- „Starostlivosť o vyhradenú, špeciálnu a súkromnú zeleň zabezpečujú jej vlastníci alebo správcovia.“ 
- „Úlohou vlastníka, resp. správcu je najmä: 

o  vybudovanú zeleň zveľaďovať, udržiavať jej čistotu a estetický vzhľad, 
o  zabezpečovať jej odbornú údržbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol ideový charakter 

sadovníckeho diela zachovaný, 
o  využiť zeleň pre kultúrne, estetické a zdravotné potreby občanov 

- „Vlastník alebo užívateľ pozemku so zeleňou je povinný udržiavať u v riadnom stave, 
zabezpečovať jej sústavnú údržbu a úpravy tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické 
požiadavky na ňu kladené.“ 

- „O sadovnícky neupravené, zaburinené plochy je povinný starať sa ich vlastník, správca alebo 
užívateľ a zabezpečiť ich pravidelné kosenie a údržbu.“ 

- „Pokiaľ sa na pozemku, inej zaburinenej ploche vyskytnú invázne druhy rastlín, správca alebo vlastník 
pozemku je povinný zabezpečiť ich včasné odstránenie na vlastné náklady.“ 

- „Pri údržbe (zelene) musia byť dodržané časové horizonty vegetačných cyklov, do ktorých je potrebné 
pracovnú operáciu uskutočniť.“ 

- „Výrub drevín je možné vykonávať len v mimovegetačnom období, t.j. od 1.10. do 31.3. Počas 
vegetačného obdobia je možné vykonať výrub len v havarijných prípadoch, čo neplatí v prípade výrubu 
z dôvodu stavebnej činnosti.“  

 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 
zelene a poriadku na území mesta Žilina: 

- „Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, domov, areálov, ostatných plôch susediacich 
s nehnuteľnosťou zodpovedajú ich vlastníci.“ 

- Fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za čistotu je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie 
plôch, ničenie burín.... 

 
V zmysle vyššie uvedeného by malo Mesto Žilina – odbor životného prostredia oveľa dôslednejšie dbať 
na  dodržiavanie povinností vyplývajúcim majiteľom, správcom, resp. užívateľom tak verejnej, ako aj 
súkromnej zelene z VZN č. 8/2010 a VZN č. 12/2009.   
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1.1.3. Likvidácia náletových krovín 
 
Náletové dreviny a kríky v bezprostrednom okolí obývaných zón s množstvom dostupnej potravy 
(komunálny odpad, biologické skládky, pokosená tráva...) poskytujú diviačej zveri ideálne útočisko.  
 
Identifikácia lokalít možného útočiska diviačej zveri v blízkosti obývaných zón  
 
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 43/2018 identifikoval odbor životného 
prostredia lokality so zanedbanou zeleňou, kríkmi a náletovými drevinami, ktoré poskytujú diviačej 
zveri prirodzené útočisko v bezprostrednej blízkosti obývaných zón. Uvedené lokality označili za kritické 
aj zástupcovia Slovenskej poľovníckej komory, ako aj miestne príslušného Poľovníckeho združenia Hubertus. 
Ide o nasledovné územie:  

 
Lokalita parcela vlastníctvo opatrenie plocha termín 
1.Kvačalova pod Hájikom  1835/1 až 14 súkromné pokosenie 2 ha VII. – IX. 2018 
2.Kvačalova za záhradkami CKN 1900/194 

EKN 2006 
súkromné 
Urbariát Závodie 

výrub drevín1)  0,5 ha X/2018-III/2019 

3.Pod Hájikom smer Hôrky2)    SPF výrub drevín1) 8,5 ha X/2018-III/2019 
4.Bánová, Družstevná ul.   SPF pokosenie 

výrub drevín1) 
6 ha 
2 ha 

VII. – IX. 2018 
X/2018-III/2019 

5.Ovocný sad po Hájikom EKN 1424/1 Urbariát Závodie výrub drevín1) 7,5 ha X/2018-III/2019 
6.Bytčica za bývalou ZVL  SPF pokosenie 6 ha VII. – IX. 2018 
7.Nad cintorínom v Závodí EKN 2122 Urbariát Závodie výrub drevín1) 2,1 ha X/2018-III/2019 

