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Charakteristika obsahu domáceho poriadku 

Výboru PZ rovnako ako členskej základni PZ v etape príprav obsahu domáceho poriadku PZ ale 
hlavne v plnení ich obsahu v budúcich rokoch ide o to, aby si členovia PZ uvedomili ţe v súčasnej 

dobe formovania poľovníctva na Slovensku sa rozhoduje, či bude ušľachtilou spoločenskou záľubou 
pre viac ako päťdesiattisíc nadšených jedincov, alebo sa stane iba príleţitosťou pre bohatých krátiť si 

voľné chvíle lovom zveri bez toho, ţe sa o ňu budú vedieť aj postarať vo všetkých súvislostiach ktoré 

si zver ako spoločenské bohatstvo vyţaduje a zasluhuje. 

V tom chce PZ zabudnúť na posledné roky poľovania v uznanom poľovnom revíri „Ochrana“ 

a nadviazať na predošlú činnosť pred 10 rokov tak, ţe ešte viac sa bude venovať činnostiam 
súvisiacich so starostlivosťou o poľovný revír aj plnením dobrého pripraveného obsahu tých činností, 

aby si kaţdý člen PZ (rovnako radový člen ako člen zvolený do funkcie) dôsledne plnil povinnosti 

vyplývajúce z členstva PZ podľa obsahu novoprijatého zákona o poľovníctve a z obsahu ďalších 

činností vyplývajúcich z plnenia poţiadaviek nadriadených orgánov. 

Vo všeobecných i konkrétnych súvislostiach si obsahy Zákona o poľovníctve, stanov PZ i domáceho 

poriadku v ničom neprotirečia. Rozdiel je iba v tom, ţe domáci poriadok je istým spôsobom 

pretlmočením prísneho paragrafového znenia platných do voľnej (opisnej) reči t.j. jednoducho hovorí 

o tom istom, ale v konkretizovanej podobe na podmienky PZ Soboš. 

Z naznačeného pre PZ vyplýva osobitnú pozornosť venovať obsahu zákona č. 274/2009 Z. z. 
o poľovníctve, ktorý vymedzuje kompetencie obvodného lesného úradu počnúc uznávaním  hraníc 

poľovného revíru cez schvaľovanie a kontrolu obsahu zmlúv a plánov PZ, postavenie radových členov 

PZ, poľovníckeho hospodára, členov poľovníckej stráţe, prerokovanie priestupkov a dobrej 
spolupráce s obvodnou poľovníckou komorou (OPK) ako bezprostredne nadriadenou zloţkou 

Slovenskej poľovníckej komory (SPK). 

Venuje sa konkrétnym otázkam členstva (od čakateľov na členov po organizačnú štruktúru 

s konkrétnymi menami členov zodpovednými za isté činnosti), zmluvám a dohodám o existencii 

poľovného revíru, o poľovnom hospodárení, o ochrane a zlepšovaní ţivotného prostredia zveri, 
o zabezpečení krmiva pre zver a prikrmovanie zveri od vydávania povolenia na lov zveri, 

dodrţiavaním predpisov a nariadení pri individuálnom love a spoločných poľovačkách, o nakladaní 

s ulovenou zverou, o problémoch s poľovne upotrebiteľnými psami, problémoch zabezpečovania 
poľovníckej stáţe, riešenia otázok moţných disciplinárnych priestupkov a previnení, rozvíjaním 

poľovníckej tradície v obci, hľadaním dobrých kontaktov so susednými PZ a inými konkrétnymi 

a aktuálnymi otázkami, ktoré môţe priniesť ţivot V PZ. 

Výbor PZ pristupuje k vyjasneniu situácie medzi členmi s maximálnou zodpovednosťou aj tým, ţe sa 

snaţí svojich členov správne zorientovať v problémoch a hlavne aby si dôkladne osvojili obsah 
nového ZP. Č. 274/2009 Z.z. zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.. Na dosiahnutie tohto stavu sa 

rozhodol: 

1. Všetci členovia(aj čakatelia) PZ si preštudujú obsah nového ZP. Zákon si môţu vypoţičať 
u tajomníka PZ, prípadne si ho môţu individuálne zakúpiť alebo si ho nájsť na internete.  

 

2. O obsahu domáceho poriadku podľa jeho obsahu sa bude diskutovať v dohodnutom termíne 

na najbliţšom termíne členskej schôdze PZ. Účasť na schôdzi je povinná pre všetkých členov 
(aj čakateľov) PZ.  
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3. Podľa výsledkov diskusie o novom domácom poriadku a pripravenom návrhu jeho 

aktualizovanej podoby v návrhu domáceho poriadku sa po diskusii pripraví definitívny obsah 

domáceho poriadku. 
4. Kaţdý člen(čakateľ) vlastnoručným podpisom potvrdí: 

 

a. Ţe si preštudoval obsah domáceho poriadku a osobnými návrhmi a pripomienkami sa  
mohol zúčastniť na tvorbe nového domáceho poriadku. 

 

b. Ţe  bude zodpovedne plniť obsah domáceho poriadku. 

Na plnenie úloh vyplývajúcich z domáceho poriadku bude potrebné: 

1. Vypracovať plán poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o nájme práva poľovníctva 

a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver a zabezpečovať dôsledné plnenie schválených 
plánov. Pri plnení úloh bude spolupracovať s vlastníkmi a uţívateľmi poľovných pozemkov 

 

2. Starať sa o udrţiavanie normovaných  kmeňových stavov zveri, o zlepšovanie starostlivosti 
o zdravý stav a ochranu genofondu druhov zveri a jej ţivotného prostredia 

 

3. Robiť opatrenia na zlepšenie úţivnosti poľovného revíru a na získavanie dostatočného 

mnoţstva a v dobrej kvalite krmiva pre zver 
 

4. Zabraňovať škodám spôsobených zverou a na zveri 

 
5. Starať sa o udrţiavanie potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov. Bude prispievať 

podľa svojich finančných moţností majiteľom poľovne upotrebiteľných psov na výţivu psa 

príspevkami. 
 

6. Budovať poľovnícke zariadenia (kŕmidlá, posedy, soľníky, sklady na krmivo, vysádzať 

remízky a políčka). Výbor PZ prehodnotí súčasný stav do 30.12.2013. 

 
7. Zabezpečovať hospodárne vyuţitie a fyzickú právnu ochranu zvereného majetku 

 

8. Upozorniť miestny úrad na nepovolené skládky odpadov v poľovnom revíri a pomáhať pri ich 
likvidácii 

 

9. Osobitnými článkami domáceho poriadku sa bude venovať problémom poľovníckej stráţe, 

poľovníckeho hospodára, individuálnym i spoločným poľovačkám 
 

10. Spresniť obsah činnosti výboru PZ vyplývajúcich z obsahu vo výbore PZ 

 
11. Venovať sa v začiatočnom období nástupu platnosti obsahu nových dokumentov a nových 

štruktúr riadenia poľovníctva na Slovensku tým, ţe sa na nich bude na výborových 

a členských schôdzach viac hovoriť 
 

12. V neposlednom rade sa venovať morálnemu kódexu poľovníka, dodrţiavanie poľovníckych 

tradícií, vzájomne sa rešpektovať..... 

 

 

 

Čl. I 

Pôsobnosť a sídlo 
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PZ vykonáva svoju činnosť v poľovnom revíri „Ochrana“ v katastrálnych územiach obcí Štefurov, 

Okrúhle, Radoma, Hradisko, Beňadikovce, Šarišský Štiavnik. Sídlo PZ je Soboši.  

 

 

 

Čl. II 

Členstvo PZ 

Na základe uznesenia členskej schôdze PZ Vlčie údolie zo dňa 25.04.2014 je maximálny počet 
členov 33. 30 členov bude prijatých na základe ţiadostí uchádzačov o členstvo v našom zdruţení. 

Rezerva 3 členov je pre prijatie absolventov z krúţku mladých poľovníkov. 

Členom PZ Soboš môţe byť človek, ktorý: 

1. Členom PZ môţe byť iba člen SPK s platným poľovným lístkom. 

 
2. Členov do PZ prijíma členská schôdza PZ na základe písomnej ţiadosti z radov 

čakateľov na členstvo PZ. 

 

3. Členstvo v PZ nadobúda platnosť prijatím za člena členskou schôdzou PZ po 
predchádzajúcom schválení vo výbore PZ a po zaplatení členského podielu vo výške... 

a po zaplatení účelového jedno rázového príspevku ktorý určí členská schôdza 

 
4. Čestné členstvo v PZ udeľuje na základe návrhu výboru PZ predstavenstvo OPK vo 

Svidníku 

 
5. Členstvo v PZ zaniká: 

 

a. Smrťou člena PZ 

 
b. Vystúpením člena z PZ (vystúpenie treba ohlásiť písomne výboru PZ 

a obvodnému lesnému úradu) 

 
c. Zánikom členstva PZ v štruktúre orgánov SPK 

 

d. Vylúčením člena PZ podľa rozhodnutia nadriadeného orgánu komory 

o neplatnosti jeho poľovného lístka 
 

6. Členovi, ktorému v PZ zaniklo členstvo sa vráti členský podiel alebo jeho zostatková 

hodnota z majetkového podielu. Obidva podiely sú splatné aţ po schválení ročných 
hospodárskych výsledkov a odrátania pohľadávok ktoré má PZ voči členovi. Účelový 

jedno rázový príspevok je nenávratný 

 
7. Člen má právo zúčastňovať sa členskej schôdze a zároveň má povinnosť byť na nej 

prítomný bez poţitia alkoholických nápojov, resp. nemôţe javiť jasné známky poţitia 

alkoholických nápojov a tým narúšať dôstojnosť priebehu členskej schôdze, výboru 

PZ. 
 

