
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 

VYSOKOŠKOLSKÝ LESNÍCKY PODNIK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

         

      

C E N N Í K 
 

pre poplatkový lov zveri 

poľovnými hosťami 

 
platný od 19.10.2017 

 

 

Kontaktná adresa: 

 

Technická univerzita vo Zvolene  

Vysokoškolský lesnícky podnik 

Študentská 20 

960 16  Z v o l e n 

Tel.: 045/5206846 

Fax: 045/5206845 



 2 

Všeobecné podmienky 
 

 

 
 

1. Záujemcovia o poplatkový odstrel zveri si podajú žiadosť na TU VšLP, na ústredí VšLP 

vo Zvolene. 

2. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa poľovný hosť prihlási na VšLP za účelom 

dohodnutia podmienok a bližšieho termínu poľovačky. VšLP pri objednávaní 

poplatkového odstrelu môže požadovať zálohovú platbu, ktorá je vo výške 

stornopoplatku u jednotlivých druhov zveri.  

3. V dohodnutom termíne sa poľovný hosť dostaví na VšLP, kde predloží pozvánku na 

poľovačku, poľovný lístok a zbrojný preukaz. Riaditeľ VšLP alebo ním poverený 

pracovník vypíše povolenku na lov a poľovníckeho sprievodcu. Záväzná prihláška môže 

byť zrušená najneskôr 14 dní pred termínom konania poľovníckej akcie . V prípade 

neskoršieho termínu sa účtuje stornopoplatok.   

4. Ubytovanie poľovného hosťa bude zabezpečené podľa dohody v zariadeniach VšLP. 

Poplatky za ubytovanie sa účtujú podľa osobitného cenníka. 

5. Organizačný poplatok vo výške 25,00 € sa účtuje každému poľovníckemu hosťovi za 

každý začatý deň individuálnej poľovačky pri každom druhu zveri. V poplatku je 

zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie organizačné náklady. Slovenský poľovný lístok pre 

cudzincov vrátane poistenia zabezpečí VšLP– týždenný 38 €, mesačný 70 € ,ročný 280€ . 

6. Organizačný poplatok vo výške 100,00 € za lov lukom sa účtuje každému poľovníckemu 

hosťovi za každý začatý deň individuálnej poľovačky pri každom druhu zveri. 

7. Organizačný poplatok za dopravu poľovného hosťa je 1 € za 1 km.   

8. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku. 

9. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude 

účtovaná 100 % prirážka z poplatku za lov príslušného druhu zveri. 

10. V prípade dohľadania bude trofej ohodnotená (vážením príp. meraním) a po uhradení 

rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za lov bude poľovníkovi trofej vydaná. 

11. Hodnotenie (váženie príp. meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho 

hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po jej vyvarení. Prípadné reklamácie musia byť 

uplatnené najneskôr pri vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love 

môžu byť ďalej riešené. 

12. Poplatky za ubytovanie sa budú účtovať za každý celý deň pobytu podľa kategórie I.-III. 

v cene podľa cenníku ubytovania za celú chatu. 

13. Poplatky za ostatné služby (stravovanie, doprava, telefón a pod.) sa účtujú podľa 

skutočných nákladov. 

14. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník VšLP vyhotoví zápis o love, ktorý 

slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovný hosť. Na 

základe zápisu o love poverený pracovník VšLP vykoná zúčtovanie poľovníckej akcie. 

Poľovný hosť vyčíslenú sumu uhradí v hotovosti do pokladne VšLP, vo výnimočných 

prípadoch je úhrada možná i poštovou poukážkou, prípadne prevodom z účtu. 

15. Trofej ulovenej zveri sa poľovnému hosťovi vydá po uhradení ceny celej poľovníckej 

akcie. Na požiadanie je hosť povinný predložiť trofej na chovateľskú prehliadku .  

16. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH. 
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SRNČIA ZVER                                           
   

 

Porovnanie body hmotnosť 

 

 

bronz 

striebro 

zlato 

75 CIC 

95 CIC 

od 105 CIC 

od 115 CIC 

od 130 CIC 

240-340 g 

330-420 g 

370-450 g 

390-510 g 

430-570 g 
 

 

Doba lovu: 16.05. - 30.09. srnec 

  01.09. - 30.12. srna, srnča 

Ruja:  približne od 15.07. do 10.08. 

 

 

 

Odstrelový poplatok 
 

     Hmotnosť parožia €      €/g   

Srna, srnča          38,00                

Ihličiak (vo veku 1 rok)        70,00       

Srnec   do  249 g      195,00       

   od 250 g      195,00    +  2,20             

    300 g      305,00     +  5,10    

    350 g      560,00     +  10,50  

    400 g    1085,00 +  12,00   

    450 g    1685,00     +  13,00   

    500 g    2335,00    

 

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g. 