Tabuľka 3 – Zdroj: Mesto Žilina, Odbor životného prostredia 
 
1) Podľa vyhlášky č. 24/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 17 ods. 11 vykonávacej 

vyhlášky č. 24/2003 Z.z. je najmä preukázanie: a) zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, 
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, alebo c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. 

2) Uvedené plochy sčasti spadajú pod § 24 zákona o poľovníctve ods. 3j.) „Zakazuje sa v poľovnom revíre  rúbať a vyrezávať remízky a kroviská okrem rúbania 
a vyrezávania remízok a krovísk v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav na poľnohospodárskej a ostatnej pôde“.  
Lokalitou preteká aj Hôrecký potok, kde údržba pobrežných pozemkov spadá zase pod zákon č. 364/2004 o vodách. 

 
Výrub a odstraňovanie drevín je možné v zmysle VZN č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na 
území mesta Žilina vykonávať len v mimovegetačnom období, t.j. od 1.10. do 31.3. 
 
Na základe konzultácie so zástupcami Slovenskej poľovníckej komory, ako aj miestne príslušného 
Poľovníckeho združenia Hubertus, navrhujeme realizovať v daných lokalitách výrub tzv. ruderálneho 
porastu (burina, náletové dreviny, divo rastúce kríky a menšie stromy), teda prirodzeného útočiska 
diviačej zveri. Stromy by ostali v záujme ochrany zelene, ako aj na základe požiadaviek verejnosti 
zachované.  
 
Za účelom možného dopadu navrhovaného opatrenia na rozpočet Mesta Žilina vykonali dňa 4.4.2018 
predkladatelia materiálu nasledovný prieskum trhu: 
 
P. č. Organizácia Zmluva/ platný cenník Presná špecifikácia  eur/m2  

1 www.imperialgreen.sk platný cenník výrub, vrátane odvozu                   0,20 €  

2 www. zahradne-sluzby.sk platný cenník výrub, vrátane odvozu                   0,20 €  

3 www. gardentop.sk platný cenník výrub, vrátane odvozu                   0,23 €  

4 www.tommo.sk platný cenník výrub, vrátane odvozu                   0,25 €  

5 Služby mesta Piešťany platný cenník výrub, vrátane odvozu                   0,30 €  

6 Mesto Bratislava zverejnená zmluva výrub, zhrabanie, naloženie, zloženie                   0,07 €  

Tabuľka 4 – Prieskum trhu vykonaný v 4/2018 Priemerná cena bez DPH                   0,21 €  

   Priemerná cena s DPH                   0,25 €  
 
Pri všetkých cenách boli uvedené ceny maximálne, t.j. ceny za výrub, alebo kosenie vo veľmi svahovitom teréne.  



 13 

Predpokladaný dopad výrubu ruderálneho porastu v určených lokalitách na mestský rozpočet 
 
P. č. Lokalita Plocha (ha) Plocha (m2)  EUR/m2  Trhové náklady 

1 Kvačalova pod Hájikom 2         20 000                 0,25 €               5 000,00 €  

2 Kvačalova za záhradkami 0,5            5 000                 0,25 €               1 250,00 €  

3 Pod Hájikom smer Hôrky 8,5         85 000                 0,25 €            21 250,00 €  

4 Bánová, Družstevná ulica 6         60 000                 0,25 €            15 000,00 €  

5 Bánová, Družstevná ulica 2         20 000                 0,25 €               5 000,00 €  

6 Ovocný sad pod Hájikom 7,5         75 000                 0,25 €            18 750,00 €  

7 Bytčica za bývalou ZVL 6         60 000                 0,25 €            15 000,00 €  

8 Nad cintorínom v Závodí 2,1         21 000                 0,25 €               5 250,00 €  

      

   Spolu:            86 500,00 €  
 
Tabuľka 5 – Predpokladané trhové náklady na výrub ruderálneho porastu v určených lokalitách vrátane DPH.  
 