8. Členov do PZ prijíma výročná členská schôdza PZ na návrh výboru PZ nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých členov na základe písomnej ţiadosti na členstvo v PZ. O 

tom, kto z uchádzačov o členstvo v PZ bude zaradený do pozície čakateľa na členstvo 

v PZ, rozhodne na návrh výboru členská schôdza PZ. Dĺţku čakateľskej doby určuje 
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členská schôdza individuálne. V mimoriadnom prípade je moţné po schválení 

členskou schôdzou túto dobu skrátiť. 

 

9. Čakateľ na členstvo je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ, 

nemá však nárok na vydanie povolenky k individuálnemu lovu zveri. Čakateľ na 

členstvo je povinný plniť úlohy, ktoré mu uloţí členská schôdza, výbor, prípadne 
poľovný hospodár. Plnenie týchto úloh nezakladá automatický nárok na vznik 

členstva v PZ. 

 

10. Členstvo v PZ nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť podpísaním stanov PZ po 

predchádzajúcom zaplatení členského podielu a vstupného príspevku. Termín úhrady 

poplatkov určí výbor PZ. V prípade neuhradenia poplatkov stanovenom termíne, 

uznesenie o prijatí stráca platnosť. Výšku členského podielu pri vstupe nových členov 

do PZ schvaľuje výročná členská schôdza. Členské podiely nie sú vlastníctvom PZ. 

Pri zániku členstva v PZ sa členské podiely, alebo ich zostatková hodnota vracajú ich 

členom, alebo dedičom. 

 

11. Členovia PZ sú zaradení do jednotlivých pracovných skupín. O zaradení členov na 

návrh výboru rozhoduje členská schôdza, resp. platí územný princíp 

Povinnosti a práva členov PZ 

1. Člen PZ je povinný: 
 

a. Zaplatiť členský podiel a príspevky v čiastke a v termíne odsúhlasenom členskou 

schôdzou PZ 

 
b. Podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení majetkom PZ 

 

c. Dodrţiavať ZP a ostatné rozhodnutia orgánov komory a interné uznesenia a predpisy 
schválené výborom a členskou schôdzou PZ 

 

d. Nahradiť PZ škodu za vznik ktorej zodpovedá 
 

2. Člen PZ má právo: 

 

a. Zúčastniť sa na rokovaniach a rozhodovaniach členských schôdzí PZ 
 

b. Voliť a byť volený do orgánov PZ. Príp. vyšších orgánov komory 

 
c. Zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva v PZ 

 

d. Podávať návrhy, podnety a sťaţnosti orgánom PZ, príp. orgánom Slovenskej 

poľovníckej komory  
 

e. Čestní členovia PZ nemajú hlasovacie právo ani volebné právo 

 

 

Článok 3 

Členská schôdza 
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1. Členská schôdza PZ je najvyšším orgánom PZ. Schádza sa podľa plánu činnosti na 

príslušný rok najmenej 4 razy do roka, z toho raz v mesiaci február ako výročná 

členská schôdza. 

2. Členskú schôdzu PZ zvoláva predseda výboru PZ (príp. ním poverený iný člen výboru) podľa 
plánu práce schváleného výročnou členskou schôdzou písomne s uvedením navrhovaného 

programu aspoň 8 dní vopred. 

 
3. Výbor PZ musí zvolať členskú schôdzu do 30 dní aj vtedy, ak o to poţiada aspoň 1/3 členov 

PZ, kontrolná komisia PZ, orgány SPK alebo orgán štátnej správy. V prípade, ţe do tejto 

lehoty výbor PZ schôdzu nezvolá, na základe oznámenia navrhovateľa schôdzu zvolá na 

náklady PZ príslušný vyšší orgán poľovníckej komory (ďalej len PK). 
 

4. Členská schôdza PZ rozhoduje o všetkých dôleţitých záleţitostiach PZ, najmä: 

 
a. O zmene stanov PZ 

 

b. Volí na päťročné funkčné obdobie poľovníckeho hospodára, predsedu PZ a ďalších 

členov výboru PZ a kontrolnú komisiu PZ 
 

c. Volí delegátov a náhradníkov na snem obvodnej organizácie SPK podľa kľúča 

stanoveného OPK 
 

d. Volí a odvoláva zástupcov PZ do rady OPK a ich náhradníkov 

 
e. Náhradník zástupcu PZ sa zasadnutia rady OPK zúčastňuje so všetkými právami 

a povinnosťami zástupcu PZ len v prípade, ţe sa zvolený zástupca nemôţe zasadnutia 

rady zúčastniť 

 
f. O návrhu na ustanovenie poľovníckej stráţe, resp. o návrhu na odvolanie člena PS 

 

g. Na základe návrhu výboru PZ rozhoduje o zaradení čakateľov na členstvo v PZ 
o prijatí za člena PZ 

 

h. Rozhoduje o výpovedi, alebo dohode o zrušení zmluvy o nájme výkonu práva 
poľovníctva 

 

i. O sťaţnostiach členov proti rozhodnutiu výboru PZ, alebo kontrolnej komisie PZ 

 
j. O zrušení PZ, toto rozhodnutie musí bezodkladne oznámiť predstavenstvu OPK, 

orgánom štátnej správy a vlastníkom poľovných pozemkov, s ktorými má uzatvorenú 

zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva 
 

k. Schvaľuje správu výboru PZ o jeho činnosti  a vykonaných  opatreniach medzi 

členskými schôdzami PZ 

 
l. O odvolaniach proti rozhodnutiam výboru PZ o návrhu na uloţenie kárneho opatrenia 

 

5. Výročná členská schôdza má všetky právomoci ako členská schôdza a okrem toho: 
 

a. Schvaľuje správu výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok 

ako i správu kontrolnej komisie PZ o kontrole činnosti a hospodárení PZ 
 

b. Rozhoduje o pouţití výnosu hospodárenia, alebo o úhrade straty za minulý rok 
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c. Schvaľuje plán činnosti PZ na príslušný rok 

 

d. Schvaľuje zmenu stanov PZ 
 

e. Schvaľuje výšku členských podielov a riadnych, príp. mimoriadnych členských 

(účelových) príspevkov 
 

f. Schvaľuje počet bodov členom PZ v bodovacom systéme na príslušný rok 

 

6. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov PZ je potrebný na platnosť rozhodnutia o: 
 

a. Zmene stanov PZ 

 
b. Voľbe člena PZ do výboru PZ a odvolania člena z funkcie vo výbore PZ 

 

c. Zamietnutí odvolania proti návrhu opatrenia vyneseného výborom PZ 
 

d. Určení členského podielu a účelových príspevkov PZ 

 

e. Úhrade straty a pouţití výsledkov hospodárenia PZ 
 

7. Súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov je potrebný na platnosť rozhodnutia o: 

 
a. Zániku PZ, výpovedi, alebo dohode o zániku zmluvy o postúpení výkonu práva 

poľovníctva 

 

b. Zlúčení PZ s inými PZ 
 

c. Prijímaní návrhov na prijatie za člena PZ i návrhy na kárne opatrenia aţ po 

pozbavenie členstva v PZ 

 

Čl. IV 

Výbor PZ 
 

1. Výkonným orgánom PZ je výbor PZ, ktorý: 

 

a. Spravuje záleţitosti PZ v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie 
uznesení členských schôdzí PZ a rozhoduje o všetkých záleţitostiach ktoré nie sú 

výslovne vyhradené iným orgánom PZ a zodpovedá za dodrţiavanie poľovníckej, 

hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny PZ 

 
b. V Kárnom konaní ukladá členom PZ návrh na kárne opatrenia 

 

c. Predkladá správy o svojej činnosti členskej schôdzi PZ 
 

2. Výbor PZ sa skladá: 

 
- Predseda  Ing. arch. Milan Červeňák  

- Podpredseda Milan Saloň 

- Poľovnícky hospodár Ladislav Dţogan 

- Tajomník  ThDr. PaeDr. Ľuboš Onderčin, PhD. 
- Finančný hospodár Ing. Pavel Podhajecký 
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- Strelecký referent Tomáš Kačmár 

- Kynologický referent Miroslav Sokolo 

 
 

a. Funkčné obdobie výboru konči po päťročnom období, dňom konania výročnej 

členskej chôdze PZ 
 

b. Schôdzu výboru zvoláva predseda výboru PZ aspoň 5 dní vopred, pričom podľa 

potreby prizýva na zasadnutie aj predsedu kontrolnej komisie PZ a veliteľa poľovnej 

stráţe PZ a vedúcich jednotlivých obvodov 
 

c. Predseda PZ musí najneskôr do 5 dní zvolať schôdzu výboru PZ, ak o to poţiada 

aspoň 1/3 členov PZ, predseda kontrolnej komisie PZ, orgány SPK alebo orgán štátnej 
správy. Ak do tejto lehoty schôdzu nezvolá, zvolá ju na základe podnetu navrhovateľa  

predseda OPK 

 
d. Vyhodnocuje splnenie podmienok čakateľskej praxe a odporúča členskej schôdzi PZ 

prijať čakateľov za PZ 

 

Výbor PZ zabezpečí na členských schôdzach PZ v nasledovnom roku prednostne jeden bod programu 
venovaný otázkam diskusie o tým základných pojmoch a problémoch poľovníctva ktoré sa vyskytujú 

v platnom zákone o poľovníctve ako nové alebo si vyţadujú bliţšie objasňovanie a spresňovanie pre 

chod organizácie PZ. 
 

