LESY Slovenskej republiky,
štátny podnik

Cenník pre lov zveri
v poľovníckej sezóne 2018/2019

www.lesy.sk

Odštepné závody
Šaštín-Stráže, Smolenice, Levice, Topoľčianky,
Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Čadca,
Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog,
Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň, Rimavská
Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov,
Sobrance

OZ Levice

OZ Sobrance

OZ Rimavská Sobota

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Banská Bystrica

Všeobecné podmienky a ceny
platné od 01.03.2018 do 28.02.2019
Zmena cien vyhradená

A. Pri využití individuálnych cien (odstrelových poplatkov)
1. Záujemcovia o lov zveri si podajú objednávku (formulár v prílohe cenníka)
na LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Banská
Bystrica, prípadne na príslušnom odštepnom závode (OZ).
2. OZ potvrdí akceptovanie žiadosti poľovníckeho hosťa zaslaním pozvánky
na poľovačku, ktorá je zároveň dokladom na preukázanie poľovníckeho
účelu cesty pri prevoze zbraní na územie Slovenskej republiky pre držiteľov
európskeho zbrojného pasu z krajín EU.
3. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa hosť prihlási na príslušnom OZ uvedenom na pozvánke, za účelom dohodnutia podmienok a organizačného
zabezpečenia poľovačky. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na OZ, kde
predloží pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a zbrojný preukaz. Riaditeľ
OZ, alebo ním poverený pracovník vydá povolenku na poľovačku, určí poľovný revír a poľovníckeho sprievodcu. Povolenka na poľovačku sa vydáva
na každú poľovnícku akciu osobitne.
4. Slovenský poľovný lístok a zákonné poistenie pre zahraničných poľovníkov vybaví OZ. Poplatky za poľovný lístok a poistenie pre zahraničných
poľovníkov v rámci EU:
Týždenný poľovný lístok a poistenie . . . . . . . . 38,00 EUR
Mesačný poľovný lístok a poistenie. . . . . . . . . 50,00 EUR
Ročný poľovný lístok a poistenie. . . . . . . . . . 150,00 EUR
Poplatky za poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov mimo
EU:
Týždenný poľovný lístok a poistenie . . . . . . . . 90,00 EUR
Mesačný poľovný lístok a poistenie. . . . . . . . 130,00 EUR
Ročný poľovný lístok a poistenie. . . . . . . . . . 270,00 EUR
5. Denný (organizačný) poplatok vo výške 30,00 EUR (do 12,00 hod.
– 15,00 EUR a po 12,00 hod. – 15,00 EUR) a pri love lukom vo zvernici vo výške 40,00 EUR (do 12,00 hod. – 20,00 EUR po 12,00 hod.
– 20,00 EUR) sa účtuje každému poľovníckemu hosťovi za každý deň individuálnej poľovačky. V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie
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organizačné náklady. Pri spoločných poľovačkách na bažanty a diviaky sú
denné poplatky v inej výške a sú uvedené v cenníku pri konkrétnom druhu
zveri.
6. OZ môže pri objednávaní poľovníckej akcie požadovať od objednávateľa
zálohovú platbu.
7. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku.
8. Poskytovanie stravovania a ubytovania si poľovníci dohodnú s príslušným
OZ. Poplatky za stravovanie, ubytovanie prípadne za ďalšie služby budú
účtované podľa platných cenníkov jednotlivých odštepných závodov LESOV
Slovenskej republiky, štátny podnik.
9. Za použitie dopravných prostriedkov počas poľovačiek sa budú účtovať nasledovné sadzby za km: autobus 1,00 EURO/km, terénne auto 0,50 EURO/
km, osobné auto 0,50 EURO/km, koč 100 EURO/deň. Počas spoločných poľovačiek na diviačiu zver a bažanty je cena za dopravu terénnym autom už
zahrnutá v dennom organizačnom poplatku a neúčtuje sa osobitne.
10. Pri love netrofejovej raticovej zveri (jelenica, jelienča, danielica, danielča,
muflónica, muflónča) a inej zveri vykonanom podľa pokynov vedúceho
spoločnej poľovačky na diviačiu zver sa denný (organizačný) poplatok pre
individuálny lov netrofejovej raticovej a inej zveri v tomto prípade neuplatní.
B. Pri využití paušálnych cien
1. Platbu vo výške paušálnej ceny uhradí poľovnícky hosť vopred na účet OZ,
najneskôr v hotovosti v deň začiatku poľovníckej akcie.
2. V paušálnej cene zahrnuté ubytovanie hosťa zabezpečí OZ v zariadení
s elektrinou, sprchou a teplou vodou, pokiaľ sa vopred nedohodnú iné podmienky.
3. V paušálnej cene zahrnuté stravovanie je celodenné. V prípade, že OZ nemôže zabezpečiť poľovnému hosťovi stravovanie uvedené v paušálnej ponuke, paušálna cena sa zníži o 15,00 EUR za každý deň pobytu v revíri.
4. V paušálnej cene nie je zahrnutý poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov, ktoré zahraniční hostia platia osobitne v zmysle tohto
cenníka.
C. Spoločné podmienky
1. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený,
bude účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov.
2. Poľovačka sa predčasne ukončí v prípade, ak poľovnícky hosť odmietne vystreliť na objednaný druh zveri.
3. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, ak sa na nástrele nájde farba
postrelenej zveri a OZ zabezpečí jej dohľadávanie poľovne upotrebiteľným
psom. V prípade dohľadania postrelenej zveri po odchode poľovníckeho
hosťa, bude trofej ohodnotená (vážením príp. meraním) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za lov bude lovcovi trofej vydaná.
4. Po ukončení každej poľovníckej akcie poverený pracovník OZ vyhotoví zápis
o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje
aj poľovnícky hosť. Na základe zápisu o love poverený pracovník OZ vykoná
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zúčtovanie poľovníckej akcie. Za poľovnícku akciu sa považuje neprerušený
lov a ubytovanie poľovníckeho hosťa. Deň, v ktorom nie je fakturovaný lov
zveri ani ubytovanie poľovníckeho hosťa poľovnícku akciu prerušuje a nasleduje nová poľovnícka akcia.
5. 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 pri vystavení zápisu o love. Len
reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť ďalej riešené. Riešenie reklamácií zabezpečí riaditeľ OZ, alebo ním poverená osoba.
6. Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej ceny poľovníckej akcie a pri love medveďa až po vydaní CITESU.
7. Pri spoločnej poľovačke na bažanty a diviaky bude počet ulovenej zveri
záväzne odsúhlasený s určenými zamestnancami OZ na každom stanovišti
osobitne.
8. Po ulovení medailového diviaka vo zverniciach OZ Levice, OZ Trenčín,
OZ Revúca, OZ Sobrance sa k odstrelovému poplatku pripočítava za trofej
(kly) ohodnotené na bronzovú medailu 100,00 €, na striebornú medailu
200,00 € a na zlatú medailu 300,00 €. Pokiaľ je na spoločnej paušálnej poľovačke ulovený diviak, ktorého trofej (kly) sú ohodnotené bodovou hodnotou pre udelenie niektorej z medailí, poplatok si hradí strelec.
9. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH.
10. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné.
11. Na požiadanie OZ musí hosť predložiť trofej na chovateľskú prehliadku.
12. Cena odpredanej diviny sa bude účtovať podľa osobitného cenníka, okrem
malej zveri (bažant, kačica, morka, zajac, sluka, jariabok) pri ktorých je divina súčasťou odstrelového poplatku.
13. Záväzne objednaná a potvrdená poľovnícka akcia (mimo poľovníckej akcie
na bažanty) môže byť odrieknutá najneskôr 14 dní (pri poľovníckej akcii
na bažanty 60 dní) pred dohodnutým termínom poľovníckej akcie. Keď sa
zrušenie akcie uskutoční v kratšom čase, bude sa účtovať storno poplatok.
14. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica si vyhradzuje
právo zrušenia objednanej resp. prebiehajúcej poľovníckej akcie bez uvedenia dôvodu v prípade mimoriadnych okolností.
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Srnčia zver
Porovnanie:

body
75 CIC
95 CIC
105 CIC
115 CIC
130 CIC

bronz od
striebro od
zlato od

hmotnosť
240-340 g
330-420 g
370-450 g
390-510 g
430-570 g

Doba lovu:

16.05. – 30.09. srnec
01.09. – 31.12. srna, srnča

Ruja:

približne od 15.7. do 10.8.

Odstrelový poplatok
Hmotnosť parožia
Srna, srnča
Ihličiak (vo veku 1 rok)
Srnec do
Srnec od

250 g
250 g
300 g
350 g
400 g
450 g
500 g

EUR
38,00
70,00
200,00
200,00
350,00
600,00
1 200,00
2 100,00
3 400,00

EUR/g

+ 3,00
+ 5,00
+ 12,00
+ 18,00
+ 26,00
+ 40,00

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.
Postrelenie:
Postrelenie – Srnec
Ihličiak, srna, srnča
Koža
Stornopoplatok
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EUR
160,00
32,00
30,00
90,00

Jelenia zver
Porovnanie:

body
150 CIC
160 CIC
170 CIC
180 CIC
190 CIC
210 CIC

bronz od
striebro od
zlato od
Doba lovu:

jeleň, jelienča
jelenica

Ruja:

približne od 10.9. do 30.9.

hmotnosť
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
7.9-10.0kg

01. 08. – 15. 01. (vo zvernici do 31. 01.)
01. 08. – 31. 12. (vo zvernici do 31.01.)