V zmysle vyššie uvedeného je odhadovaný dopad navrhovaných opatrení – výrubu ruderálneho porastu 
v určených lokalitách vo výške 86.500,- EUR.  
 
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto nemôže investovať 
do zhodnotenia cudzieho majetku, teda ani do výrubu ruderálneho porastu na cudzích pozemkoch. Preto 
predkladatelia materiálu vyvolali stretnutie so zástupcami Urbárskej obce Žilina – Závodie – 
pozemkového a lesného spoločenstva, ktorá má v správe, z hľadiska možného útočiska diviačej zveri, 
najkritickejšie pozemky, a to „ovocný sad pod Hájikom“, územie „nad cintorínom v Závodí“ a územie pri 
„Kvačalovej za záhradkami“ o celkovej výmere približne 10,1 ha (10100 m2).    
 
Spolupráca s Urbárskou obcou Žilina-Závodie 
Na základe uvedeného stretnutia a obojstranného záujmu Mesta Žilina, ako aj Urbárskej obce Žilina – Závodie 
na riešení tohto problému, navrhujeme schváliť Urbárskej obci Žilina – Závodie účelovú dotáciu – 
nenávratný finančný príspevok mesta na výrub ruderálneho porastu v uvedených lokalitách 
v predpokladanej výške 25.250,- EUR. Výrub ruderálneho porastu by bol realizovaný najneskôr do konca 
roka 2018 v závislosti od možností a podmienok výrubu určených  VZN č. 8/2010 a príslušnej legislatívy.  
 
Najkritickejšie územie z pohľadu výskytu diviačej zveri v bezprostrednom okolí obývaných zón s uvedením 
predpokladanej plochy výrubu ruderálneho porastu v správe Urbárskej obce Žilina-Závodie: 
 

 
Obrázok 7: Ovocný sad pod Hájikom v správe Urbárskej obce Žilina-Závodie (parc. EKN 1424/1 o výmere 7,5ha) ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
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Obrázok 8: Nad cintorínom v Závodí v správe Urbárskej obce Žilina-Závodie (parc. EKN 2122 o výmere 2,1ha) 
 

 
Obrázok 9: Kvačalova nad záhradkami v správe Urbárskej obce Žilina-Závodie (časť parc. EKN 2006 o výmere 0,5ha) 
 
 
Zároveň navrhujeme, aby Mesto Žilina, v záujme riešenia situácie, vyvolalo obdobné rokovania 
s vlastníkmi/správcami súkromných pozemkov v ďalších vyššie uvedených lokalitách, ako aj so Slovenským 
pozemkovým fondom spravujúcim územie 22,5ha.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽŽŽŽ

ŽŽŽŽŽŽŽ
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1.1.4. Likvidácia skládok biologického odpadu a prevencia ich vzniku 
 
Skládky biologického odpadu sú prirodzeným lákadlom pre diviačiu zver, nakoľko jej poskytujú výživnú 
a ľahko dostupnú potravu, vrátane na bielkoviny bohatých lariev. Jedná sa najmä o kopy pokosenej trávy, 
ovocia, potravín a iného biologického odpadu. Skládky biologického odpadu sú lákadlom aj pre hlodavce 
(potkany) a ďalšiu divú zver.  
 
Z pohľadu riešenia problému je najdôležitejšia prevencia vzniku skládok biologického odpadu v blízkosti 
obývaných zón. Tu je potrebné informovať obyvateľov o možných dôsledkoch ich konania a apelovať na 
zmenu správania. V prípade vzniku skládok biologického odpadu je potrebné zabezpečiť ich okamžitú 
likvidáciu.  
 