 

Čl. V 

Štatutárne orgány 
 

1. Štatutárnym orgánom PZ je predseda a tajomník PZ. Kaţdý z nich koná za PZ samostatne tak, ţe 

k vytlačenému alebo napísanému názvu PZ pripojí svoj vlastnoručný podpis. 

 

 

Čl. VI 

Dozorná rada PZ 
 

1. Dozorná rada PZ je kontrolný orgán PZ nezávislý na výbore. Zodpovedá členskej schôdzi PZ, 

ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.  

 

2. Dozornú radu PZ volí a počet jej členov  určuje členská schôdza. Členstvo v dozornej rade PZ je 

nezlučiteľné s členstvom vo výbore PZ. Dozorná rada pozostáva z troch členov, z ktorých jeden 

vykonáva funkciu predsedu dozornej rady 

 

3. Dozorná rada PZ kontroluje činnosť a hospodárenie PZ a jeho orgánov, najmä plnenie  plánu 

poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodrţiavanie zákonnosti 

a uznesení členských schôdzí PZ a vyšších orgánov SPZ. 
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4. Vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných rád SPZ, metodickými pokynmi 

dozornej rady SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Schádza sa podľa potreby, 

najmenej dva razy do roka, zvoláva ju predseda dozornej rady. 

 

 

Čl. VII 

Hospodárenie PZ 
 

1. PZ je ako základná organizačná jednotka SPZ s právnou subjektivitou. Hospodári podľa 

vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou. Rozpočet PZ nie je súčasťou  

rozpočtu SPZ ani príslušných OkO SPZ. 

 

2. Majetok PZ tvoria: 

 

a) členské podiely, 

 

b) členské a účelové príspevky, 

 

c) výnosy z poľovníckeho hospodárenia, 

 

d) príjmy z inej činnosti, 

 

e) iné majetkové príjmy a hodnoty, 

 

f) ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok, 

 

g) príspevky sponzorov 

 

3. Členské podiely nie sú vo vlastníctve PZ, sú len zverenými prostriedkami členov, ktorými PZ 

môţe disponovať len v prípade, ţe nemá k dispozícii iné finančné prostriedky a k ich pouţitiu dá 

súhlas členská schôdza PZ. Pri zániku členstva v PZ sa členské podiely alebo ich zostatková 

hodnota  vracajú členom alebo dedičom. 

 

4. PZ vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť členov schvaľuje 

vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzné právne normy. 

 

5. PZ musí zo svojich zdrojov zabezpečiť: 

 

a) prostriedky na vyrovnanie nákladov spojených s platením nájomného, chovom poľovne 

upotrebiteľných psov, starostlivosťou o zver a poľovnícke zariadenia, úhradou daní  a 

poplatkov, 

 

b) prostriedky na tvorbu centrálne zriadených fondov za účelom zveľadenia poľovníctva a 

zabezpečenia činnosti SPZ. 

 

6. S finančnými prostriedkami na beţnom účte disponuje predseda PZ, podpredseda PZ a finančný 

hospodár PZ na základe dispozičného opatrenia 
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7. Za účelom efektívneho poľovníckeho hospodárenia je revír rozdelený do troch poľovných 

obvodov. Počet kŕmidiel, solísk, posedov a iných poľovníckych zariadení v jednotlivých 

obvodoch určuje výbor PZ. 

 

8. PZ svojim členom neposkytuje náhradu ušlej mzdy za činnosť v PZ okrem riadne schválenej 

a výborom PZ potvrdenej zmluvy o pracovnej činnosti. 

 

9. Náhrada cestovných výdavkov sa poskytuje členovi podľa platných predpisov iba vtedy, ak 

pracovná cesta bola v záujem PZ a bola schválená výborom PZ. 

 

10. Hodnotenie členov PZ na hospodárení PZ sa uskutočňuje podľa dosiahnutých bodov za výkony 

a činnosti v prospech organizácie PZ tak, ako to odsúhlasila členská schôdza PZ. Bodové hodnoty 

sa b jednotlivých rokoch môţu meniť. 

 

11. Podľa veľkosti jednotlivých poľovníckych obvodov sú členovia PZ zaradení do jednotlivých 

pracovných skupín. Pracovné skupiny riadi skúsený vedúci a zodpovedný poľovník, schválený čl. 

schôdzou, ktorý zodpovedá za budovanie a údrţbu príslušných poľovníckych zariadení. Členovia 

a kandidáti zaradení do jednotlivých skupín schválených na čl. schôdzi  sú povinní rešpektovať 

pokyny vedúceho. 

12. Vedúci pracovných skupín sú zodpovední za stav poľovníckych zariadení vo svojom obvode, ako 

aj za účinnú ochranu zveri pred nedostatkom potravy v čase núdze. Krmivo potrebné na 

prikrmovanie zveri bude zabezpečené spôsobom, ktorý určí výbor PZ. So zakúpeným krmivom 

bude disponovať poľovný hospodár, ktorý o jeho rozdeľovaní a spotrebe bude viesť písomný 

prehľad. 

 

13. Stavebný materiál potrebný na budovanie kŕmnych zariadení bude podľa potreby zakupovaný 

z účtu PZ po predchádzajúcom súhlase výboru PZ do výšky ... €. Nad túto čiastku nákup 

materiálu schvaľuje členská schôdza. Vedúci pracovnej skupiny je povinný prevzatý stavebný 

materiál zabezpečiť pred rozkrádaním a viesť prehľad o jeho spotrebe. 

 

14. Vedúci pracovnej skupiny je povinný včas oboznámiť jednotlivých členov o činnosti v PZ 

a pridelených úloh pre skupinu. 

 

15. Kaţdý člen a čakateľ na členstvo v PZ je povinný starať sa o poľovnícke zariadenia, venovať 

pozornosť jej údrţbe a zásobovaniu podľa pokynov výboru PZ a poľovníckeho hospodára.  

 

16. Kontrolu prikrmovacích zariadení a solísk vykonávajú celoročne poľovnícky hospodár, členovia 

výboru a členovia poľovníckej stráţe, ktorí o ich stave informujú poľovníckeho hospodára. 

 

 

 

Čl. VIII 

Poľovný hospodár a poľovanie v našom PZ 
 

V obsahu Zákona o poľovníctve sa venuje poľovníckemu hospodárovi osobitná pozornosť. Primeraná 

pozornosť sa i tejto funkcii venuje aj v obsahu domáceho poriadku hlavne preto ţe od dobrého výkonu 
poľovníckeho hospodára spravidla aj dobre prosperujúce PZ. Ţiada si to však presne si uvedomiť 
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práva  a povinnosti, ktoré táto osobnosť dostala od členskej základne PZ, od obvodného lesného úradu 

a nadriadených orgánov SPK resp. SPZ. V nasledovných dňoch, mesiacoch, rokoch bude treba 

sústavnú pozornosť venovať predovšetkým nasledovným oblastiam aj zo strany poľovníckeho 
hospodára a to predovšetkým: 

 

a. Plneniu povinnosti pri riadení, pri príprave návrhu plánov, pri vedení evidencie a štatistiky, 
evidencie o značkách a divine, usmerňovaní činnosti poľovníckej stráţe, dodrţiavaní nariadení 

a predpisov v PZ, účasti na inštruktáţach a školeniach. Kontrolách ulovenej zveri a vydávaní 

lístkov o pôvode tejto zveri, pri prideľovaní značiek, pri dohliadaní na prípravu uchádzačov 

o poľovnícky lístok, pri zabezpečovaní dohľadávania ulovenej zveri, pri iných úlohách ktorými je 
poverený PZ 

 

b. Ďalej povinnosti pri zabezpečovaní trofejí na chovateľské prehliadky 
 

c. Osobitné postavenie poľovníckeho hospodára je aj pri práve kontroly osôb so zbraňou 

v poľovnom revíri, zabezpečiť povinnosti vedúceho spoločnej poľovačky počnúc nástupom, 
kontrolou dokladov, evidenciu poľovne upotrebiteľných psov, ďalej si zasluhuje osobitnú 

pozornosť pri preprave ulovenej zveri ktoré sú a budú pravdepodobne častým prostriedkom 

vedomého i nevedomého porušovania zákonov a ustanovených noriem 

 
d. A ďalšie dôleţité úlohy z oblasti, zbraní, streľby, love, budovania posedov, vlastníctva poľovného 

práva, uvádzanie diviny z ulovenej zveri na trh, škody spôsobené zverou a na zveri, atď.. 

