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Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnicke združenie Ľubica Zv.Slatina 
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Podľa článku 1, ods. 4 Stanov poľovníckeho združenia (ďalej len združenie)  svoju činnosť upravuje PZ 

ĽUBICA Zvolenská Slatina týmto prevádzkovým poriadkom. 

 

I.  Povinnosti členov 
Okrem základných povinností uvedených v čl. 5, ods. 2. Stanov PZ, má každý člen tieto ďalšie povinnosti. 

1.  Podrobiť sa rozhodnutiu orgánov PZ a plniť ich uznesenia. 

2.  Zaplatiť členský príspevok v sume rovnajúcej sa alikvótnemu podielu na nájme revíru, nájme ostatných 

nehnuteľností a poplatku do SPK zaokrúhlené na celých 5eur do 30. apríla bežného roku. 

3.  Novoprijatý čakateľ  na členstvo v PZ zaplatí do pokladne PZ poplatok za čakateľskú prax v PZ sumu vo 

výške dvojnásobku ročného členského príspevku. Čakateľská doba je spravidla dvojročná. V prípade 

predĺženia čakateľskej doby za každý  ďalší rok zaplatí čakateľ  poplatok vo výške dvojnásobku ročného 

členského príspevku. Novoprijatý člen PZ je povinný okrem stanoveného členského príspevku, zaplatiť 

členský podiel vo výške 50 € a zaviazať sa podľa možností chovať poľovne upotrebiteľného duriča. 

4.  Dodržiavať schválené „Zásady používania chaty“. /príloha vnútorného poriadku/ 

5.  Do 65 rokov veku zúčastňovať sa prác podľa schváleného plánu práce a potrieb združenia vyplývajúcich 

    z uznesení členských schôdzí. Výnimku z uvedených povinností na základe objektívnych príčin schvaľuje 

    členská schôdza. 

6. Dbať, aby bol pridelený soľník stále naplnený soľou. 

7. Zúčastniť sa na poplatkovej poľovačke alebo sa aktívne podieľať na jej príprave, pri neodôvodnenej 

neúčasti zaplatiť výšku štandovného. 

8.  Dbať, aby pridelené kŕmne zariadenie bolo do konca apríla vyčistené, v prípade potreby do 15. októbra 

opravené a naplnené a dopĺňané podľa potreby, v každom prípade do konca februára objemovým krmivom. 

V prípade prázdneho kŕmneho zariadenia na objemové krmivo v uvedenom čase bude člen vyzvaný 

výborom PZ na jeho doplnenie. Ak ho nedoplní v lehote 5 dní od vyzvania, zabezpečí jeho doplnenie výbor 

PZ. Uvedený člen PZ je povinný uhradiť 50euro do pokladne PZ za každé doplnenie kŕmneho zariadenia. 

9.  Venovať zvýšenú pozornosť likvidácii a lovu „škodnej zveri" v zmysle platnej legislatívy 

10, Zúčastňovať sa brigád organizovaných výborom PZ. Každý člen je povinný odpracovať minimálne 10 

hodín  organizovaných výborom PZ a zúčastniť sa minimálne 50% spoločných poľovačiek.. Chýbajúci 

počet hodín brigád musí doplniť do pokladne PZ (1hodina =3,30 €). Výbor PZ musí každoročne zabezpečiť 

aspoň 20.hodín brigád za sezónu. 

11.,  Členovia PZ sa v zmysle smerníc SPZ budú povinne zúčastňovať kontrolných strelieb určených   

            Okresnej Organizácie SPZ . 

12. Dbať, aby boli pridelené zariadenia /krmelce, posedy, soľníky/ v dobrom technickom stave a vykonávať 

pravidelnú údržbu“. 