Navrhované opatrenia 

1. Vzdelávanie a osveta obyvateľstva (prednášky na školách, inzercia v médiách, radničné noviny...) 
2. Zvýšená pozornosť a kontrola dotknutých lokalít mestskou políciou a pracovníkmi odboru životného 

prostredia 
3. Zvýšená represia pre tvorcov skládok biologického odpadu v dotknutých lokalitách zo strany mestskej 

polície a odboru životného prostredia 
4. Okamžitá likvidácia skládok biologického odpadu (odbor ŽP, správca verejnej zelene, prípadne 

pracovníci VPP) 
 
 

 
 

Obrázok 10: Nachystané pomyje pri smetných nádobách objavila v apríli 2018 hliadka mestskej polície.  
Obrázok 11: Ľudia vyhadzujú z balkónov potraviny (rezne pohodené pri hájickom plote), ktoré lákajú diviačiu zver.   
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1.1.5. Vzdelávanie a osveta obyvateľstva 
 
Vzdelávanie a osveta obyvateľstva sú najdôležitejším nástrojom prevencie správania, ktoré môže viesť ku 
činnostiam, ktorých následkom môže byť vznik pre diviačiu zver lákavého prostredia. Preto je potrebné 
informovať obyvateľov a apelovať na zmenu ich správania, najmä v nasledovných tematických okruhoch: 
 
Neprikrmujte diviačiu ani inú zver  

a. nevyhadzujte z balkónov a okien svojich obydlí žiadne zbytky jedál (ovocie, zelenina, a 
podobne);  

b. neukladajte na žiadne miesta v blízkosti svojich obydlí zbytky jedál ani ovocie, zeleninu 
a podobne;  

c. vo svojich záhradách sa snažte úrodu (ovocie, zelenina) zozbierať čo najskôr a dôsledne, 
nenechávajte zbytky z úrody voľne ležať̌ v častiach záhrad – pach ovocia a zeleniny priláka 
diviačiu zver a môžu poškodiť̌ váš majetok;  

d. dôsledne dbajte na funkčnosť plotov v okolí vašich domov a záhrad;  
e. nevynášajte pokosenú trávu z vašich záhrad na voľné plochy mimo obydlí, tráva hnije, tvoria 

sa v nej larvy a tie prilákajú diviaky;  
f. používajte uzatvárateľné kompostéry;  
 

Dodržiavajte poriadok 
g. odpadky vždy vhadzujte do nádob na to určených; 
h. ak je nádoba plná, použite inú smetnú nádobu, nikdy neodkladajte odpadky vedľa smetnej 

nádoby; 
i. dôsledne uzatvárajte nádoby na komunálny odpad, nenechávajte ich otvorené; 
j. nevytvárajte skládky biologického odpadu; 
k. vyhýbajte sa hlučným aktivitám na lúkach a v lese za obytnými zónami; 

Vyhýbajte sa kontaktu s divou zverou 
l.  svojich psov vždy venčite na vôdzke; 
m. zabezpečte, aby oplotenia vašich obydlí boli plne funkčné, aby sa zabránilo útekom domácich 

zvierat; 
Dodržujte bezpečnosť v priestoroch cintorínov 

n. Používajte na hrobových miestach kryty na sviečky;  
o. Zvážte možnosť využívať LED sviečky, ktoré nelákajú diviačiu zver; 
p. Nenechávajte zvädnuté a hnijúce kvety na hrobových miestach; 
q. Odpad z kvetov a sviečok vhadzujte do nádob na to určených. 