 
Z hore uvedeného je zrejmé, ţe zodpovednosť a povinnosti na osobe poľovníckeho hospodára sú 

značné. Je treba si uvedomiť zodpovednosť a povinnosti hospodára a pristúpiť ..... Aj za týmto 

účelom zvládnutia organizačnej, obhospodarovacej, ochrannej činnosti navrhujeme nasledovné 

rozčlenenie (nie rozdelenie) revíru na jednotlivé obvody. 

 

17. Poľovnícke zdruţenie Kamenná Soboš obhospodaruje 4800 ha poľovnej plochy. Za účelom 

efektívneho poľovníckeho hospodárenia, lepšej ochrany a prenesenia zodpovednosti na všetkých 

členov je revír rozčlenený (nie rozdelený) do troch poľovných obvodov.  

 

18. Rozdelenie jednotlivých obvodov je nasledovné: 

 

a. Obvod A – pozostáva z poľovne upotrebiteľných pozemkov katastrálnych území 

Beňadikovce a Šarišský Štiavnik. Členovia: Milan Saloň, JUDr. Miroslav Červeňák, 

Ing. Ladislav Jaroščák, Ing. Ján Černický, Ladislav Dţogan, Ladislav Duleba, Róbert 

Dţogan, Michal Hospodár. Vedúcim skupiny bol určený Ing. Ladislav Jaroščák. 

 

b. Obvod B – pozostáva z poľovne upotrebiteľných pozemkov katastrálnych území  

Radoma a Okrúhle. členovia: Mgr. Jozef Ševc, Martin Polončák, Františk Zelonkay, 

ThDr. PaeDr. Ľuboš Onderčin, PhD., Tomáš Kačmár, Ing. Františk Ševc, Peter 

Vanda, Jozef Rokyta a Juraj Maťaš. Vedúcim skupiny bol určený František 

Zelonkay. 

 

c. Obvod C – pozostáva z poľovne upotrebiteľných pozemkov katastrálnych území 

Štefurov a Šapinec. Členovia: Ing. arch. Milan Červeňák, Bohuš Digoň, Ing. Pavol 

Podhajecký, Pavol Podhajecký, Michal Cimba, Miroslav Sokol, JUDr. Peter Hulla, 

Ing. Ján Man, Marek Sokol, Jozef Kaščák. Vedúcim skupiny bol určený Miroslav 

Sokol. 
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Grafické vyznačenia jednotlivých obvodov tvorí Prílohu č.2 domáceho poriadku PZ Kamenná 

Soboš. 

 

19. Podľa veľkosti jednotlivých poľovníckych obvodov sú členovia PZ zaradení do jednotlivých 

pracovných skupín. Pracovné skupiny riadi skúsený vedúci a zodpovedný poľovník, schválený čl. 

schôdzou, ktorý zodpovedá za budovanie a údrţbu príslušných poľovníckych zariadení. Členovia 

a kandidáti zaradení do jednotlivých skupín schválených na čl. schôdzi  sú povinní rešpektovať 

pokyny vedúceho. 

 

20. Vedúci pracovných skupín sú zodpovední za stav poľovníckych zariadení vo svojom obvode, ako 

aj za účinnú ochranu zveri pred nedostatkom potravy v čase núdze. Krmivo potrebné na 

prikrmovanie zveri bude zabezpečené spôsobom, ktorý určí výbor PZ. So zakúpeným krmivom 

bude disponovať poľovný hospodár, ktorý o jeho rozdeľovaní a spotrebe bude viesť písomný 

prehľad. 

 

21. Vedúci pracovnej skupiny je povinný včas oboznámiť jednotlivých členov o činnosti v PZ 

a pridelených úloh pre skupinu. 

 

22. Kontrolu prikrmovacích zariadení a solísk vykonávajú celoročne poľovnícky hospodár, členovia 

výboru a členovia poľovníckej stráţe a vedúci jednotlivých obvodov ktorí o ich stave informujú 

poľovníckeho hospodára. 

 

23. Miesto pre prikrmovacie zariadenie, pre výstavbu posedov a iných poľovníckych zariadení 

schvaľuje výbor PZ. 

 

24. Prednostné právo poľovať na úţitkovú i škodnú zver na jednotlivých obvodoch majú tí poľovníci 

ktorý majú úsek pridelený a svedomito sa oň starajú. 

25. V inom obvode moţno poľovať taktieţ po dohode s poľovným hospodárom a po oznámení 

vedúcemu daného obvodu. 

 

26. Poľovný hospodár má právo člena alebo hosťa PZ posadiť na hociktorý posed alebo vypísať 

povolenku do kaţdej lokality uznaného poľovného revíru „Ochrana“. 

 

 

Lov zveri 

 
1. V revíri PZ moţno loviť poľovnú zver len v rámci schváleného plánu lovu a to na spoločnej 

poľovačke, alebo individuálnym spôsobom. 

2. Lov úţitkovej zveri, ako aj zvierat škodlivých poľovníctvu, zber zhodov paroţia moţno 

vykonávať len na základe povolenky na poľovačku.  

3. O rozdelení lovu úţitkovej zveri rozhoduje členská schôdza PZ na základe návrhu výboru PZ. Pri 

prideľovaní lovu zveri jednotlivým členom PZ sa zohľadní ich aktivita pri zabezpečovaní úloh 

PZ, lov zveri v predchádzajúcich sezónach a ţivotné jubileá členov PZ. 

4. Po úspešnom love zveri je strelec povinný ulovenú zver riadne ošetriť a túto dopraviť na určené 

miesto. Pokiaľ dôjde k znehodnoteniu diviny z nedbanlivosti, nevčasného dohľadania alebo 

neskorého odvozu na určené miesto, strelec je povinný uhradiť PZ vzniknutú škodu. Jej ulovenie 

bezodkladne oznámi poľovnému hospodárovi, resp. inému poverenému členovi, ktorý rozhodne, 
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ako naloţiť s divinou. Ulovenie zveri vyznačí v knihe návštev revíru. Ak ulovil trofejovú zver, do 

12 hodín predloţí neošetrenú trofej na vizuálnu prehliadku poľovnému hospodárovi. 

5. Kaţdý kus ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy musí strelec označiť značkou. Značkou sa 

označuje aj kaţdý kus nájdenej raticovej zveri, ktorú moţno ešte zuţitkovať.  

6. Pri postrelení zveri je strelec povinný zver bezodkladne dohľadať. Ak sa mu to nepodarí, je 

povinný informovať poľovníckeho hospodára, ktorý vydá pokyny na ďalšiu dohľadávku. Ak je aj 

potom dohľadávka neúspešná, uvedie túto skutočnosť v knihe návštev revíru. 

7. Poľovnícky hosť môţe loviť zver v revíri PZ len na základe povolenky, ktorú vystavil uţívateľ 

poľovného revíru. Ak poľovnícky hosť zver uloví, pozývajúci člen stráca nárok na lov druhu 

zveri, ktorú hosť ulovil. 

8. Poľovnícky hosť, aj keď má vystavenú povolenku na poľovačku, môţe navštevovať revír len v 

sprievode výborom určeného člena PZ. 

9. Poplatkový lov zveri sa môţe v revíri PZ uskutočniť len so súhlasom členskej schôdze.  

10. Zhody paroţia patria nálezcovi - členovi PZ. Nálezcovi patrí aj trofej z uhynutej zveri, ktorú v 

revíri nájde. Nález uhynutej zveri (i holej) je povinný nálezca vyznačiť v knihe návštev revíru a 

bezodkladne oznámiť poľovníckemu hospodárovi. 

11. V prípade ţe niektorí z poľovníkov uloví trofejovú zver, ktorá javila znaky chovnosti, môţe mu 

na základe posúdenia hospodárom byť odňatá výborom PZ s okamţitou platnosťou a zostane vo 

vlastníctve PZ.   

 

Individuálny lov zveri 

1. Individuálnou poľovačkou sa rozumie poľovačka posliedkou, alebo postrieţkou. Individuálnym 

spôsobom je moţné poľovať len na základe platnej povolenky na poľovačku podpísanej 

predsedom a poľovníckym hospodárom PZ a evidenčnej značky, ak ide o lov raticovej zveri 

a veľkej šelmy.  

2. Kaţdý člen PZ, ktorý do revíru vstupuje so zbraňou je povinný vstup zaevidovať v „Knihe 

návštev revíru“, a vyplniť v nej kolónky podľa pretlače. Člen PZ je povinný zapísať sa v tej knihe 

návštev, ktorá je určená pre príslušný obvod revíru. Zapisovať sa v inej knihe, je zakázané. Od 

1.1.2015 sa rušia knihy návštev a evidencia vstupu do revíru bude prebiehať elektrickou formou. 