 

 
II. Hodnotenie činnosti členov PZ – bodový systém 
1.,  Základné povinnosti: 

 

 Účasť na členskej schôdzi                                                            3 body 

 Účasť na spol.  poľovačke s poľovne upotrebiteľným  psom    13 bodov 

 Účasť na spoločnej poľovačke bez psa       8 bodov 

 Prikrmovanie zveri v čase núdze       10 bodov/sezóna 

  brigády organizované výborom PZ                                                      1 bod/hod 

 Platené brigády                                                                   1 bod/hod 

 Brigády v skupinách (body prideľuje vedúci skupiny)     1 bod/hod 

 Neúčasť na platenej brigáde organizovanej výborom PZ bude možné nahradiť iba finančne alebo 

 zastúpením inej osoby. 

              Postup pri určovaní finančnej náhrady u platenej brigády bude taký, že sa zarobená suma vydelí 

              počtom zúčastnených členov. Na takúto brigádu musí byť zabezpečený minimálne jeden náhradný 
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              termín. 

 V závislosti na finančnej situácii združenia môže výbor PZ rozhodnúť o náhrade nákladov pre 

 účastníkov spoločnej poľovačky s poľovne upotrebiteľným psom. 

 

2.,  Ostatné aktivity členov : 

- zabezpečenie jadrového alebo dužinatého krmiva    3 body / 100 kg 

- zabezpečenie osiva na políčka      5 bodov / 100 kg 

- odstrel + ošetrenie + odvoz diviny  0,1 bodu / 1 kg divinyza jeden kus – rozdelí sa pre všetkých zúčastnených. 

Udeľuje sa pri odstrele pre potreby združenia, resp. predaji, nie pri rozdelení do skupiny. 

- ulovenie a spracovanie zveri určenej na predaj  alebo potreby PZ                                     10 €/ kus 

- celoročná starostlivosť o poľovne upotrebiteľného psa v PZ          7 bodov / rok 

- celoročná starostlivosť o chatu PZ      10 bodov / rok 

- celoročná starostlivosť o traktor PZ     10 bodov / rok 

- účasť na streleckej súťaži                   5 bodov  / súťažný deň 

- funkcia vo výbore  PZ       10 bodov / rok 

- vedenie kroniky PZ                                                                                    10 bodov/rok 

 -zabezpečenie materiálu pre PZ                                                                   podľa hodnoty 

            - 

 Vyhodnocovanie činnosti členov PZ: 

                             

 

Činnosť členov PZ v období medzi VČS vyhodnocuje výbor PZ hlavne na základe hlásení vedúcich skupín . 

Právo na pridelenie povolenia  na odstrel úžitkovej zveri, majú všetci členovia PZ, ktorí získali základný počet  

minimálne 60 bodov (pri všetkých troch aktivitách). Členom, ktorý sa dožívajú v aktuálnom roku 65. rokov a 

viac sa základný počet znižuje na polovicu (30 bodov). Títo členovia majú nárok na divinu delenú pre 

účastníkov úspešných spoločných poľovačiek, aj na divinu rozdelenú v skupinách. 

Výbor môže prideliť členovi PZ body za ďalšie mimoriadne aktivity a prínos pre PZ, čo zdôvodní na VČS.   

Členom, ktorý sa nemohli z vážnych dôvodov zúčastniť na akciách organizovaných výborom PZ, na základe 

písomnej žiadosti  môže výbor znížiť požadovaný základný počet bodov najviac však o polovicu. 

Člen, ktorý nezískal v danom roku základný počet bodov doplatí najneskôr  do 30.4. nasledujúceho 

kalendárneho roka 3,30 € za každý chýbajúci bod do pokladne PZ ĽUBICA.Takýto člen nemá nárok na lov 

trofejovej zveri v nasledujúcej sezóne. 

Člen, ktorý nemá splnené základné povinnosti (čl. II., bod 1), prípadne nezíska ani základný počet bodov a 

chýbajúce body nedoplatí, nemá nárok na pridelenie povolenia na lov bezparohatej zveri ani na pridelenie 

diviny. Jeho činnosť bude vyhodnocovaná osobitne výborom PZ v súlade so stanovami a poľovníckym 

poriadkom SPZ. 

