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                                                                                  užívateľom poľovných revírov +  

                                                                                  všetkým poľovníckym hospodárom PZ 

                                                                                  okresu Považská Bystrica a Púchov 

                                                                                   členom hodnotiteľskej komisie OPK 

v Považskej Bystrici  11.01.2019   

VEC:  OZNÁMENIE 

      Obvodná poľovnícka komora v Považskej Bystrici a regionálna organizácia SPZ „Stredné 

Považie“ so sídlom v Považskej Bystrici Vám v zmysle § 16 ods. 4 Vyhlášky MP SR č. 344/2009 

Z. z. oznamuje termín a miesto konania chovateľskej prehliadky trofejí zveri ulovenej 

v poľovníckej sezóne 2018/2019. 

Neverejná, hodnotiaca časť chovateľskej prehliadky, bodové hodnotenie trofejí 

a posúdenie chovnosti jednotlivých trofejí ulovených v uplynulej sezóne sa bude konať 

v dňoch 15.. – 17. 2. 2019 v priestoroch spoločnosti AGROTIP s. r. o. Beluša.      Verejná časť, 

samotná výstava, chovateľská prehliadka ulovených trofejí v poľovníckom roku 2018/2019 

sa uskutoční dňa 24. marca 2019 v priestoroch bývalej školskej jedálni / Farská ulica / pri 

Obecnom úrade Beluša. v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod. pre poľovnícku i nepoľovnícku 

verejnosť.Organizovaním chovateľskej prehliadky je poverené PZ HRADIŠTE Beluša. 

Slávnostné otvorenie výstavy poľovníckych trofejí bude dňa 24.3.2019 o 9.30 hod.  

  Zvoz trofejí sa uskutoční 15.. februára 2019 v priestoroch administratívnej budovy 

spoločnosti AGROTIP s. r. o. Beluša v termíne od 09.00 hod. do 13.00 hod.  

      Trofeje bude preberať poverený člen hodnotiteľskej komisie. Užívateľ poľovného revíru je 

povinný v zmysle § 23 Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení Zákona č. 72/2012 Z. z. a Zákona č. 115/2013 Z. z. doručiť v určenom 

termíne a na určené miesto: 

- menný zoznam majiteľov trofejí podľa jednotlivých druhov zveri (tlačivo v  
            prílohe) 

- riadne ošetrené a so štítkami označené trofeje (štítky v prílohe), 
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- bodovacie tabuľky podľa jednotlivých druhov zveri ku každej trofeji aj 
pri úhyne zveri okrem trofejí z jednoročných ulovených jedincov pri srnčej, 
jelenej a danielej zveri   

- vyplnené tlačivo „Hlásenie o love a úhyne raticovej zveri “ ku dňu 
odovzdania trofejí t. j. posledné za mesiac január 2019. V prípade, že v čase 
od odovzdania trofejí na hodnotenie do 28.2.2019 dôjde k lovu resp. úhynu 
trofejovej zveri, poľovní hospodári túto skutočnosť nahlásia, aby bolo možné 
upraviť poľovnícku štatistiku. Rovnako zabezpečia dodatočné predloženie 
trofeje na chovateľskú prehliadku. 

- poľovnícki hospodári ďalej predložia a odovzdajú kompletný výkaz 
„Záznam o love raticovej zveri, nájdenej uhynutej zveri použitých značkách 
a použití diviny“ za poľovnícku sezónu 2018/2019 

- trofeje, ktoré neboli hodnotené na chovateľskej prehliadke v roku 2018 
z dôvodu preparácie 

-  
      V prípade predloženia trofeje z uhynutej, resp. chorej alebo poranenej zveri je potrebné 

predložiť dokumenty v zmysle § 23 odsek 7 a 8 Zákona o poľovníctve 

- Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným 
vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a s fotografickou 
dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.  

- Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť ešte naviac 
s platným veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza z danej zveri. 
 

     Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania 

chovateľskej prehliadky spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu; taká poľovnícka 

trofej sa musí predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku.  

  Upozorňujeme užívateľov, že v prípade, keď pri odovzdávaní trofejí nebudú predložené 

niektoré z uvedených dokladov, zodpovedný člen hodnotiteľskej komisie trofeje neprevezme. 

      Vydávanie trofejí po ukončení výstavy bude  24.3.2019 od 15.00 hodiny. 

      Žiadame poľovných hospodárov, aby malé trofeje (diviak, líška, srnec, jeleň – ihličiak) 

priniesli v kartónových krabiciach. 

 

S pozdravom 

  

 

                                                                                           Ing. Dušan Chudovský, PhD. 

                                                                                           predseda hodnotiteľskej komisie 


