
METODICKÉ USMERNENIE 

pre vyplnenie online formulárov aplikácie Zástrelné 

 

Vyplnený a elektronicky odoslaný online formulár „Žiadanka o laboratórne vyšetrenie 
diviačej zveri“ resp. „Oznámenie o ulovení diviačej zveri“ od dňa 1.10. 2022 do 31.12. 
2022 slúži na uplatnenie Zástrelného v náraznikovej (modrej) zóne P I a náraznikovej 
zóne HU (hnedá ochranná zóna pri hraniciach s Maďarskom) pre všetky diviaky bez 
rozdielu pohlavia a veku. V zóne bez reštrikcií (v bielej zóne) pre samičiu zver 
(diviačica, lanštiak - samica, diviača – samica) 

Všeobecné pokyny 

1. Aplikácia Zástrelné v sebe obsahuje dva formuláre, ktoré sa dajú zobraziť 

zaškrtnutím políčka „áno“ alebo „nie“ v prvom riadku s otázkou: Budete posielať 

vzorku na laboratórne vyšetrenie?, žiadateľ políčko zaškrtne podľa toho, či 

odosiela vzorky z uloveného diviaka na vyšetrenie alebo nie (z diviakov 

ulovených v bielej zóne – bez reštrikcií sa vzorky na vyšetrenie AMO nemusia 

odosielať). 

2. Po zaškrtnutí políčka „áno“ sa žiadateľovi zobrazí formulár „Žiadanka 

o laboratórne vyšetrenie diviačej zveri“. Pri jeho vypĺňaní postupuje podľa 

Postupu A: tohto metodického usmernenia. 

3. Po zaškrtnutí políčka „nie“ sa žiadateľovi zobrazí formulár „Oznámenie o ulovení 

diviačej zveri“. Pri jeho vypĺňaní postupuje podľa Postupu B: tohto metodického 

usmernenia. 

4. Žiadanku resp. Oznámenie je potrebné vyplniť na vyplatenie zástrelného podľa 

platných pravidiel pre vyplácanie mimoriadnej Úhrady za znižovanie denzity 

diviačej zveri. 

5. Po uložení údajov kliknutím na tlačidlo „Uložiť údaje“ hore v záhlaví formulára a 

úspešnom odoslaní vyplneného formulára žiadanky/oznámenia na spracovanie 

tlačidlom „Požiadať o zástrelné“ sa zobrazí hlásenie o úspešnom požiadaní. 

V záhlaví formulára sa nachádza tlačidlo po ktorého stlačení sa žiadateľovi 

zobrazí formulár v PDF formáte, kde si Žiadanku môže vytlačiť pre potrebu 

zaslania odobratých vzoriek. 

6. V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností pri vypĺňaní dotazníka sa žiadateľ 

obracia na centrum podpory elektronicky, zaslaním emailu na adresu 

zastrelne@nppc.sk alebo telefonicky na číslach 037/6546615, 037/6546287, v 

pracovné dni v čase od 9:00 do 14:00 

 

Postup A na vyplnenie „Žiadanky o laboratórne vyšetrenie diviačej zveri“  

1. V prvej sekcii žiadanky vyplní žiadateľ dátum a hodinu odberu, vyberie zo 

zoznamu RVPS v pôsobnosti ktorej diviaka ulovil a boli z neho odobraté vzorky. 

Zaškrtne políčko inštitúcie, cez ktorú zasiela odobraté vzorky. Ďalej vyplní číslo 

osvedčenia/preukazu, meno a priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt osoby 



oprávnenej na prvotné vyšetrenie diviny u daného užívateľa poľovného revíru. 

Vyznačí spôsob platby za vyšetrenie vzoriek ak sa nejedná o VPO RVPS. 

2. V druhej sekcii žiadateľ vyznačí vekovú kategóriu, pohlavie ulovenej diviačej 

zveri. Uvedie dátum odberu vzorky a vyznačí stav zveri pred odobratím vzorky. 

Žiadateľ vyznačí, ktoré orgány zasiela na vyšetrenie a aké vyšetrenia požaduje. 

3. V tretej sekcii žiadateľ vyznačí identifikačné údaje Poľovného revíru s uvedením 

GPS súradníc ulovenia. Vyznačí komu vyšetrovací veterinárny ústav zašle 

výsledky. 