 

Organizácia PZ Ľubica: Výbor PZ – Predseda, podpredseda, poľovnícky hospodár, tajomník, 

                                                              pokladník, kynologický referent, brigádnický a strelecký 

                                                              referent 

                                           Dozorná rada – predseda, dvaja členovia 

                                          Pracovné skupiny – 3skupiny po 9 až 13 členov 

 

 

 

III.  Návšteva poľovného revíru 
1.  Individuálny vstup do poľovného revíru so zbraňou je možný len na základe vydaného „Povolenia na 

poľovačku" a po zapísaní sa do knihy návštev. Do knihy návštev sa člen PZ zapisuje vždy, keď začína 

pochôdzku revírom. Pri každom novom vstupe do poľovného revíru (aj v tej istej časti, v ten istý deň) je 

potrebné vykonať záznam v knihe návštev. Zápis do knihy návštev je možné vykonať len v deň návštevy 

poľovného revíru. 



 4 

2. Pri vstupe do revíru sa do knihy návštev zapisuje: meno a priezvisko člena, dátum a presný čas vstupu, 

miesto revíru, prípadne ďalšie skutočnosti (prítomnosť ďalšej osoby, poľovníckeho psa, oprava poľovníckeho 

zariadenia, prikrmovanie, zber zhodov a pod.). Pri zápise do knihy návštev v čase splnu mesiaca vo večerných 

hodinách je povinný člen PZ napísať aj číslo posedu, alebo presné miesto, kde a dokedy sa bude nachádzať ! 

Pri presune, alebo odchode je povinný svietiť vreckovým svietidlom. 

3., Pri odchode z revíru sa do knihy návštev zapisuje :čas odchodu z revíru, presný čas a účel použitia poľovnej 

zbrane, počet výstrelov, úspešnosť streľby ( -druh zveri ulovenej, poranenej a nedohľadanej, jednoznačne 

nezasiahnutej) a ďalšie dôležité skutočnosti zistené v revíri (výskyt poranenej zveri, výskyt škodlivej zveri, 

neznáme osoby či výstrely v revíri, nenaplnené kŕmne zariadenie, poškodené poľovnícke zariadenie a pod.). 

Použitie zbrane je člen PZ povinný zapísať najneskôr do 12 hodín. 

 

 

IV.  Spôsoby poľovania 
1.,  Na raticovú prežúvavú zver je možné poľovať len spôsobmi lovu určenými zákonom o poľovníctve a 

vykonávacími predpismi. Poľovanie na diviačiu zver je možné individuálnym spôsobom lovu /posliedkou, 

postriežkou/ a nadháňkou. Poľovanie na diviaky nadháňkou  sa povoľuje len na plánovaných spoločných 

poľovačkách uvedených v pláne spoločných poľovačiek. Na diviaky je možné poľovať aj na návnade, avšak 

iba mimo obdobia núdze (1.11. – 1.3.). Vnadiská musia byť vyznačené na mape revíru a ostatná raticová zver 

musí mať k nim sťažený prístup. 

2.,  Prideľovanie odstrelu trofejovej zveri schvaľuje členská schôdza na návrh výboru PZ. 

3.,  Odstrel každej zveri sa vykonáva len na základe platného „povolenia na poľovačku“ . 

4.,  Strelec je povinný ulovenú /aj uhynutú/ raticovú zver a veľkú šelmu označiť značkou a ihneď ohlásiť a 

ukázať poľovnému hospodárovi, v jeho neprítomnosti predsedovi PZ, v ich neprítomnosti poverenému 

členovi PZ. 

5,  V prípade postrieľania zveri je príslušný poľovník povinný zabezpečiť dohľadávku. 

6.,  PZ „ĽUBICA“ môže, na základe objektívneho zhodnotenia stavu zveri v revíri a situácie v plnení odstrelu 

zveri, zorganizovať hosťovskú, spoločnú poľovačku na diviačiu alebo bažantiu zver, na ktorú si môže každý 

člen pozvať jedného hosťa. 

7.   Prípadné pozvanie hosťa na poľovačku na kačice podlieha schváleniu predsedu PZ a poľovníckeho 

hospodára . 