 
Navrhované opatrenia 
 

1. Organizácia preventívnych prednášok na školách v dotknutých mestských častiach (zástupcovia 
poľovníckeho združenia a povereného koordinátora Mesta Žilina pre účely eliminácie nebezpečenstva 
diviačej zveri v mestských častiach Žiliny) 

2. Inzercia v lokálnych médiách a pravidelný priestor v Radničných novinách (podklady pripravia 
zástupcovia poľovníckeho združenia a poverený koordinátor Mesta Žilina pre účely eliminácie 
nebezpečenstva diviačej zveri v mestských častiach Žiliny) 
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1.2. Opatrenia na elimináciu možností migrácie diviačej zveri do obývaných zón 
 
1.2.1. Oprava plota na sídlisku Hájik  
 
Predkladatelia materiálu, spolu so zástupcami Poľovníckeho združenia Hubertus, vykonali v mesiaci 
apríl 2018 obhliadku hájického plota, ktorý bol vybudovaný za účelom ochrany sídliska pred 
nebezpečenstvom diviačej zveri. Podľa miestnych zistení plot plní svoj účel, ale je potrebné vykonať jeho 
nevyhnutnú údržbu a opravu (zámerne) poškodených zón, ktoré umožňujú diviačej zveri voľný prechod do 
obývaných zón, o čom svedčia aj stopy diviačej zveri v miestach, kde je plot poškodený. 
 

 
Obrázky 12-17: Zábery z obhliadky plota na Hájiku. Miestami je plot poškodený a je potrebné ho opraviť.  
 
 
Navrhované opatrenie 
Vykonať urýchlenú opravu poškodených častí plota na sídlisku Hájik (Žilbyt)  
 
Predpokladaný dopad na rozpočet odhadujeme do 500 EUR. 
 
 



 18 

1.2.2. Vybudovanie elektrických ohradníkov 
 
Elektrický ohradník je podľa zástupcov Slovenskej poľovníckej komory a Poľovníckeho združenia Hubertus 
jedným z najúčinnejších opatrení, ako zamedziť diviačej zveri vstup do obývaných zón. Predkladatelia 
materiálu, spolu s poľovníkmi, berúc do úvahy vlastnícke práva k pozemkom, vytipovali z hľadiska ochrany 
obyvateľstva najvhodnejšie trasovanie elektrického ohradníka. Vychádzali pri tom z nasledovných faktorov: 

- umiestnenie ohradníka najmä na hranici pozemkov vo vlastníctva Mesta Žilina   
- bezpečnosť obyvateľov a čo najmenší dopad na voľnosť ich pohybu 
- napojenie na existujúci hájický plot 
- čo najvyšší efekt za čo najnižšie náklady  

 
Obrázok 18: Návrh trasovania elektrického ohradníka: 

 
 
Na základe zamerania a obhliadky na mieste navrhujeme vybudovať v okolí sídliska Hájik elektrický ohradník 
v celkovej dĺžke približne 1km (cca 800m na strane Kvačalovej a 200m na strane Horeckej cesty). V trasovaní 
minimálne 2x križujeme pešiu/cestnú komunikáciu. V týchto miestach bude osadená ohradníková brána.  
 
Elektrický ohradník je bezpečný a štandarne používaný tak na Slovensku, ako aj vo svete ako nástroj na 
udržanie dobytka, divej zveri a medveďov vo vymedzenom priestore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázky 19 a 20: Ilustračné foto elektrického ohradníka a ohradníkovej brány 
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Za účelom určenia dopadu vybudovania elektrického ohradníka na rozpočet Mesta Žilina sme si vyžiadali od 
dodávateľov tohto riešenia cenové ponuky.  
 