 

3. Ak bude v revíri PZ pristihnutý člen so zbraňou, ktorý sa nezapísal do knihy návštev, jeho 

konanie sa bude povaţovať za disciplinárny priestupok. Za disciplinárny priestupok sa bude 

povaţovať aj taký prípad, ak člen PZ bude pristihnutý v inej časti revíru, neţ akú uviedol v knihe 

návštev revíru. Časťou revíru sa rozumie miestny názov katastrálneho územia obce. Výnimkou je 

situácia, ak člen dohľadáva postrieľanú zver, ktorá mu prebehla do inej časti revíru. 

 

4. Ak člen PZ počas individuálnej poľovačky zistí, ţe v revíri sa nachádza poranená, alebo chorá 

zver je povinný o tom bezodkladne informovať poľovníckeho hospodára. 

 

5. Zakazuje sa v deň pred spoločnou poľovačkou individuálne loviť v časti revíru, kde bude 

spoločná poľovačka organizovaná. Povolenka k individuálnemu lovu zveri nepovoľuje loviť zver 

skupinovo organizovaním nadhaniek, alebo natlačiek. 

 

6. Povolenka vydaná na meno je neprenosná na iného člena PZ ani poľovníka vôbec. To znamená, 

ţe člen, ktorý má povolenku na lov zveri, nemôţe poveriť jej lovom iného člena, alebo 

poľovníka. Takéto právo má iba poľovnícky hospodár na základ rozhodnutia výboru PZ, ktorý 
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pôvodne vystavenú povolenku na člena odoberie a lov zveri zapíše do povolenky iného člena, 

alebo vydá novú povolenku. 

 

7. Člen PZ, ktorý ulovil trofejovú zver, je povinný skôr, neţ bude s ulovenou zverou hýbať zaloţiť 

evidenčnú značku, zapísať do povolenky dátum čas a druh ulovenej zveri a následne ulovenú zver 

predloţiť poľovníckemu hospodárovi, alebo poverenej osobe na obhliadku najneskôr do 12 hodín 

po ulovení.  

 

8. V prípade potreby a opodstatneného záujmu PZ môţe uţívateľ poľovného revíru vydať 

povolenku na lov diviačej zveri aj v ostatné dní. 

 

9. Odstrel srncov a jeleňov bude prideľovaný v rámci moţnosti jubilantom a najaktívnejším členom 

PZ, ktorí sa najviac podieľali na hospodárskom plnení úloh PZ, resp. sa zaslúţili o väčší 

lukratívny prínos do PZ.  Na odlov srnca I., II., a III. vekovej triedy bude členovi PZ vystavená 

povolenka s evidenčnou značkou na celú dobu lovu. 

 

10. Lov jeleňa I., II., III. a IV. vekovej triedy bude členovi PZ ponechaný po celú dobu lovu. 

V prípade zistenia, ţe člen neprejavuje záujem o lov jeleňa, výbor predloţí členskej schôdzi návrh 

pridelenia lovu jeleňa inému členovi PZ Kamenná Soboš.   

 

11. Člen PZ môţe z osobných dôvodov odoprieť pridelený odstrel srnca, alebo jeleňa a to pred 

začatím plynutia doby, na ktorú mu bola povolenka vystavená. V takomto prípade odstrel bude 

pridelený ďalšiemu členovi PZ po schválení členskou schôdzou. Iba v opodstatnených prípadoch 

môţe byť členovi, ktorý odoprel odstrel srnca alebo jeleňa, odstrel pridelený v budúcej 

poľovnícke sezóne bez prihliadnutia na umiestnenie aktivity členov. 

 

12. O tom, ako má člen s ulovenou diviačou zverou naloţiť, bude informovaný pri vydaní povolenky 

alebo dodatočne pri obhliadke zveri poľovníckym hospodárom, resp. predsedom PZ. 

13. Kaţdý člen, ktorý si riadne plní svoje povinnosti a nemá finančné ani iné podlţnosti voči PZ má 

právo, aby mu v dobe od  01. 01. do 30. 04. bola vystavená povolenka na odstrel zveri škodlivej 

poľovníctvu, ak o vystavenie takejto povolenky poţiada uţívateľa poľovného revíru. 

 

14. Z ulovenej zveri škodlivej poľovníctvu strelec odovzdá v stanovenom termíne poľovníckemu 

hospodárovi znaky, ktorými sú u srstnatej zveri koniec chvosta dlhý 10 cm a u pernatej zveri 

horná časť zobáka.  

 

15. Z dôvodu osobitného záujmu a v prospech PZ môţe na návrh výboru PZ členská schôdza 

rozhodnúť o pozvaní poľovníckeho hosťa na odstrel zveri (aj trofejovej) z plánu lovu PZ na 

príslušný rok. Ak však to nie je moţné z časových dôvodov, rozhodne o tom výbor PZ, ktorý 

predloţí návrh na schválenie na najbliţšiu členskú schôdzu. Hosť je povinný na účet PZ uhradiť 

poplatok za lov zveri v zmysle „Smernice o príspevkoch za organizáciu lovu raticovej zveri 

tuzemskými poľovníckymi hosťami v poľovných revíroch SPZ“. 

16. Kaţdý člen, ktorému skončila platnosť povolenky je povinný ju odovzdať poľovníckemu 

hospodárovi PZ v čase do 30 dní, značku najneskôr do 5 dní.  

 

Spoločné poľovačky 
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1. Spoločnou poľovačkou sa rozumie poľovačka za účasti aspoň 3 strelcov, honcov a jedného 

poľovne upotrebiteľného psa. Spoločné poľovačky sa uskutočňujú podľa plánu spoločných 

poľovačiek schváleným Obvodným lesným úradom. Zúčastniť sa na nich je právom kaţdého 

člena PZ. 

 

2. Ten člen, ktorý sa v stanovenom čase nedostaví na miesto zrazu a nezúčastní sa zahájenia 

spoločnej poľovačky, je z tejto vylúčený a nesmie vstupovať do tej časti revíru, kde sa spoločná 

poľovačka koná. Výnimku z tejto zásady môţe povoliť vedúci spoločnej poľovačky. 

 

3. Spoločnú poľovačku vedie spravidla poľovnícky hospodár, v prípade jeho neprítomnosti predseda 

PZ, alebo iný poverený člen PZ. Kaţdý, kto v zmysle tohto ustanovenia vedie spoločnú 

poľovačku, musí zabezpečiť evidenciu zúčastnených členov PZ na poľovačke, hostí, honcov 

a poľovne upotrebiteľných psov, ktorá tvorí súčasť povolenky na spoločnú poľovačku.  

 

4. Kaţdý účastník spoločnej poľovačky je povinný z bezpečnostných dôvodov v pohone pouţívať 

reflexnú vestu, a na stanovišti reflexnú stuhu, alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy. 

 

5. Spoločnej poľovačky sa nesmú zúčastniť ani ako honci osoby mladšie ako 15 rokov, osoby pod 

vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok. 

 

6. Účastníci spoločnej poľovačky sa riadia pokynmi poľovníckeho hospodára, alebo vedúceho 

spoločnej poľovačky. Odísť zo spoločnej poľovačky v priebehu jej trvania, môţe jej účastník len 

v ojedinelých prípadoch so súhlasom vedúceho spoločnej poľovačky. 

 

7. Členovia PZ, ktorí sa nezúčastňujú spoločnej poľovačky, nesmú v deň jej konania individuálne 

loviť zver. Výnimku môţe povoliť poľovnícky hospodár v prípade, ţe sa neplní odstrel zveri, 

pričom o takejto výnimke musí byť informovaný vedúci spoločnej poľovačky. 

8. Obstopovanie zveri pred spoločnou poľovačkou a to len v časti revíru, kde sa v súlade s plánom 

spoločných poľovačiek bude poľovačka konať, môţe byť vykonané len so súhlasom 

poľovníckeho hospodára, alebo vedúceho poľovačky. 

 

9. Po skončení spoločnej poľovačky je zakázaný lov diviačej zveri bez ohľadu na spôsob lovu. 

 

10. Člen PZ môţe pozvať poľovníckeho hosťa len so súhlasom predsedu, alebo poľovníckeho 

hospodára. Na hosťovskú spoločnú poľovačku má kaţdý člen PZ právo pozvať dohodnutý počet 

hostí.  

 

11. Strelec na určenom stanovišti zotrvá aţ do ukončenia pohonu. Platí to aj vtedy, keď mu odbehne 

poranená zver. O dohľadávke poranenej zveri rozhodne vedúci spoločnej poľovačky po skončení 

pohonu. Vedúci spoločnej poľovačky rozhoduje aj o tom, ktorý účastník poľovačky sa bude 

pribliţovať k zveri, ktorú hlásia psy na jednom mieste. 