 

       €  

Postrelenie:     Srnec         160,00 

       Ihličiak, srna, srnča         32,00 

Koža              17,00 

Stornopoplatok            90,00 
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JELENIA ZVER                                        
 

 

Porovnanie body hmotnosť 

 

 

bronz 

 

striebro 

zlato 

150 CIC 

160 CIC 

od 170 CIC 

180 CIC  

od 190 CIC 

od 210 CIC 

3,4-4,7 kg 

3,6-5,4 kg 

4,5-6,5 kg 

5,4-7,0 kg 

6,1-8,5 kg 

7,9-10,0 kg 
 

Doba lovu: 01.08. – 15.1. jeleň a jelenča 

  01.08. - 31.12. jelenica 

Ruja:  približne od 10.09. do 15.10. 

 

 

Odstrelový poplatok 
 

     Hmotnosť parožia  €           €/10g   

Jelenča               90,00    

Jelenica                       110,00          

Ihličiak /vo veku 1.rok/           160,00           

Jeleň        do   2,49 kg         250,00                   

   2,50 – 2,99 kg         350,00          

   3,00 – 3,49 kg         440,00         

   3,50 – 3,99 kg         520,00         

   4,00 – 4,49 kg         600,00               

   4,50 – 5,00 kg         680,00         

   5,00-5,49  kg         760,00       

   5,50-5,99  kg         900,00  

   6,00-6,49        1100,00+8,00         

   6,50-6,99 kg       1500,00+9,00            

   7,00-7,49 kg       1950,00+10,00    

   7,50-7,99         2850,00           

   8,00-8,49 kg       3000,00   

   8,50kg+        3400,00          

     

 

 

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky. 

                    

Postrelenie: Jeleň vo veku 3-5 rokov        400,00    

Jeleň vo veku 6 +                   800,00                                                 

Jelenica, jelienča, ihličiak     100,00    



 5 

Koža z jeleňa           100,00    

Stornopoplatok           350,00    
 

DANIELIA ZVER                                     
 

Porovnanie body hmotnosť 

 

 

bronz 

striebro 

zlato 

130 CIC 

150 CIC 

od 160 CIC 

od 170 CIC 

od 180 CIC 

1,2-2,2kg 

2,0-2,9kg 

2,3-3,3kg 

2,5-3,8kg 

3,0-4,2kg 
 

Doba lovu: 01.09. –  15.01. daniel 

                    01.08.  -  31.12  danielica, danielča  

   

Ruja:  približne od 15.10. do 15.11. 

 

 

 

 

 

Odstrelový poplatok 
 

     Hmotnosť parožia  €           €/10 g      

Danielča                                     70,00   

Danielica        90,00   

Ihličiak         150,00   

Daniel       do   1,49 kg   240,00   

                               1,50 – 1,99 kg        350,00   

   2,00 – 2,49 kg   600,00   

    2,50 – 2,99 kg            900,00     

     nad    3,00 kg               1250,00   + 13,00   

      

 

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky. 

 

            €  

Postrelenie: Daniel            500,00 

   Danielica, danielča, ihličiak   100,00 

Koža z daniela          55,00 

Stornopoplatok             320,00 
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DIVIAČIA ZVER                                      
 

 

Porovnanie body dĺžka 

 

bronz 

striebro 

zlato 

100 CIC 

od 110 CIC 

od 115 CIC 

od 120 CIC 

11-20 cm 

15-22 cm 

18-23 cm 

21-24 cm 
 

Doba lovu: 01.07. – 15.1. (vo zvernici do 31.1.) diviak a diviačica 

po celý rok diviača a lanštiak 

 

Odstrelový poplatok 
 

 Diviačia zver ulovená na spoločnej poľovačke je spoplatnená nasledovne: 

                                                                                           

Denný poplatok pre jedného poľovníka:   

(Stanovištný poplatok)                                                          €                                                                                              

Skupina 3 a viac poľovníkov                             110,00 

- stanovištný poplatok sa nevracia ani neodpočitáva 

   z poplatku za ulovenú zver 

 

Diviača  50,00 

Lanštiak     100,00 

Diviačica         300,00 

 

Dĺžka klov:                                                                           € 

Diviak    do 11,99 cm                                                       100,00       

  12,00   -   14,99 cm          300,00   

  15,00   -   17,99 cm  500,00 

  18,00   -   18,99 cm                                           750,00   

  19,00   -   19,99 cm 1000,00 

  20,00   -    20,99 cm                                         1100,00 

               21,00   -    21,99 cm                                          1200,00   

        od   22,00 cm alebo 120 bodov CIC                        1300,00     

 

Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom obvode klov.  