Orientačná cenová ponuka: 
Elektrický ohradník (AGROSKLAD) 
a) Cena spolu za prvý kilometer - menej výkonný impulzný prístroj – 807,32 € 
b) Cena spolu za prvý kilometer - výkonnejší impulzný prístroj – 921,32 € 
 
P. č. Popis  Cena s DPH  

1 menej výkonný impulzný prístroj + príslušenstvo k prístroju             318,12 €  
2 výkonnejší impulzný prístroj + príslušenstvo k prístroju             432,12 €  
3 ohrada v rovine - 1 kilometer             489,20 €  

Tabuľka 3 
vyskladané spolu: 

1 prvý kilometer ohradníka = ohrada + menej výkonný 
impulzný prístroj             807,32 €  

2 hrubý odhad za prácu           1 000,00 €  
3 výstražné tabuľky "Pozor elektrický ohradník" 50 kusov               75,00 €  

 Cena spolu - menej výkonný prístroj          1 882,32 €  
Tabuľka 4 
 

1 prvý kilometer ohradníka = ohrada + výk. impulzný prístroj             921,32 €  
2 hrubý odhad za prácu           1 000,00 €  
3 výstražné tabuľky "Pozor elektrický ohradník" 50 kusov               75,00 €  

 Cena spolu - výkonnejší prístroj          1 996,32 €  
Tabuľka 5 
 
za každý ďalší kilometer ohrady odhadom:         489,20 € 
 
Rozpis jednotlivých položiek: 
Základom elektrického ohradníka je impulzný pristroj, oslovená firma ponúka 2 druhy ktoré má štandardne skladom 
na batériu (trakčnú, ktorá vydrží viacenabití a vybití ako klasická autobatéria). 
impulzný prístroj 2,8 J      156 € s DPH 
akumulátor 62 Ah  s kyselinou     97,42 € s DPH 
uzemňovací kolík (pri dlhších ohradách treba použiť 3 ks a viac) 7,47 € s DPH 
bleskopoistka       12,39 € s DPH 
skúšačka       13,90 € s DPH 
vysokonapäťový kábel 25 m     16,00 € s DPH 
(na prepojenie od zdroja na uzemňovacie koliky a bleskopoistku a k ohrade) 
CENA celkom za impulzný prístroj:    318,12 € s DPH 
 
Výkonnejší pristroj 5 J akumulátor sa dá vložiť do vnútra prístroja, jeho cena je 270 € + prísl. v predošlej ponuke 162,12 eur 
Cena celkom  432,12 eur 
Ďalší rozpis je samotná ohrada v jednej rovine na 1km, obsahuje plastové kolíky s 15 cm oceľovým hrotom, časť stĺpika nad 
zemou 85 cm s výstupkami na lanko, rozteč medzi stĺpikmi cca 5 až 8 m vypočítané na rozteč 5 m v troch radoch nad sebou. 
 
stĺpik ohrady na 1 km                                            200 ks           1,60 € s DPH   
lanko oceľové balenie 200 m 3 rady na 1 km       15 ks              9,72 € s DPH 
napínač drôtu-lanka                                                 3 ks              3,30 € s DPH 
spojka lanka                                                           15 ks              0,90 € s DPH 
CENA celkom na 1 km ohrady      489,20 € s DPH 
 
V zmysle vyššie uvedeného odhadujeme dopad vybudovania elektrického ohradníka v uvedenom 
trasovaní v predpokladanej dĺžke 1km do 5.250 EUR 
 
Navrhované opatrenie 
Navrhujeme schváliť Poľovníckemu združeniu Hubertus účelovú dotáciu – nenávratný finančný príspevok 
mesta na vybudovanie elektrického ohradníka v navrhovanom trasovaní v predpokladanej výške 5.250 EUR. 
Poľovnícke združenie Hubertus bude zároveň zodpovedať za bezpečnosť, funkčnosť a pravidelnú údržbu 
elektrického ohradníka. 
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2. Obhospodarovanie a lov diviačej zveri v poľovných revíroch 
2.1. Obhospodarovanie diviačej zveri v poľovných revíroch 
2.1.1. Odvádzacie prikrmovacie políčka  
 
Poľovnícke združenie Hubertus v rámci obhospodarovania svojho poľovného revíru zabezpečuje 
prikrmovanie diviačej zveri v špeciálnych prikrmovacích políčkach.  
 