8,  Pozývanie hostí na individuálnu poľovačku je možné len so súhlasom predsedu PZ a poľovníckeho 

hospodára. Individuálny hosť musí mať pri vstupe do revíru  platnú povolenku na poľovačku, musí byť 

zapísaný do knihy návštev revíru a musí ho sprevádzať poverený člen PZ. 

19,     Poplatkový odstrel sa riadi podľa pravidiel, určených výborom a členskou schôdzou PZ v danom roku.   

 

 

 
V.  Delenie diviny 
1.,  O delení diviny a jej prideľovaní , predaji, či inom uskladňovaní, rozhoduje v súlade s usmernením výboru 

PZ poľovný hospodár. V prípade, že do 24 hodín od  ulovenia zveri nebude možné získať rozhodnutie 

poľovného hospodára, rozhodne predseda PZ, alebo iný, výborom poverený člen PZ. 

2.,  Zver ulovenú na postriežke alebo pochôdzke je strelec povinný ošetriť a zabezpečiť dopravu na  vhodné 

miesto na rozdelenie, alebo uskladnenie, v súlade s ustanovením  čl. V, ods.1 . 

3.,  Každý člen PZ je povinný na požiadanie strelca pomôcť pri doprave strelenej zveri a rozdeľovaní diviny 

v rámci svojich reálnych možností. 

4.,  V prípade, že bude zver ulovená individuálnym spôsobom a pridelená na rozdelenie do skupiny, bude o 

počte dielov a ich rozdelení pre členov rozhodovať vedúci skupiny.  Diel môže dostať aj člen inej skupiny, 

prípadne osoba, ktorá nezištne pomohla pri ulovení, prípadne dovoze a. p. Vedúci skupiny musí viesť presnú 

evidenciu odberu diviny jednotlivými členmi. Hospodár musí viesť presnú evidenciu rozdelenia diviny pre 

skupiny. Divina z ulovenej zveri sa pridelí na rozdelenie do tej skupiny, z ktorej je strelec čo zver ulovil pokiaľ 

poľovnícky hospodár nerozhodne inak.   
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5.,  V prípade, že sa rozhodne o rozdelení diviny ulovenej na spoločnej poľovačke, delenie diviny sa 

vykoná losovaním dávok prednostne pre všetkých prítomných členov PZ na spoločnej poľovačke. 

6.    Člen PZ, ktorý predčasne /pred ukončením delenia a poriadením miesta delenia/ odíde z miesta 

spracovania diviny bez ospravedlnenia sa vedúcemu poľovačky, stráca nárok na príslušný diel diviny. O 

spôsobe naloženia s takouto divinou rozhodne výbor PZ. 

7.   O pridelení množstva diviny kandidátovi na členstvo v skupine rozhoduje vedúci skupiny. O prípadnom 

pridelení diviny zo spoločnej poľovačky rozhodne vedúci poľovačky, na základe zhodnotenia aktivity 

čakateľa na poľovačke. 

8.  Pridelení kandidáti na vykonanie povinnej praxe v PZ môžu získať dávku diviny z ulovenej zveri na 

spoločnej poľovačke podľa zhodnotenia ich aktivity vedúcim poľovačky. 

9.  O prípadnej finančnej úhrade za dávku diviny pre hostí rozhodne výbor PZ. 

10.   V prípade vlastnej svadby člena, resp. jeho rodinného príslušníka (-syn, dcéra ), pri narodení dieťaťa 

člena, pri okrúhlych životných jubileách (50,55,60,65,70.)sa príslušnému členovi v tom roku umožní  odstrel 

zveri s následným pridelením diviny bez finančnej úhrady v množstve maximálne 60 kg živej váhy na akciu. 

Člen, ktorý má záujem o takéto pridelenie odstrelu s pridelením diviny, je povinný výboru oznámiť to s 

dostatočným časovým predstihom, prípadne dohodnúť ďalšie okolnosti vykonania odstrelu. 