Odstrelový poplatok
Hmotnosť parožia
Jelenica, jelienča
Ihličiak (vo veku 1 rok)
Jeleň

do 2,00 kg
od 2,00 kg
3,00 kg
4,00 kg
5,00 kg
6,00 kg
7,00 kg
8,00 kg
9,00 kg
10,00 kg

EUR

EUR/10 g

90,00
125,00
320,00
320,00
580,00
880,00
1 340,00
1 870,00
2 730,00
3 800,00
5 080,00
6 690,00

+ 2,60
+ 3,00
+ 4,60
+ 5,30
+ 8,60
+ 10,70
+ 12,80
+ 16,10
+ 21,70

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky
Postrieľanie:
Jeleň (vo veku 2-6 rokov)
Jeleň (vo veku 7 a viac rokov)
Jelenica, jelienča, ihličiak
Koža z jeleňa
Stornopoplatok

EUR
350,00
710,00
50,00
100,00
350,00

Pri love jeleňa v Chránenej poľovnej oblasti Poľana sa odstrelový poplatok
zvyšuje o 10 %.
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Danielia zver
Porovnanie:

body
130 CIC
150 CIC
160 CIC
170 CIC
180 CIC

bronz od
striebro od
zlato od

hmotnosť
1.2-2.2 kg
2.0-2.9 kg
2.3-3.3 kg
2.5-3.8 kg
3.0-4.2 kg

Doba lovu:

daniel
01.09. – 15.01. (vo zvernici do 31.01.)
danielica, danielča 01.08. – 31.12. (vo zvernici do 31.01.)

Ruja:

približne 15.10. – 15.11.

Odstrelový poplatok
Hmotnosť parožia
Danielica, danielča
Ihličiak
Daniel

do 1,49 kg
1,50 – 1,99 kg
2,00 – 2,49 kg
od 2,50 kg
3,00 kg
3,50 kg
4,00 kg

EUR
60,00
90,00
280,00
480,00
800,00
800,00
1 290,00
2 140,00
3 590,00

EUR/10g

+ 9,80
+ 17,00
+ 29,00
+ 43,00

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste, bez zrážky
Postrieľanie:
Daniel
Danielica, danielča, ihličiak
Koža z daniela
Stornopoplatok
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EUR
665,00
40,00
60,00
320,00

Muflonia zver
Porovnanie:

body
175 CIC
185 CIC
195 CIC
205 CIC

bronz od
striebro od
zlato od
Doba lovu:

Ruja:

dĺžka
55-68 cm
60-73 cm
70-79 cm
75-84 cm

muflón
01.08. – 15.01. (vo zvernici celoročne)
muflónica, muflónča 01.08. – 31.12. (vo zvernici do 31.01.)
november

Odstrelový poplatok
Dĺžka rohov
Muflónica, muflónča
Muflón

do 49,99 cm
50,00 – 59,99 cm
60,00 – 70,00 cm
70,00 cm
80,00 cm
90,00 cm

EUR
35,00
300,00
500,00
700,00
700,00
1 400,00
2 200,00

EUR/cm

+ 70,00
+ 80,00
+ 100,00

Dĺžka rohov = priemernej dĺžke rohov meranej od predného okraja rohov
na čele po vonkajšej strane oblúka rohov.
Postrelenie:
Muflón
Muflónča, muflónica
Koža z muflóna
Stornopoplatok

EUR
400,00
25,00
60,00
320,00
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Kamzičia zver
Doba lovu: 01.09. – 31. 12.

Odstrelový poplatok:
EUR
4 000,00
1 500,00
150,00
500,00

Kamzík a kamzica
Postrieľanie
Koža z kamzíka a kamzice
Stornopoplatok

Diviačia zver
Porovnanie:

body
100 CIC
110 CIC
115 CIC
120 CIC

bronz od
striebro od
zlato od
Doba lovu:

diviak, diviačica
diviača, lanštiak

dĺžka
11 – 20 cm
15 – 22 cm
18 – 23 cm
21 – 24 cm

01.07. – 15.01. (vo zvernici do 31.01.)
celoročne

Individuálny lov diviačej zveri (posliedka a postriežka)
Diviača
Lanštiak (príp. diviak) s dĺžkou klov do 12,99 cm
Diviačica

Diviak (príp. lanštiak)
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Dĺžka klov:
13,00 – 14,99 cm
15,00 – 17,99 cm
18,00 – 19,99 cm
20,00 – 21,99 cm
od 22,00 cm

EUR
65,00
150,00
320,00
EUR
300,00
600,00
1 000,00
1 600,00
2 000,00

Postrelenie:
Diviak
Diviačica
Lanštiak
Diviača
Stornopoplatok

EUR
300,00
200,00
50,00
25,00
185,00

Koža sa účtuje ako pri spoločnej poľovačke.
Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom oblúku dolných klov.