Odvádzacie prikrmovanie diviačej zvery je druhom prikrmovania, ktorého cieľom je odpútať pozornosť 
diviačej zveri od atraktívnych miest s potravou, prípadne od poľnohospodárskych plodín a udržať ich v 
lese, v ich stanovišti (Vít, 1987). Toto prikrmovanie by sa malo uskutočňovať hlavne v miestach (les, krovie, 
a pod), z ktorých migruje diviačia zver do okolia za potravou. Najatraktívnejšie plochy sú tie na okraji lesných 
porastov, ktoré diviakom poskytujú aj úkryt.  

Je dôležité, aby sa tieto prikrmovacie políčka budovali v predstihu, aby si na ne zver zvykla, Musia byť 
tiež pravidelne doplňované, aby si tam zver vždy niečo našla. Ako najatraktívnejšie krmivo je možné použiť 
na otvorených prikrmovacích políčkach okrem kukurice, prípadne ovsa aj pevné odpady z domácností. 
Ďalšími atraktívnymi plodinami sú rôzne druhy strukovín, strukovinovo obilninové zmesi a odrody zemiakov 
– špeciálne druh Topinambur hľuznatý, ktorý je výborným krmivom pre diviačiu zver.  

Následne by v okolí tohto miesta mala byť rešpektovaná nárazníková zóna cca 200 m, v ktorej by sa nemal 
realizovať odstrel, práve preto, aby si diviaky nespojovali odstrel s kŕmením.  

Prikrmovacie políčka je vhodné doplniť o bahnisko, čím je možné vytvoriť pre diviačiu zver vhodné prostredie 
s dostatkom potravy mimo obývaných zón. Zároveň však treba dbať na dôsledné plnenie všetkých ostatných 
navrhovaných opatrení.  

 
Obrázky 21 a 22: Krmovisko pre diviaky v Plešivej na Folvarku a Krmné zariadenie pre diviaky za Pavláškovou (ilustračné foto) 
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2.2. Lov diviačej zveri v poľovných revíroch  
2.2.1. Odchyt diviačej zveri do klietkových pascí 
 
V minulosti, až do vynájdenia zbraní, sa odchyt zvierat zameriaval hlavne na usmrtenie zvieraťa. Na rozdiel 
od minulosti sa odchytové zariadenia dnes budujú tak, aby si zver v nich neublížila a bola čo najmenej 
stresovaná. Existujú špeciálne typy prenosných zariadení pre odchyt raticovej zveri, do ktorej patrí aj diviačia 
zver.  

Zvlášť pevné odchytové zariadenie sa vyžaduje pre diviačiu zver. V tomto prípade je potrebný kovový 
materiál. Zver je po chytení, prípadne aj po imobilizácii okamžite pripravená na transport. Zver vnadíme 
vhodným krmivom. Spúšťací mechanizmus dvierok pracuje na systéme nášľapu alebo potkýnadla. Je dôležité, 
aby sa padacie dvierka zosunuli čo najrýchlejšie, lebo zver bleskovo reaguje na každý podnet. Zviera sa do 
takéhoto zariadenia láka na obľúbené krmivo, ktoré sa rozsýpa hviezdicovite po okolí, smerom ku vchodu do 
zariadenia. V súčasnej dobe, pri tak vysokých stavoch diviačej zveri, je práve možný aj odchyt zveri vo 
voľnej prírode, aby sa zabránilo prieniku do sídlisk a obytných zón. Kým chytené dospelé jedince sa 
môžu opäť vypustiť, lanštiaky a diviačatá sa presunú do zverníc. 

Zviera chytené do takéhoto zariadenia je obmedzené v pohybe, môže byť vyplašené a vydávať nervózne 
zvuky. Toto správanie dokáže odradiť ostatných diviakov, aby sa pohybovali v tejto zóne, nakoľko sa 
diviak zvykne strániť miest, v ktorých eviduje hroziace nebezpečenstvo.  