 

Koža: z kanca 100,00    

 z diviačaťa, lanštiaka, diviačice 25,00 
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Postrieľanie sa neúčtuje. 

Stornopoplatok za jedného poľovníka 60,00 

 

 

Paušálna ponuka spoločnej poľovačky na diviaky 
                                                                                   

Denný poplatok pre jedného poľovníka:   

(Stanovištný poplatok)                                                          €                                                                                              

Skupina 3 a viac poľovníkov                             110,00 

- stanovištný poplatok sa nevracia ani neodpočitáva 

   z poplatku za ulovenú zver 

- paušálna cena za 1 ks ulovenej zveri je:                           
1. Pri počte ulovených dospelých diviakov do 10,00 % 200,00 

2. Pri počte ulovených dospelých diviakov od 10,01% do 19,99 %    210,00 

3. Pri počte ulovených dospelých diviakov nad 20,00 % 220,00 

- postrieľanie sa neúčtuje 

- organizátor spoločnej poľovačky v prípade, že poľovní 

  hostia nemajú záujem dostreliť postrieľané kusy, môže 

  tieto dostreliť a započítať ich do celkového počtu  

  ulovenej zveri. 

 

Individuálny lov diviačej zveri 
 

                                                                 €       

Diviača             50,00 

Lanštiak  dĺžka klov do 11,99 cm                      100,00 

  

Diviačica               300,00 

 

Dĺžka klov:                                                                           € 

Diviak    do 11,99 cm                                                       100,00       

  12,00   -   14,99 cm          300,00   

  15,00   -   17,99 cm  500,00 

  18,00   -   18,99 cm                                           750,00   

  19,00   -   19,99 cm 1000,00 

  20,00   -    20,99 cm                                         1100,00 

               21,00   -    21,99 cm                                          1200,00   

        od   22,00 cm alebo 120 bodov CIC                        1300,00                                                                           

         

   

 

Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom obvode klov.  

 

Postrieľanie: Diviak                300,00   

         Diviačica                                    200,00   
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                      Lanštiak         50,00   

         Diviača         30,00   

 

Stornopoplatok        185,00   

 

Koža sa účtuje ako pri spoločnej poľovačke. 
 

MEDVEĎ                                                    
 

 

Odstrelový poplatok 
 

         €  

do 60 kg          2 000,00  

61 – 80 kg         2 525,00 

81-100 kg         3 000,00  

101-120 kg         3 500,00  

za každý ďalší začatý kg       50,00  

 

Postrieľanie         1 370,00 

Stornopoplatok             575,00 

 

Hmotnosť = nevyvrhnutý medveď po ulovení 
 

 

VLK                                                             
 

Doba lovu: 01.11. – 15.01. 

                                                                                                    € 

Odstrelový poplatok                                                       1800,00  

Postrelenie                                                                       230,00 

 

JAZVEC                                                      
 

Doba lovu: 01.09. – 30.11. 

                                                                                                              € 

Odstrelový poplatok                                                                  170,00 

Postrelenie                                                                                   35,00 
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LÍŠKA                                                         
 

Doba lovu: celý rok 

                                                                                                              €  

Odstrelový poplatok                                                                   20,00   

Postrelenie                                                                                    6,00 

 
 

 

 

 

 

POZOROVANIE A FOTOGRAFOVANIE ZVERI                                                         

 

 

Pozorovanie a fotografovanie  zveri 

Paušálna cena za 1 osobu a 1 deň            60,00 EUR            

Súčasťou paušálnej ceny je:  

- organizačný poplatok  

- sprievodca  

- doprava v revíri  
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T e c h n i c k á   u n i v e r z i t a  vo Zvolene 

Vysokoškolský lesnícky podnik 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 

na poplatkový lov zveri 
 

   Lov pri uplatnení individuálnych cien: 

   Druh zveri: ........................................................................................................... 

   Kvalita trofeje (počet kusov): .............................................................................. 

   Zabezpečenie ubytovania  áno *  nie *             

   Zabezpečenie stravovania  áno *  nie * 

   Poľovný revír: ..................................................................................................... 

 Termín: ............................................................................................................... 

 Meno: .................................................................................................................. 

 Adresa: ................................................................................................................ 

 Telefón: .............................................................................................................. 

 Fax: ..................................................................................................................... 

 E-mail: ................................................................................................................ 

 Číslo poľovného lístka: ...................................................................................... 

 Číslo zbrojného preukazu: ................................................................................. 

 Nepoľujúce osoby: ............................................................................................. 

 Ďalšie požiadavky: ............................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 

 Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej ponuky sa riadi podľa 

podmienok a cien uvedených v platnom cenníku TU vo Zvolene, VšLP  

 

 

 ..........................................    ................................................ 

          Dátum        Podpis žiadateľa 
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 nehodiace sa prečiarknuť 

 