 

12. Predseda PZ, poľovnícky hospodár a výbor PZ rozhodujú o tom, ako bude naloţené s ulovenou 

zverou. Vedúci spoločnej poľovačky rozhoduje o sporných prípadoch ulovenia zveri a o priznaní 

práva poľovníctva. Ak sa divina bude rozdeľovať medzi členov PZ, na túto má nárok iba ten, kto 

sa spoločnej poľovačky zúčastnil. Účastníkom spoločnej poľovačky sa divina prideľuje 

bezplatne. V odôvodnených prípadoch môţe vedúci spoločnej poľovačky rozhodnúť o pridelení 

diviny aj iným členom PZ, ktorí sa spoločnej poľovačky nezúčastnili. Honec, čakateľ na členstvo 
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PZ a poľovnícky hosť môţe dostať primeranú dávku diviny podľa rozhodnutia vedúceho 

spoločnej poľovačky. 

 

13. Ulovenú zver spravidla ošetrí strelec spolu s pomocníkmi, ktorých mu určí vedúci poľovačky. 

Vedúci poľovačky môţe poveriť ošetrením diviny aj iného člena PZ, ktorý nie je strelcom. 

Vedúci poľovačky má právo poverovať ostatných členov vykonaním určitých prác súvisiacich 

s ošetrovaním, rozdeľovaním diviny a upratovaním po jej rozdelení. 

 

 

Čl. IX 

Nakladanie s ulovenou zverinou 
 

1. O rozdelení diviny z raticovej zveri v súlade s uznesením členskej schôdze rozhoduje poľovnícky 

hospodár PZ. Strelcovi, ktorý vykonal lov zveri v súlade s vydaným povolením na poľovačku, 

patrí trofej. Zver určenú na dodávku je strelec povinný dopraviť do určeného výkupného 

strediska. Náklady vzniknuté s odvozom diviny sa mu hradia podľa rozhodnutia členskej schôdze.  

 

2. Na základe uznesenia členskej schôdze PZ sa určuje ako odmena strelcovi jednotlivej úţitkovej 

zveri nasledovne: 

 

a. diviačia zver  

– prasa do 30 kg – keď poľovný hospodár neurčí inak pre potreby PZ, 

strelcovi prináleţí polovica, ďalšia polovica poľovníkovi ktorý bol v ten deň 

na love resp. inému členovi podľa rozhodnutia strelca 

- lanštiak do 60 kg - keď poľovný hospodár neurčí inak pre potreby PZ, 

prináleţí strelcovi 1/4 a poľovné právo, zvyšok sa rozdelí medzi členov 

ktorí boli v ten deň na love, resp. ďalším členom zdruţenia 

- diviak nad 60 kg - keď poľovný hospodár neurčí inak pre potreby PZ, 

prináleţí strelcovi 1/6 a poľovné právo, zvyšok sa rozdelí medzi členov 

ktorí boli v ten deň na love, resp. ďalším členom zdruţenia 

 

b. všetka ostatná ulovená úţitková zver  - druh, vek i pohlavie berúc v úvahu – strelcovi 

prináleţí keď poľovný hospodár neurčí inak pre potreby PZ – poľovné právo (poľovné 

právo je: srdce, slezina, obličky, pľúca, pečeň. Medzi poľovné právo patria aj 

sviečkové). Sviečková medzi poľovné právo nepatrí ak zver ide na odovzdávku. 

 

c. u trofejovej zveri prináleţí strelcovi trofej a poľovné právo 

 

3. V prípade potreby odovzdania ulovenej zveri je strelec povinný zachovať zver celistvú – 

podľa určenia odberateľa a zvyklostí. 

 

 

Čl. X 

Spoločenské aktivity 
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Výbor PZ prostredníctvom člena ktorého výbor poverí bude kaţdý rok predkladať členom PZ 

návrh spoločenských aktivít na propagáciu a zveľaďovanie poľovníctva, na zdokonaľovanie 

medziľudských vzťahov, na šírenie ekologických, humanistických, environmentálnych a iných 

myšlienok zacelených na rozvoj osobnostných kvalít ľudí. Určený člen bude prizývaný na výbor 

PZ. Predovšetkým to budú: 

 

1. Propagácia poľovníctva a poľovníckeho hospodárenia PZ medzi spoluobčanmi (prednášky do 

rozhlasu, besedy, premietanie filmov, výstavy...). 

 

2. Práca s mládeţou (pri vysvetľovaní zásad poľovníctva, vychádzky do prírody, poznávanie ţivej 

i neţivej prírody), nadviazanie na obsah učebných predmetov, praktické činnosti v prírode. 

 

3. Usporiadanie spoločenských podujatí pre spoluobčanov (juniáles, silvestrovské zábavy, účasť na 

bohosluţbách...). 

 

4. Pomoc pri úprave a skrášľovaní obce. 

 

5. Spolupráca s obcou a ostatnými spoločenskými organizáciami (rybárskym  zväzom, včelárskym 

zväzom a susednými poľ. zdruţeniami). 

 

6. Spolupráca a pravidelný kontakt s majiteľmi poľovných pozemkov pri riešení spol. problémov. 

 

 

Článok 11 

Poľovná stráž 
 
V zhode s obsahom Článku 1. Základného ustanovenia v § 1 ods. d a v paragrafoch 27,28,29,54,76,80 

ods. 2 písm. 13 ZP sa problém poľovníckej stráţe premietne do domáceho poriadku nasledovne: 

 

1. Členovia poľovníckej stráţe PZ si spoločne rozoberú obsah základnej myšlienky sľubu 
poľovníckej stráţe, ktorý dávali obvodnému lesnému úradu pri udeľovaní členstva 

poľovníckeho  stráţcu v znení: „Sľubujem ţe ako člen poľovníckej stráţe budem svedomito 

plniť svoje úlohy pri ochrane poľovného revíru a poľovníctva, dbať na dodrţiavanie Ústavy 
Slovenskej republiky, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“ 

 

2. Spoločne prerokujú obsah § 29 ods. 1 písm. a-g (na čo je ako člen poľovníckej stráţe 
oprávnený), obsah toho istého § ods. 3 písm. a – e (aké donucovacie prostriedky môţe pri 

plnení úlohy pouţiť) a toho istého § ods.11 (čo je člen poľovníckej stráţe povinný dodrţať 

pri plnení úlohy poľovníckej stráţe). 

 
3. Po prerokovaní váţnosti obsahu všetkých spomenutých problémov v uvedených paragrafoch 

ZP oznámia výboru PZ, ako sa budú pripravovať na vykonanie povinného preškolenia 

a skúšok podľa poţiadaviek obvodného lesného úradu. Menovite oznámia výboru PZ, kto 
nemieni v budúcom období byť členom poľovníckej stráţe aby výbor PZ zariadil 

s nadriadenými orgánmi ďalší postup v tejto oblasti PZ. 

 
4. Vzhľadom k počtu desiatich členov Poľ. Stráţe, t.j. kaţdý člen na 500 ha, si členovia 

poľovnej stráţe zvolia jedného veliteľa, ktorý bude koordinovať činnosť medzi nimi. 
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Čl. XII 

Chov poľovne upotrebiteľných psov 
 

1. O nákupe psov z prostriedkov PZ rozhoduje členská schôdza, ktorá zároveň určí aj podmienky 

chovu. 

2. Za chov poľovne upotrebiteľného psa, ktorý absolvoval farbiarske, predbeţné farbiarske, 

farbiarske skúšky malých plemien, duričské a brlohárske skúšky, ktorého je majiteľom člen PZ sa 

stanovuje paušálna náhrada výdavkov na chov vo výške .... € (rozhodne vţdy výročná členská 

schôdza v danom roku) na jeden rok. 

3. Za chov poľovne upotrebiteľného psa farbiara, ktorého je majiteľom člen PZ sa stanovuje 

paušálna náhrada za chov psa tieţ vo výške ..... € (rozhodne vţdy výročná členská schôdza 

v danom roku) na jeden rok.  

4. Poplatky súvisiace s predvedením psa na skúšky, nie na výstavu, hradí majiteľovi psa PZ. Táto 

náhrada poplatkov sa vzťahuje iba na psov, ktoré absolvovali tieto skúšky: farbiarske skúšky, 

predbeţné farbiarske, farbiarske skúšky malých plemien, duričské a brlohárske skúšky. 

5. PZ hradí všetky výdavky spojené s veterinárnym ošetrením psa. 

6. Ustanovenia uvedené v bodoch 4 aţ 5 sú podmienené chovom psa minimálne 5 rokov. V prípade 

nedodrţania je povinný vyplatenú finančnú náhradu vrátiť PZ.  