4. V ďalšej sekcii žiadateľ vyznačením formy úhrady vyjadrí súhlas s rozsahom 

vyšetrenia a uhradením nákladov ak sa nejedná o VPO RVPS (veterinárna 

prevencia a ochrana). 

5. V poslednej sekcii žiadateľ pripojí požadované prílohy: 3 digitálne fotografie toho 

istého jedinca ulovenej zveri podľa požiadaviek ŠVPS SR uvedených nižšie. 

Všetky vo formáte JPG. Bez priloženia príloh nemá žiadateľ nárok na zástrelné. 

6. Po stlačení tlačidla „Požiadať o zástrelné“ sa v záhlaví formulára zobrazí tlačidlo 

„Žiadanka o laboratórne vyšetrenie na vytlačenie“, po ktorého stlačení sa 

žiadateľovi zobrazí formulár v PDF formáte, kde si Žiadanku môže vytlačiť pre 

potrebu zaslania odobratých vzoriek na vet. vyšetrenie. 

Postup B: na vyplnenie „Oznámenia o ulovení diviačej zveri“ 

1. V prvej sekcii žiadanky vyplní žiadateľ - odosielateľ oznámenia dátum a hodinu 

ulovenia diviaka, vyberie zo zoznamu RVPS, v pôsobnosti ktorej diviaka ulovil. 

Ďalej vyplní tel. číslo odosielateľa oznámenia. 

2. V druhej sekcii žiadateľ vyznačí vekovú kategóriu, pohlavie (v bielej zóne bez 

reštrikcií sa vypláca zástrelné len na samičiu diviačiu zver). 

3. V tretej sekcii žiadateľ vyznačí identifikačné údaje Poľovného revíru s uvedením 

GPS súradníc ulovenia.  

4. V poslednej sekcii žiadateľ pripojí požadované prílohy: 3 digitálne fotografie toho 

istého jedinca ulovenej zveri podľa požiadaviek ŠVPS SR uvedených nižšie. 

Všetky vo formáte JPG. Bez priloženia príloh nemá žiadateľ nárok na zástrelné 

5. Žiadateľ ukončí prácu s formulárom stlačením tlačidla „Požiadať o zástrelné“  

 

Požadovaný spôsob vyhotovenia dokumentačných fotografií do prílohy: 

 

Fotografia 1.  

Celý ulovený jedinec diviačej zveri uložený na pravom boku na najbližšom 

prehľadnom mieste od miesta nájdenia ulovenej zveri bez založenej značky na 

označovanie ulovenej zveri (ďalej len „značka“), (upravenie ulovenej zveri 

potrebné na vyhotovenie fotografií v zmysle tohto  listu sa nepovažuje za 

manipuláciu v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

 

 

 



Vzor fotografie 1 

 
 

Fotografia 2.   

Čitateľne odfotená značka položená na ulovenom jedincovi diviačej zveri s 

vylomeným dátumom jeho ulovenia pred jej založením. 

 

Vzor fotografie 2 

 
 



Fotografia 3.  

Celý ulovený jedinec diviačej zveri, na ktorom je založená značka a viditeľne 

oddelená ľavá predná ratica od zápästného kĺbu jedinca. 

 

• Fotografie ulovených jedincov diviačej zveri je potrebné vyhotoviť tak, 

aby bolo z fotografie 1 a 3 možné určiť pohlavie uloveného jedinca  

• Vyhotovené fotografie musia byť v dostatočnej kvalite, umožňujúcej 

vylúčiť duplicitu daného uloveného jedinca diviačej zveri  

• Počas vyhotovovania troch fotografií, nesmie byť s uloveným jedincom 

manipulované (okrem založenia značky a oddelenia ľavej prednej ratice 

v zápästnom kĺbe). 

• Z fotografií musí byť okrem iného zrejmé, že sa jedná o toho istého 

nezameniteľného uloveného jedinca diviačej zveri (všetky tri fotografie s 

uloveným jedincom diviačej zveri musia obsahovať dostatočne veľké a 

nezameniteľné rovnaké pozadie pre porovnanie). 

• Pri použití mobilného telefónu odporúčame povoliť GPS pri 

vyhotovovaní fotografií. GPS súradnice sú povinným údajom pre 

uplatnenie nároku na vyplatenie úhrady za ulovenie diviačej zveri. 

 

Vzor fotografie 3 

 