Odstrelový poplatok
Spoločné poľovačky
Denný (stanovištný) poplatok pre 1 poľovníka:
• skupina 6-10 poľovníkov
• 11 a viac poľovníkov
• v diviačej zvernici
•
•

•

225,00 EUR
165,00 EUR
225,00 EUR

Pri dennom úlovku 0-2 kusy diviačej zveri sa stanovištný poplatok
každého poľovníka zníži na 100,00 EUR.
Súčasťou stanovištného poplatku pre 1 poľovníka je úlovok 1 diviačaťa. V prípade, že poľovník neuloví 1 diviača, stanovištný poplatok sa
neznižuje. Pri úlovku viac ako 1 diviačaťa jedným poľovníkom sa tieto diviačatá započítavajú do úlovku ostatných poľovníkov v skupine, ktorí diviača
neulovili ako súčasť stanovištného poplatku.
Prihlásiť sa môžu jednotlivci a aj skupiny. LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik si vyhradzujú právo doplnenia strelcov do skupiny.

Odstrelové poplatky za diviačiu zver ulovenú
na spoločnej poľovačke:
Diviača
Lanštiak (príp. diviak) s dĺžkou klov do 12,99 cm
Diviačica

Diviak (príp. lanštiak)

Dĺžka klov:
13,00 – 14,99 cm
15,00 – 17,99 cm
18,00 – 19,99 cm
20,00 – 21,99 cm
od 22,00 cm

Koža z: diviaka
diviača, lanštiak, diviačica
Stornopoplatok za jedného poľovníka
•

EUR
65,00
150,00
320,00
EUR
300,00
600,00
1 000,00
1 250,00
1 500,00
100,00
25,00
60,00

Postrieľanie diviačej zveri sa neúčtuje
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•
•

Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom oblúku dolných klov.
Úlovok netrofejovej raticovej zveri (jelenica, jelienča, danielica,
danielča, muflónica, muflónča) na spoločnej poľovačke na diviaky
sa ocení nasledovne: jelenica, jelienča 90 € / 1 ks, danielica, danielča 60 € / 1 ks, muflónica, muflónča 35 € / 1 ks. Lov netrofejovej
raticovej zveri možno vykonať len podľa pokynov vedúceho spoločnej
poľovačky. Postrieľanie: jelenica, jelienča 50,00 € / ks, danielica, danielča
40,00 €, muflónica, muflónča 25,00 €.

Paušálna ponuka spoločnej poľovačky na diviaky
Počet
poľovníkov
11 – 13
14 – 16
17 – 19
20 a viac

•
•

•
•
•

•
•
•
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Počet ulovených diviakov v ks za 1 deň
za každé
0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 ďalšie
3 ks
Paušálna cena v EURO pre 1 poľovníka
100 240 295 350 410 465 510 560 605 650 + 70 €
100 230 245 300 350 395 440 480 515 550 + 70 €
100 210 225 250 290 325 360 400 425 450 + 70 €
100 200 210 230 255 285 315 350 380 400 + 70 €

Ceny sú uvedené v EURO pre 1 poľovníka a 1 deň,
Pre uplatnenie paušálnej ceny pri spoločnej poľovačke na diviaky je minimálny počet 11 poľovníkov v skupine. Pri menších skupinách (10 a menej
poľovníkov) sa uplatnia individuálne odstrelové poplatky za diviačiu zver
ulovenú na spoločnej poľovačke podľa tohto cenníka.
Postrieľanie diviačej zveri sa neúčtuje.
Stornopoplatok za jedného poľovníka 60,00 €.
Úlovok netrofejovej raticovej zveri (jelenica, jelienča, danielica,
danielča, muflónica, muflónča) na paušálnej spoločnej poľovačke
na diviaky sa ocení nasledovne: jelenica, jelienča 90 € / 1 ks, danielica, danielča 60 € / 1 ks, muflónica, muflónča 35 € / 1 ks. Úlovok
netrofejovej raticovej zveri na paušálnej spoločnej poľovačke na diviaky
sa nezarátava do paušálnej tabuľky ulovených diviakov. Každý poľovník si
uhrádza sám vyššie uvedený odstrelový poplatok za úlovok netrofejovej
raticovej zveri nad rámec dosiahnutej paušálnej ceny za ulovené diviaky.
Postrieľanie: jelenica, jelienča 50,00 € / ks, danielica, danielča 40,00 €, muflónica, muflónča 25,00 €.
Lov netrofejovej raticovej zveri možno vykonať len podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky.
Súčasťou ceny je denný (stanovištný) poplatok, občerstvenie počas poľovačky (v hodnote max. 10,00 € / poľovník) a odstrelový poplatok za všetku
ulovenú diviačiu zver bez rozdielu veku, pohlavia a trofejovej kvality.
Poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov a ubytovanie sa účtujú osobitne.