 

 

Čl. XIII 

Disciplinárny poriadok 
 

1. Členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva vo VÚ a na nápravu vzhľadom na 

závaţnosť porušenia nepostačuje pohovor, môţe výbor podľa miery zavinenia a ostatných 

okolností uloţiť tieto druhy trestov: 

 

a) pokarhanie pred výborom VÚ  

 

b) dočasné obmedzenie lovu zveri v PR (druhu, rozsahu alebo spôsobu), na dobu 1 aţ 10 

rokov 

 

c) peňaţná pokuta 

 

d) odvolanie z funkcií v orgánoch VÚ  

 

e) vylúčenie z VÚ  

 

2. Člen, ktorý hrubo alebo opätovne po predchádzajúcom uloţení trestu výborom porušil interné 

predpisy VÚ alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva a predpisy s tým súvisiace, 

alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči VÚ alebo konal v rozpore s jej záujmami, môţe byť 

vylúčený. O vylúčení rozhoduje výbor nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov 

 

3. Rozhodnutie o uloţení trestu sa musí vypracovať písomne a zaslať potrestanému členovi. Proti 

trestu uloţenému výborom sa moţno odvolať do 15 dní od jeho doručenia na členskú schôdzu, 

ktorej rozhodnutie o dovolaní proti uloţeniu trestu je konečné. 
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Čl. XIV 

Bodové hodnotenie 
 

Hodnotenie členov PZ na hospodárení PZ sa uskutočňuje podľa dosiahnutých bodov za 

výkony a činnosti v prospech organizácie PZ tak, ako to odsúhlasila členská schôdza PZ. 

Bodové hodnoty sa v jednotlivých rokoch môţu meniť. Kaţdý poľovník si vedie evidenciu 

činnosti sám, kaţdý štvrťrok mu ju odobrí vedúci pracovnej skupiny. Na konci hodnoteného 

obdobia predloţia vedúci pracovných skupín na výborovú schôdzu pracovné výkazy, ktoré sa 

zasumarizujú a urobí  sa celkové  hodnotenie členov PZ. Za činnosť v oblasti hodnotenia 

členov PZ zodpovedá podpredseda PZ. Pracovný výkaz uvedený v Prílohe č.1 domáceho 

poriadku PZ Kamenná Soboš. 

 

 

Čl. XV 

Zánik PZ 
 

1. PZ zaniká: 

 

a) uznesením členskej schôdze schváleným viac ako 2/3 hlasov všetkých členov PZ, v ktorom 

je vykonaním likvidácie majetku PZ poverený likvidátor alebo likvidačná komisia. 

Uznesenie o zániku PZ nadobudne platnosť a účinnosť dňom, kedy správu likvidátora 

(likvidačnej komisie) schváli členská schôdza PZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

členov PZ,   

 

b) rozhodnutím predstavenstva OkO SPZ, ak PZ neplní povinnosti vyplývajúce zo Stanov 

SPZ alebo stanov PZ, alebo vyvíja činnosť v rozpore s týmito stanovami. Proti rozhodnutiu 

predstavenstva OkO SPZ, ktoré vo veci vynesie prvostupňové rozhodnutie, môţe PZ podať 

odvolanie na prezídium SPZ do 30 dní od jeho doručenia. Riadne podané odvolanie má 

odkladný účinok. Rozhodnutie vynesené v odvolacom konaní je konečné a ďalší opravný 

prostriedok sa proti nemu nepripúšťa. Likvidáciu majetku vykoná určený likvidátor 

(likvidačná komisia), správu o likvidácii majetku schvaľuje orgán, ktorý likvidáciu 

nariadil. 

 

c) rozhodnutím Obvodného lesného úradu podľa § 38 ods. 3 zákona. 

 

2. Likvidátor (likvidačná komisia): 

 

a) sústredí peňaţné prostriedky PZ na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá 

alebo inak zabezpečí ostatný nehnuteľný a hnuteľný majetok, 

 

b) z prípadného výťaţku uhradí záväzky PZ, vráti členom PZ celé alebo zostatkové časti 

členských podielov, 
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c) pri zániku PZ sa prípadný likvidačný prebytok rozdelí medzi členov podľa koeficientu 

získaného počtom členov a  násobkom ročnej dĺţky ich členstva v PZ, 

 

d) úradným spôsobom znehodnotí pečiatky PZ a zabezpečí uloţenie spisového materiálu a 

písomností účtovnej povahy na OkO SPZ v súlade so skartačným poriadkom SPZ, 

 

e) správu o vykonaní likvidácie predloţí orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril a OkO SPZ, 

prípadne ďalším  zainteresovaným orgánom. 

 

3. Pri vystúpení alebo vylúčení z organizačnej štruktúry SPZ nemajú PZ nárok na podiel z majetku 

OkO SPZ. 

 

 

Čl. XVI 

Osobitné ustanovenie 
 

 Člen poľovného združenia ktorý zistil porušenie členskej disciplíny iným členom (mi) PZ 

je povinný do siedmich toto písomne nahlásiť výboru PZ alebo predsedovi dozornej 

komisie. Ak to neurobí v tejto lehote a túto skutočnosť by mienil neskôr účelovo využiť 

vo svoj prospech, sa podľa zásad ducha stanov PZ ako aj domáceho poriadku hodnotí 

ako spolupáchateľ disciplinárneho previnenia. 

 

 

Dodržiavanie tradícií, poľovníckych zvykov a obyčajov 

1. Povinnosťou kaţdého poľovníka je dodrţiavať tradičné poľovnícke zvyky a obyčaje, 

zoznámiť s nimi začínajúcich poľovníkov a dbať, aby si ich osvojili. 
 

2. Ak poľovnícky hosť dostane pozvanie na poľovačku, ktorej sa nemôţe zúčastniť, má sa včas 

ospravedlniť, aby uţívateľa poľovného revíru nedrţal zbytočne v neistote a nenarušoval 
organizovanie poľovačky. Poslať za seba inú osobu môţe iba vtedy, ak je to v pozvánke 

výslovne uvedené. Bez výslovného súhlasu uţívateľa poľovného revíru priviesť so sebou na 

poľovačku svojho poľovného psa, ďalšieho poľovníka alebo honca je nepoľovnícke a 
neprípustné. Po príchode na miesto zrazu na spoločnú poľovačku poľovnícky hosť oznámi 

svoj príchod poľovníckemu hospodárovi alebo vedúcemu poľovačky. 

 

3. Kaţdá spoločná poľovačka začína slávnostným nástupom všetkých účastníkov, pričom vedúci 
poľovačky oznámi, na akú zver sa bude poľovať, koľko pohonov sa uskutoční, miesta 

sústredenia po jednotlivých pohonoch, kde sa uskutoční slávnostný výrad zveri, upozorní na 

bezpečnosť pri streľbe a aké signály sa budú pouţívať počas poľovačky. 
 

4. Pri poľovníckych akciách treba pouţívať slovenské poľovnícke názvoslovie. Pri poľovačkách 

a iných poľovníckych akciách treba pouţívať poľovnícke signály, fanfáry a slovenské 
poľovnícke názvoslovie. Poľovníckym pozdravom je „lovu zdar“, odpoveď „zdar“. 

 

5. Po začatí spoločnej poľovačky účastníci poľovačky vypnú mobilné telefóny alebo ich prepnú 

na tichý reţim, aby nevyrušovali zver a ostatných účastníkov. 
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6. Poľovník môţe zver loviť, ak ju bezpečne rozoznal. Na spoločnej poľovačke je nepoľovnícke 

strieľať na nízko letiacu pernatú zver, na hradujúce baţanty, na zajaca na leţisku, pred 

blíţiacou malou zverou sa skrývať alebo pri streľbe si kľaknúť. Za nepoľovnícke sa povaţuje 
streľba na zver, pri ktorej sú v smere streľby prekáţky, ktoré môţu zmeniť smer strely, streľba 

„na ostro“ zozadu a keď je zver na horizonte. 

 

7. Pri spoločnej poľovačke sa poľovník správa nesebecky a ohľaduplne. Je nepoľovnícke strieľať 

na zver, ktorá je bliţšie k susedovi, alebo ktorá na neho tiahne. Pri rovnakej vzdialenosti dá 

poľovník vţdy prednosť hosťovi, poľovníčke alebo vekovo staršiemu poľovníkovi. 
 

8. Na spoločnej poľovačke poľovník strieľa len na primerané vzdialenosti. Strieľať na príliš 

veľké vzdialenosti je nepoľovnícke, a tak isto je nepoľovnícke strieľať brokovou zbraňou na 
príliš malú vzdialenosť, kde pri zásahu dôjde k znehodnoteniu diviny. 

 

9. Poľovník pri spoločnej poľovačke dôsledne dodrţiava stanovené rozostupy a líniu strelcov, 
nepredbieha, ani nezaostáva. Po obsadení streleckého stanovišťa poľovník vţdy nehlučne, 

napríklad zdvihnutím ruky alebo klobúka, upozorní na seba svojich susedov a dá im vedieť, ţe 

je uţ na mieste. Na stanovišti sa správa pokojne a nehlučne, pred ukončením pohonu nikdy 

svoje stanovište neopustí. 
 

10. Poľovník počas spoločnej poľovačky nekritizuje vedenie poľovačky, stavy zveri a zariadenia 

v poľovnom revíri. Prípadné nedostatky ohlási poľovníckemu hospodárovi alebo vedúcemu 
poľovačky aţ po ukončení poľovačky. 

 

11. Ak zver po zásahu nezostala v „ohni” alebo ju strelec nemôţe sám dohľadať, vyznačí svoje 
stanovište, miesto nástrelu a smer, ktorým poranená zver odbehla účelovým zálomkom. 