V prípade úmrtia člena PZ má pozostalá rodina nárok na bezplatné pridelenie diviny, ktorú zabezpečí  PZ. 

11.  Divina určená na predaj bude  prednostne odpredaná v prípade záujmu členovi PZ za aktuálnu trhovú 

cenu. Cena diviny bude na návrh výboru schvaľovaná členskou schôdzou 

12. Na skladovanie diviny je v PZ ĽUBICA určený mraziaci a chladiaci box, ktoré sa nachádzajú v objekte 

poľovníckeho domu v Slatinke. Tu je v prípade dohody s výborom PZ možné vykonávať aj delenie diviny. V 

objekte sa nachádza kniha, do ktorej sa zapisujú údaje : druh a množstvo diviny uloženej, dátum jej uloženia, 

dátum, množstvo a druh diviny vyberanej, kto a z akého dôvodu divinu vyberal. 

 Člen, ktorý v objekte spracovával divinu, je povinný po ukončení práce po sebe poupratovať   - odniesť 

odpad, poutierať stôl, box a podlahu. 

13      Divina určená na odpredaj musí byť okrem značky opatrená aj lístkom o pôvode zveri, ktorý vystaví 

hospodár PZ, alebo správca mraziaceho a chladiaceho boxu p. Výboh. Pri každom odpredaji diviny musí byť 

prítomní finančný hospodár, alebo ním poverená osoba. 

 
 
VI.  Poľovná stráž 
1.,  Členov poľovnej stráže (PS) navrhuje členská schôdza PZ a schvaľuje Obvodný lesný úrad. 

2.,  Svoju činnosť vykonávajú v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami. 

3.,  Členovia PS sú povinní sledovať všetko dianie v poľovnom revíri. Dbajú na dodržiavanie Stanov SPZ a 

Stanov PZ ĽUBICA všetkými členmi PZ. Kontrolujú členov PZ, či pri návšteve poľovného revíru so zbraňou 

majú so sebou platný poľovný lístok, zbrojný preukaz a „povolenie na poľovačku“. Kontrolujú tiež naplnenie 

soľníkov a kŕmidiel. Poznatky a zistenia zaznamenávajú do pridelených zošitov, ktoré kontroluje predseda PZ 

a poľovný hospodár PZ. Zistené porušenie Stanov SPZ, Stanov PZ a Prevádzkového poriadku ihneď hlásia 

niektorému členovi výboru PZ. 

4.,  Každý vstup do revíru, ktorý vykoná člen PS v súvislosti s výkonom tejto funkcie a podľa ustanovenia č. 

III bod 5. tohoto PP, je povinný zaznamenať do prideleného zošita a vopred ohlásiť poľovnému hospodárovi. 

Prípadné použitie poľovníckej zbrane pri výkone funkcie, či pri  likvidácii škodlivej zveri, ako aj ďalšie 

skutočnosti podľa čl. III, bod 3 tohto PP, je  pri odchode z revíru povinný zapísať do knihy návštev. 

 
VI. Ostatné ustanovenia 
1.,  Majiteľ poľovne upotrebiteľného psa, alebo psa ktorý sa pripravuje na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti 

poskytne kynologickému referentovi preukaz o pôvode psa k nahliadnutiu. 

2.,  Na nastreľovanie poľovných zbraní je vyčlenená strelnica Okresnej Organizácii SPZ v Sielnici a to pri 

dodržaní bezpečnostných predpisov. 

3.Knihu návštev PR môže zo skrinky na nevyhnutnú dobu vziať iba člen výboru za a predseda RK za účelom 

kontroly. Na mieste knihy nechá oznam o dočasnom odobratí knihy. 
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Prevádzkový poriadok PZ ĽUBICA Zvolenská Slatina bol schválený členskou schôdzou PZ dňa 7.3.2020, je 

platný od 7.3.2020. 

  

 

 

 

        MUDr. Branislav Koreň                                                                                          Branislav Výboh 

        tajomník PZ                                                                                                              predseda  PZ 
 

 