Bažant
Doba lovu: 01.10. – 28.02.
Spoločná poľovačka podľa počtu ulovených bažantov (Objednávateľ poľovačky si objedná pri LSR poľovnícku akciu, kde si dohodne požadovaný denný
výrad bažantov. Cena sa vypočíta na základe skutočného počtu bažantov na
výrade.)

Odstrelový poplatok za uloveného bažanta:
Odštepný závod (bažantnica)
Levice (Čereš, Čifáre, Hrable, Samostatná
bažantnica Palárikovo)
Sobrance (Paulovce nad Uhom)

November –
December
EUR

Január –
Február
EUR

20,00

22,00

17,00

18,00

Denný (stanovištný) poplatok pre jedného poľovníka. . . . . . 100,00 EUR
Náboje (100 ks). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,00 EUR
Stornopoplatok za spoločnú poľovačku. . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica si vyhradzujú právo počas poľovníckej sezóny na zmenu cien príp. iných podmienok lovu bažantov na ešte neobjednané poľovnícke akcie.

www.lesy.sk
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Medveď
Doba lovu: október – november

Odstrelový poplatok:
Hmotnosť
do 79,99 kg
80,00 – 99,99 kg
100,00 – 120,00 kg
za každý ďalší začatý kg

EUR
2 600,00
3 500,00
4 800,00
65,00

Hmotnosť = nevyvrhnutý medveď po ulovení
Postrieľanie
Stornopoplatok

1 500,00
600,00

Vlk
Doba lovu: 01.11.-15.01.
Odstrelový poplatok
Postrieľanie

EUR
1 500,00
230,00

Šakal zlatý
Doba lovu: 01.08. – 28.02.
Odstrelový poplatok
Postrieľanie

EUR
150,00
40,00

Jazvec lesný
Doba lovu: 01.09.-30.11.
Odstrelový poplatok
Postrieľanie

14

EUR
50,00
35,00

Líška hrdzavá
Doba lovu: celý rok
EUR
20,00
6,00

Odstrelový poplatok
Postrieľanie

Medvedík čistotný
Norok severoamerický
Psík medvedíkovitý
Doba lovu: celý rok
Odstrelový poplatok
Postrieľanie

EUR
30,00
10,00

Nutria riečna
Ondatra pižmová
Doba lovu: celý rok
Odstrelový poplatok
Postrieľanie

EUR
30,00
10,00

Kuna lesná
Kuna skalná
Tchor tmavý
Doba lovu: 01.09. – 28.02.
Odstrelový poplatok
Postrieľanie

EUR
20,00
5,00

www.lesy.sk
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Jariabok hôrny
Doba lovu: 01.10.-15.11.
Odstrelový poplatok
Postrieľanie

EUR
300,00
50,00

Divá kačica
Doba lovu: 01.09.-31.01.
Odstrelový poplatok za 1 kus

EUR
14,00

Divá morka
Doba lovu: 16.03. – 15.05., 01. 10. – 31.12.
Odstrelový poplatok: Kohút
Odstrelový poplatok: Sliepka
Postrieľanie: Kohút
Postrieľanie: Sliepka

EUR
250,00
80,00
60,00
20,00

Sluka lesná
Doba lovu: 01.09.-30.11.
Odstrelový poplatok za 1 kus
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EUR
35,00

