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          Všetkým užívateľom                                                

                                   poľovných revírov v okrese Zvolen 

Zvolen 19. 02. 2019  

 

Vec: Organizačné pokyny k chovateľskej prehliadke trofejí ulovenej  

        a uhynutej zveri za poľovnícku sezónu 2018/2019 

 
      OPK Zvolen v súčinnosti s OÚ vo Zvolene uskutoční (v súlade so znením Zákona č. 274/2009 Z.z. 

o poľovníctve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 344/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) chovateľskú 

prehliadku trofejí ulovenej a uhynutej zveri v okrese Zvolen za poľovnícku sezónu 2018/2019. 

 
Miesto konania chovateľskej prehliadky a  výstavy trofejí:  Kultúrny dom v obci Dobrá Niva 

 

Preberanie trofejí: 

 

19. 03. 2019 (utorok)  od 08,00 do 15,00 hod.  - Kultúrny dom v obci Dobrá Niva 

 
Verejná prehliadka: 22. 03. 2019  -  24. 03. 2019 

                                  22. –  23. 3. 2019 ( piatok, sobota) v čase od 9,00  do 17,00 hod 

                                  24. 3. 2019 (nedeľa)  v čase 9,00 – 12,00 hod  
 

Porada poľovníckych hospodárov  spojená s vyhodnotením odstrelu zveri - termín Vám bude s  

predstihom oznámený. 

 

Vydávanie trofejí: 24. 03. 2019    od   12,00 do 13,00 hod. 

 

Na chovateľskú prehliadku a výstavu poľovnícki hospodári zabezpečia predloženie trofejí zo zveri 
ulovenej a uhynutej v revíroch ich pôsobnosti, ako aj označenie trofejí vyplnenými štítkami - § 17 ods. 4 

(Vyhl. 344/2009 Z.z.)  

 Z trofejí ulovených zahraničnými hosťami sa predkladá fotodokumentácia trofeje s bodovacou 
tabuľkou podpísanou najmenej dvomi členmi obvodnej komisie  – § 14 citovanej vyhlášky. 

Upozorňujeme, že trofeje je potrebné predložiť riadne ošetrené a vybielené, doložené spodnou 

čeľusťou voľne priviazanou k lebke, okrem spodných čeľustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov.  

K trofejam z uhynutej zveri je potrebné predložiť písomné vyhlásenie poľovníckeho 

hospodára a veterinárne potvrdenie v zmysle § 23, Zákona o poľovníctve č. 274/2009. 

Zároveň sa obraciame na poľovníckych hospodárov aby prostredníctvom držiteľov trofejí 

zabezpečili aj dodanie riadne vyplnených bodovacích tabuliek každej predloženej trofeje (okrem 
jednoročných jeleňov, danielov a  srncov) za účelom skompletizovania údajov v katalógoch poľovníckych 

trofejí. Poľovnícki hospodári vyplnené bodovacie tabuľky odovzdajú obvodnej hodnotiteľskej komisii pri 

preberaní trofejí. Okrem uvedeného žiadame užívateľov PR, aby zabezpečili predkladané 

trofeje pevným upínacím drôtom z dôvodu zavesenia trofejí na výstavné panely. 

Obvodná hodnotiteľská komisia, (v zmysle § 17, ods. 5, vyhlášky) zabezpečí vypracovanie bodovacích 

tabuliek, resp. ich prehodnotenie len u  poľovníckych trofejí s predpokladanou medailovou hodnotou. 

 

                                                              Ing. Ľubomír Bútora, PhD. 

                  predseda poľovníckej komisie OPK Zvolen                                                                                                                                                                       
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