 

12. Pri úspešnom ulovení raticovej zveri alebo veľkých šeliem poľovník vzdá poslednú úctu zveri 
zálomkom namočeným do farby ulovenej zveri, ktorý vloţí do papule alebo zobáka (posledný 

hryz a posledný zob) a zálomkom prikryje i ranu na vstrele. Pri samčej zveri zálomok smeruje 

k hlave zveri - trofeji, pri samičej zveri naopak – k reprodukčným orgánom. Ak sa úspešná 
poľovačka vykonáva za účasti sprievodcu, vykoná tieto úkony sprievodca a zároveň odovzdá 

zálomok mierne namočený vo farbe spolu s blahoţelaním k úspešnému lovu i úspešnému 

strelcovi. Strelec zálomok nosí na pravej strane klobúka do polnoci dňa, kedy zver ulovil. 

 

13. Ak na dohľadanie postrelenej zveri musel byť pouţitý i poľovne upotrebiteľný pes, zálomok 

(časť zálomku strelca) sa odovzdáva i vodičovi tohto psa. Zálomok nesmie byť neprimerane 

veľký, musí zodpovedať prostrediu, kde bola zver ulovená. 
 

14. Pri spoločnej poľovačke na diviaky zálomok odovzdáva vedúci spoločnej poľovačky pri 

výrade za ulovené diviaky, veľké a malé šelmy. 
 

15. Poľovník, ktorý ulovil zver v súlade s platným povolením na lov, má nárok na trofej a 

poľovnícke právo (jedlé vnútornosti) z ulovenej zveri, ak to nie je v rozpore s platnými 
právnymi predpismi. Za trofej sa povaţujú pri parohatej zveri parohy a paroţky, pri jelenej 

zveri i kelce, pri diviačej zveri kly, pri rohatej zveri (muflón, kamzík) rohy a roţky, pri 

veľkých šelmách (medveď, vlk, rys a šakal), mačke, jazvecovi, líške, psíkovi 
medviedikovitom a medvedíkovi čistotnom koţa a lebka, pri vtákoch je trofejou cely vták. Pri 

ostatnej zveri o vlastníctve ulovenej zveri rozhoduje uţívateľ poľovného revíru. 

 

16. Ak na jeden kus zveri strieľalo viac poľovníkov, platí pravidlo: „prvá guľa a posledný brok”. 

Toto platí len v prípade, ţe pri zásahoch guľou bol tento zásah smrteľný, čo znamená, ţe by 

zver v krátkom čase zhasla aj bez dostrelenia alebo pri zásahu hromadnou strelou bola malá 
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zver bola smrteľne zasiahnutá. Strieľať zbytočne na smrteľne zasiahnutú raticovú zver alebo 

malú zver je nepoľovnícke. 

 

17. Povinnosťou poľovníka je postrelenú zver v čo najkratšom čase humánnym spôsobom 

usmrtiť, aby zbytočne netrpela. Raticová zver a veľké šelmy sa dostreľujú strelou na krk alebo 

zárazom medzi lebkou a prvým stavcom chrbtice noţom, zajačiu zver usmrcujeme úderom za 
uši, pernatú zver zárazom za temeno hlavy noţom, malé šelmy úderom palice na väzy. 

 

18. S ulovenou zverou poľovník vţdy zaobchádza s úctou, úlovok nikdy neprekračuje a nestrká 
doň nohou. Vedúci poľovačky dbá na to, aby túto zásadu neporušoval ani personál na 

poľovačke. 

 

19. Po kaţdom ukončenom pohone spoločnej poľovačky na malú zver sa na miestach sústredenia 

vykoná zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri. 

 

20. Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný zaloţiť pred 

ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a 

vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri. Vedúci poľovačky označuje diviačiu zver a veľké 

šelmy ulovené na spoločnej poľovačke po vyvrhnutí na mieste výradu. 
 

21. Kaţdá spoločná poľovačka, sa ukončuje výradom všetkej ulovenej zveri. Ošetrená zver sa 

ukladá na výradisko do vyrovnaných radov ohraničených vetvičkami drevín, ktoré sa v danej 
lokalite vyskytujú. Kaţdý desiaty kus ulovenej zveri na výrade sa hlavou povytiahne z radu. 

Zver sa kladie vţdy na pravý bok, u šeliem sa chvost upraví do polohy kolmo na telo. Do čela 

výradiska sa poukladajú kusy srstnatej zveri, za nimi úlovky pernatej zveri. Malé šelmy sa 
ukladajú za ostatnou zverou. Výnimku tvorí uloţenie veľkých srstnatých šeliem (medveď, vlk, 

rys a šakal), ktoré sa ukladajú vţdy do čela výradiska. Na výrad sa vstupuje len v otvore 

ponechanom na tento účel, ohraničenie výradiska sa neprekračuje. 
 

22. Na výrad nastúpia všetci účastníci spoločnej poľovačky. Zástupca uţívateľa poľovného revíru 

a vedúci poľovačky stoja v čele výradu čelom k chrbtom ulovenej zveri, strelci na pravej 
strane výradu pri hlavách ulovenej zveri, honci s vodičmi poľovných psov na ľavej strane 

výradu a oproti strelcom a trubači oproti čelu výradu pri bruchách ulovenej zveri. Vedúci 

poľovačky stručne zhodnotí výsledok poľovačky, poďakuje účastníkom za disciplínu, 

prípadne odovzdá strelcom zálomky. Poľovníkovi, ktorý sa prvý raz zúčastnil na poľovačke, 
môţe uţívateľ poľovného revíru vydať pasovací list za poľovníka, resp. poľovníkovi, ktorý 

prvý raz ulovil napr. diviačiu zver, moţno udeliť pasovací list za lovca diviačej zveri. Po 

ukončení spoločnej poľovačky môţe uţívateľ poľovného revíru usporiadať tzv. „posledné 
kolo“, na ktoré pozve všetkých účastníkov poľovačky. 

 

23. Na výkon práva poľovníctva sa poľovník oblieka slušne a účelne. Za poľovnícku farbu sa 
povaţuje farba zelená a hnedá. Za nepoľovnícke sa povaţuje pouţívanie vojenského alebo 

policajného maskovacieho oblečenia. 

 

24. Poľovník preukazuje zveri úctu, stará sa o ňu, chráni ju a cíti zodpovednosť za starostlivosť o 

ňu. S ulovenou zverou zachádza poľovník šetrne a s úctou, aby nedošlo ku škodám na zverine. 

Zver zbytočne neťahá po zemi a nedovolí psom, aby ulovenú zver napádali. Vývrh vykoná 

tak, aby nepoškodil tráviace orgány a neznečistil ich obsahom vnútorné dutiny. Ak bola zver 
zasiahnutá „na mäkko“, vstrel a výstrel znečistený obsahom tráviaceho traktu je nutné ihneď 

pri vyvrhovaní odstrániť vyrezaním znečistenej časti. 

 

25. Povinnosťou poľovníka i technického personálu je zúčastniť sa na začatí poľovačky, na 

výrade aj ukončení poľovačky. Pri slávnostných fanfárach pri začatí poľovačky, výrade a 
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ukončení poľovačky stoja účastníci poľovačky s obnaţenou hlavou. Účastníci spoločnej 

poľovačky, ktorí sú drţiteľmi poľovných lístkov nastupujú na výrad s poľovnou zbraňou. 

 

26. Zdravotne nezávadný vývrh z ulovenej zveri môţeme pouţiť ako návnadu na vnadisku. Pri 

podozrení na ochorenie treba vývrh neškodne odstrániť – zakopať, spáliť a pri podozrení na 

infekčné ochorenie oznámiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe a po vyšetrení odovzdať 
kafilerickej sluţbe, aby sa nešírili choroby a aby vývrh nevzbudzoval zbytočnú kritiku 

nepoľovníckej verejnosti proti poľovníkom. 

 

27. Poľovník nezanecháva po sebe v revíri ţiadny odpad, všetko čo so sebou do revíru prinesie, 

pri odchode z revíru aj odnesie. Poľovník zbytočne nezakladá v revíri oheň, v ţiadnom 

prípade nie v rizikovom priestore a v čase, keď je vyhlásený zákaz pouţitia otvoreného ohňa. 
Pred odchodom z revíru musí oheň bezpečne uhasiť vodou alebo prekrytím zemou. 

 

28. Poľovník nezabúda zúčastniť sa na smútočnom obrade zosnulého poľovníckeho priateľa a 
posledným, tzv. smútočným zálomkom, ktorý počas obradu nosí na ľavej strane chlopne 

kabáta alebo na klobúku, poloţením na rakvu alebo do hrobu sa s ním rozlúči. 

 

29. Sankciou za porušenie etického kódexu a poľovníckeho poriadku nech je morálne odsúdenie 
poľovníckej verejnosti, spravidla na poľovníckom súde po ukončení poľovačky, ktorý by mal 

byť výchovným prostriedkom pre previnilcov, kde kultúrni poľovníci poukáţu na porušovanie 

tohto poriadku a kódexu. 

 

 

 

 

 

V Okrúhlom dňa.................. 

 

Predseda PZ Vlčie údolie 

 

 

 

 

 