Paušálna ponuka na individuálny lov
netrofejovej raticovej zveri
Individuálny lov netrofejovej raticovej zveri (jelenia, danielia, muflonia) v kategórii samíc a mláďat, ihličiaka jeleňa a daniela, diviačej zveri v kategórii diviača a lanštiak a líšky v počte spolu maximálne 4 kusy za 1 deň.
Paušálna cena pre 1 strelca a 1 poľovnícky deň 160,00 EUR
Súčasťou paušálnej ceny je:
– odstrelový poplatok za úlovok netrofejovej raticovej zveri, ihličiaka daniela
a jeleňa, diviačej zveri v kategórii diviača a lanštiak a líšky v počte spolu
maximálne 4 kusy.
– organizačný poplatok,
– doprava v revíri.
V paušálnej cene nie je zahrnuté:
– poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch,
– ubytovanie a stravovanie, v prípade požiadavky poľovného hosťa na stravovanie a ubytovanie sa paušálna cena zvýši o 40,00 EUR / osoba / deň,
– odstrel ostatnej trofejovej raticovej zveri a zveri ulovenej nad počet 4 kusov,
ktorý sa ocení podľa individuálnych cien v tomto cenníku,
– zverina z ulovenej raticovej zveri, poľovník má prednostné právo na odkúpenie zveriny z ulovenej raticovej zveri podľa aktuálneho cenníka Lesov SR,
š.p.
Stornopoplatok za jedného strelca
Vrátená čiastka v prípade neulovenia aspoň 1 kusa zveri

45,00 EUR
100,00 EUR

Paušálna ponuka pre individuálnu poľovačku
na netrofejovú raticovú zver, diviačiu zver, líšku a vlka
Úlovok netrofejovej raticovej zveri, diviačej zveri, líšok a vlka bez obmedzenia
počtu a trofejovej kvality
• 2 poľovnícke dni
• Min. počet poľovníkov 11
Paušálna cena pre jedného poľovníka 450,00 EUR (za 1 deň 225,00 EUR)
+ poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
- odstrelový poplatok za úlovok netrofejovej raticovej zveri, diviačej zveri,
líšok a vlka bez obmedzenia počtu a trofejovej kvality,
- organizačný poplatok,
- ubytovanie počas 2 nocí,
- stravovanie,
- doprava v revíri.
Nepoľujúca osoba
Stornopoplatok za jedného poľovníka

35,00 EUR za 1 deň
85,00 EUR

www.lesy.sk
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• V prípade, že počas 2 dní individuálnej poľovačky bude úlovok spolu 0-4 kusy zveri, paušálny poplatok každého poľovníka sa zníži
na 240,00 EUR – (za 1 deň 120,00 EUR).
• Individuálna poľovačka netrofejovej raticovej zveri, diviačej zveri, líšok,
a vlka podľa tejto ponuky sa môže uplatniť na OZ so schváleným plánom
lovu, resp. určenou kvótou MPRV Slovenskej republiky.
• Prihlásiť sa môžu jednotlivci ako aj skupiny poľovníkov. LESY Slovenskej
republiky, štátny podnik si vyhradzujú právo doplnenia poľovníkov do skupiny.
• LESY Slovenskej republiky, štátny podnik si vyhradzujú právo pred poľovačkou, alebo aj počas poľovačky obmedziť príp. zakázať lov určitého druhu
zveri s ohľadom na plnenie plánu lovu resp. určené kvóty.

Pozorovanie a fotografovanie zveri s doprovodom
Pozorovanie a fotografovanie hlucháňa (v toku), tetrova (v toku)
a medveďa (na vnadisku) a ostatnej poľovnej zveri.
Paušálny poplatok za 1 osobu a 1 deň 120,00 EUR
Súčasťou paušálnej ceny je:
- organizačný poplatok,
- sprievodca,
- ubytovanie počas 1 noci,
- doprava v revíri.
Ubytovanie je poskytované v zariadeniach LESOV Slovenskej republiky, štátny
podnik. V prípade neposkytnutia ubytovania sa paušálny poplatok za 1 osobu
a jednu noc znižuje o 10,- €.

Rybárstvo
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik obhospodarujú na Slovensku
70 rybárskych revírov, z toho:
– 36 revírov je pstruhového charakteru na tečúcej vode – potoky,
– 16 revírov je pstruhového charakteru na stojacej vode – vodné nádrže,
– 18 revírov je kaprového charakteru na stojacej vode – vodné nádrže,
Pstruhové revíry LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik patria medzi najatraktívnejšie na Slovensku.
Lov rýb LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ponúkajú pre:
– špecializovaných hostí – rybárov, ako samostatný program aj s možnosťou
ubytovania,
– poľovníckych hostí, ako doplnkový program v rámci poľovníckej akcie,
– turistov ubytovaných v zariadeniach LESOV Slovenskej republiky, štátny
podnik, ako doplnkový program.
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Najvýznamnejšie rybárske revíry:
OZ Smolenice: Gidra (potok), Blava (potok), Parná č. 3 (potok)
OZ Topoľčianky: Žitava č.5 (potok), VN Topoľčianky (vodná nádrž 1,03 ha –
kaprový revír)
OZ Žilina: Gäderský potok
OZ Liptovský Hrádok: Čierny Váh č. 1, 3 (pstruhové potoky), Čierny Váh č. 2
(pstruhový revír, vodná nádrž 20 ha), Lacková (pstruhový revír, vodná nádrž
4 ha),
OZ Slovenská Ľupča: Motyčky (pstruhový revír, vodná nádrž 2 ha),
OZ Beňuš: Rybník Pusté Pole (pstruhový revír, vodná nádrž 0,3 ha),
OZ Čierny Balog: Čierny Hron (pstruhový potok), Hronček (pstruhový revír,
vodná nádrž)
Denné, týždenné a sezónne povolenky na rybolov predávajú príslušné
odštepné závody. Ceny sú stanovené osobitne pre každý rybársky revír. Rezervovanie povoleniek a podrobnejšie informácie o rybárstve získate na príslušných odštepných závodoch LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, prípadne na generálnom riaditeľstve LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik,
v Banskej Bystrici.