Zo samospráv pristúpilo v tomto roku k použitiu prenosných klietkových pascí, za účelom eliminácie 
nebezpečenstva diviačej zveri v obývaných zónach, napríklad aj  Mesto Prievidza.  

Obrázok 23: Ilustračné foto klietkovej pasce   
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2.2.2. Lov diviačej zveri 
 
Podľa údajov zo Slovenskej poľovníckej komory, ako aj miestne príslušného Poľovníckeho združenia 
Hubertus, diviačia zver migruje do mestských častí Žiliny, najmä však do okolia sídliska Hájik, primárne 
z poľovného revíru Hubertus, sekundárne z poľovných revírov Lietava, Podhorie, Veliká a Žibrid. V praxi to 
znamená, že aj keď dôjde k zníženiu počtu diviačej zveri v miestne príslušnom poľovnom revíri Hubertus, 
„uvoľnené miesto“ v teritóriu v krátkom čase doplní diviačia zver migrujúca zo susediacich poľovných 
revírov. Preto sa plán lovu diviačej zveri medzi spomínanými poľovnými revírmi dôsledne koordinuje 
a prispôsobuje aktuálnym potrebám, a to za účasti jednotlivých poľovníckych združení, Slovenskej 
poľovníckej komory a Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru. V prípade potreby sú 
poľovnícke združenia nachystané rokovať s Okresným úradom o navýšení plánu lovu na aktuálnu loveckú 
sezónu.     
 
Plnenie plánu lovu a vyhodnotenie kvality za rok 2017-18 
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  Tabuľka 6 – Zdroj: Peter Marčulinec, Slovenská poľovnícka komora 
 

 
Tabuľka 7 – Zdroj: Peter Marčulinec, Slovenská poľovnícka komora 
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Graf 1: Lov diviačej zveri 2017/2018, Zdroj: Peter Marčulinec, Slovenská poľovnícka komora 
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Graf 2: Lov diviačej zveri 2017/2018, Zdroj: Peter Marčulinec, Slovenská poľovnícka komora 
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Záver  

Navrhované opatrenia eliminácie nebezpečenstva diviačej zveri na území Mesta Žilina je možné rozdeliť do 
nasledovných kategórií: 

1) Preventívne (ochranné) opatrenia, ktorých primárnym účelom je eliminovať dôvody a možnosti 
migrácie diviačej zveri do obývaných zón: 

a. Opatrenia na elimináciu dôvodov migrácie diviačej zveri do obývaných zón 
i. Polopodzemné kontajnery 

ii. Pravidelné kosenie a okamžité odpratávanie pokosenej trávy 
iii. Likvidácia náletových drevín 
iv. Likvidácia skládok biologického odpadu a prevencia ich vzniku 
v. Vzdelávanie a osveta obyvateľstva 

b. Opatrenia na elimináciu možností migrácie diviačej zveri do obývaných zón 
i. Oprava plota na sídlisku Hájik 

ii. Vybudovanie elektrických ohradníkov 
2) Obhospodarovanie a lov diviačej zveri v poľovných revíroch, ktorých primárnym účelom je 

udržanie diviačej zveri v jej prirodzenom teritóriu, ako aj jej lov v zmysle schváleného plánu lovu: 
a. Obhospodarovanie diviačej zveri v poľovných revíroch 

i. Odvádzacie prikrmovacie políčka 
b. Lov diviačej zveri v poľovných revíroch 

i. Odchyt diviačej zveri do klietkových pascí 
ii. Lov diviačej zveri 

 
Zároveň je potrebné uviesť, že želaný cieľ, tzn. obmedzenie výskytu diviačej zveri v obývaných zónach Mesta 
Žilina a elimináciu z neho vyplývajúceho nebezpečenstva pre obyvateľov,  je možné dosiahnuť iba dôsledným 
a koordinovaným uplatňovaným všetkých navrhovaných opatrení. 
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a vzájomne si porovnávali skúsenosti, či už pri riešení problémového výskytu diviačej zveri v obytných 
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