Ubytovacie zariadenia a turistika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik poskytujú pobyt vo viac ako 200 zariadeniach rôzneho typu a rôznej kategórie, a to od poľovníckych zámočkov
a kaštieľov ponúkajúcich najvyššiu úroveň ubytovania a stravovania, cez chaty
so štandardným vybavením vrátane elektriny a teplej vody až po jednoduché
zrubové chatky, bez elektriny a s vodou v studničke, zato však v čarokrásnej prírode Slovenska od nížin až po vysokohorské polohy.
Prehľad ubytovacích objektov, ich podrobnejšia charakteristika a cenník je
na internetovej stránke: www.lesy.sk. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme aj na tel. čísle 048/4344135, 048/4344127 alebo na e-mailovej adrese
lesoturistika@lesy.sk a peter.kamensky@lesy.sk.
Ubytovanie poľovníckych hostí bude zabezpečené podľa možnosti v ubytovacom objekte LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, priamo v poľovnom
revíri, príp. v jeho blízkom okolí. Ubytovanie je rezervované zároveň s objednávkou poľovníckej akcie.
Rezervovanie ubytovania v objektoch LESOV Slovenskej republiky, štátny
podnik pre turistov a ostatných záujemcov je možné priamo na internetovej adrese: www.lesy.sk, alebo na konkrétnom odštepnom závode LESOV
Slovenskej republiky, štátny podnik.

www.lesy.sk
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Kontaktný adresár
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Generálne riaditeľstvo
Tel.: 048/43 44 135
Námestie SNP 8
Mobil: 0918 444 135
975 66 Banská Bystrica
Fax.: 048/43 44 191
E-mail: polovnictvo@lesy.sk

ODŠTEPNÉ ZÁVODY a garanti poľovníckych akcií :
Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Šaštín – Stráže
U rybníka 1301
908 41 Šaštín – Stráže

Ing. Juraj Piecka, PhD.
E-mail: juraj.piecka@lesy.sk
Mobil: +421 918 334 832

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Smolenice
Trnavská 12
919 04 Smolenice

Ing. Rastislav Plavý
E-mail: rastislav.plavy@lesy.sk
Mobil: +421 918 333 059

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Levice
Koháryho 2
934 43 Levice

Ing. Milan Prevendarčík
E-mail: milan.prevendarcik@lesy.sk
Mobil: +421 918 444 022

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Topoľčianky
Parková 7
951 93 Topoľčianky

Ing. Martin Sýkora
E-mail: martin.sykora@lesy.sk
Mobil: +421 918 333 573

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Prievidza
Šveniho 7
971 53 Prievidza

Ing. Rudolf Gábriš
E-mail: rudolf.gabris@lesy.sk
Mobil: +421 918 333 608

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Trenčín
Hodžova 38
911 52 Trenčín

Ing. Stanislav Paučin
E-mail: stanislav.paucin@lesy.sk
Mobil: +421 918 333 198

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Juraj Hlavoň
Orlové 278
E-mail: juraj.hlavon@lesy.sk
017 22 Považská Bystrica
Mobil: +421 918 335 382
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Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Žilina
Nám. M. R. Štefánika 1
011 45 Žilina

Ing. Miroslav Plavý
E-mail: miroslav.plavy@lesy.sk
Mobil: +421 918 334 975

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Čadca
Lesnícka 1118
023 02 Krásno nad Kysucou

Ing. Michal Kardoš
E-mail: michal.kardos@lesy.sk
Mobil: +421 918 335 034

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Námestovo
Miestneho priemyslu
029 13 Námestovo

Ing. František Poleta
E-mail: frantisek.poleta@lesy.sk
Mobil: +421 908 914 302

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Liptovský Hrádok
J. Martinku 110
033 11 Liptovský Hrádok

Ing. Miroslav Priechodský, PhD.
E-mail: miroslav.priechodsky@lesy.sk
Mobil: +421 918 335 275

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Beňuš
976 64 Beňuš

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Čierny Balog
976 52 Čierny Balog 245

Zdenko Citterberg
E-mail: zdenko.citterberg@lesy.sk
Mobil: +421 918 334 304

Ing. Jozef Černák
E-mail: jozef.cernak@lesy.sk
Mobil: +421 918 333 429

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Slovenská Ľupča
Lichardova 52
976 13 Slovenská Ľupča

Ing. Pavol Pecník
E-mail: pavol.pecnik@lesy.sk
Mobil: +421 905 963 331

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Žarnovica
Železničná 13/613
966 81 Žarnovica

Mgr. Ing. Jozef Zimmermann
E-mail: jozef.zimmermann@lesy.sk
Mobil: +421 918 334 607

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Kriváň
962 04 Kriváň 334

Ing. Ján Nôžka
E-mail: jan.nozka@lesy.sk
Mobil: +421 918 335 558

www.lesy.sk
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Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Rimavská Sobota
Potravinárska 1855
979 01 Rimavská Sobota

Peter Janšo
E-mail: peter.janso@lesy.sk
Mobil: +421 911 542 954

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Revúca
Námestie Slobody 1
050 01 Revúca

Ing. Peter Pačan
E-mail: peter.pacan@lesy.sk
Mobil: +421 908 162 687

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Rožňava
Jovická 2
048 01 Rožňava

Ing. Marcel Lehocký, PhD.
E-mail: marcel.lehocky@lesy.sk
Mobil: +421 918 444 136

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Košice
Moyzesova 18
042 39 Košice

Ing. Gejza Muller
E-mail: gejza.muller@lesy.sk
Mobil: +421 918 333 592

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Prešov
Obrancov mieru 6
082 05 Prešov

Ing. Štefan Fedorko
E-mail: stefan.fedorko@lesy.sk
Mobil: +421 918 334 142

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Vranov nad Topľou Ing. Tomáš Gdovin
Čemernianska 131
E-mail: tomas.gdovin@lesy.sk
093 03 Vranov nad Topľou
Mobil: +421 907 732 516
Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Sobrance
Kúpeľná 69
073 01 Sobrance
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Ing. Matúš Hanko
E-mail: matus.hanko@lesy.sk
Mobil: +421 918 333 804

OBJEDNÁVKA

poplatkového lovu zveri pre
poľovníckych hostí zo Slovenska
Lov pri uplatnení individuálnych cien*:
Druh zveri: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kvalita trofeje (Počet kusov): ������������������������������������������������������������������������������������
Zabezpečenie ubytovania:
áno*
nie*
Zabezpečenie stravovania:
áno*
nie*
Lov pri uplatnení paušálnych cien*:
Paušálna ponuka: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Požadovaný parameter trofeje (rozpätie):
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Odštepný závod (poľovný revír): ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Termín: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Meno: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dátum narodenia: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresa: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefón: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fax: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
e-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Číslo poľovného lístka: ������������������������������������������������������������������������������������������������
Číslo zbrojného preukazu: ������������������������������������������������������������������������������������������
Nepoľujúce osoby: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ďalšie požiadavky: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej, alebo paušálnej ponuky sa riadi
podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku LESOV Slovenskej
republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

.............................
Dátum
* nehodiace sa prečiarknuť

.............................
Podpis žiadateľa
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OBJEDNÁVKA

poplatkového lovu zveri
pre zahraničných poľovníkov
Lov pri uplatnení individuálnych cien*:
Druh zveri: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kvalita trofeje (Počet kusov): ������������������������������������������������������������������������������������
Zabezpečenie ubytovania:
áno*
nie*
Zabezpečenie stravovania:
áno*
nie*
Lov pri uplatnení paušálnych cien*:
Paušálna ponuka: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Požadovaný parameter trofeje (rozpätie):
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Odštepný závod (poľovný revír): ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Termín: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Meno a priezvisko: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresa: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dátum narodenia: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Štát a miesto narodenia: ��������������������������������������������������������������������������������������������
Číslo pasu: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vydaný (Pas): ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Štátna príslušnosť: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Poľovný lístok a poistenia vystaviť:
Týždenný
Mesačný
Ročný
Telefón: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fax����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
e-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Číslo poľovného lístka: ������������������������������������������������������������������������������������������������
Kópia poľovného lístku vydaného v domovine
Číslo zbrojného preukazu: ������������������������������������������������������������������������������������������
Nepoľujúce osoby: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ďalšie požiadavky: ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej, alebo paušálnej ponuky sa riadi
podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku LESOV Slovenskej
republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
.............................
Dátum
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OZ Trenčín

OZ Levice

OZ Sobrance
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