Plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v PR , stanovený rozsah
max. 20 strán A4 vrátane tabuľkovej a grafickej časti.
__________________________________________________________________________
Plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri musí zohľadňovať chovateľské
ciele vyplývajúce z Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR – národného programu rozvoja
poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri schválenej Vládou Slovenskej
republiky dňa 29. novembra 2017.
Osnova plánu rozvoja poľovníckeho hospodárenia:
a) základné údaje o poľovnom revíri
1. názov poľovného revíru, zaradenie do chovateľského celku a poľovnej oblasti, zaradenie
do kvalitatívnej triedy
2. celková výmera poľovného revíru, z toho lesné poľovné pozemky, poľnohospodárske
poľovné pozemky, ostatné pozemky,
3. prírodné podmienky – orografické, hydrologické, klimatické,
4. negatívne civilizačné faktory, stavby, dopravná sieť, cestovný ruch,
5. charakteristika lesných a poľnohospodárskych poľovných pozemkov a intenzita ich
obhospodarovania, úživnosť poľovného revíru; funkčné plochy a úroveň ich
obhospodarovania,
b) zhodnotenie poľovníckeho hospodárenia
1. normované a odhadované stavy, vekové zloženie a pomer pohlaví pri raticovej zveri, lov
jednotlivých druhov raticovej zveri vo vekovej a pohlavnej štruktúre, trofejové hodnoty
C.I.C., lov malej zveri, koeficienty prírastku, vývoj za uplynulé roky a súčasný stav,
2. poľovnícke zariadenia; stav a dislokácia,
3. starostlivosť o zver; ochrana, prikrmovanie,
4. zdravotný stav zveri,
5. potreba poľovne upotrebiteľných psov,
c) návrh opatrení na rozvoj poľovníckeho hospodárenia
1. chovateľské ciele a prostriedky na ich dosiahnutie pre jednotlivé druhy raticovej zveri a
malej zveri,
2. návrh na úpravu skutočných stavov zveri a plánu lovu
3. návrh na zlepšenie kvality trofejí,

4. návrh na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, prikrmovania zveri, obhospodarovania
funkčných plôch, výsadbu trvalej zelene, plodonosných drevín, políčok pre zver, zakladanie
biopásov,
5. návrh spolupráce s užívateľmi poľovných pozemkov, predchádzanie škôd spôsobených
zverou,
6. návrh na zlepšenie genofondu zveri,
7. návrh na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o zver,
8. návrh na vybudovanie a rekonštrukciu poľovníckych zariadení,
d) návrh aktivít na propagáciu poľovníctva, poľovnícka osveta
1. aktivity na zlepšenie postavenia poľovníctva v očiach nepoľovníckej verejnosti,
2. podpora práce s mládežou, poľovnícka pedagogika,
3. rozvoj aktivít súvisiacich s poľovníctvom (poľovnícka kynológia, sokoliarstvo,
strelectvo, trubači a pod.) a priblížiť ich nepoľovníckej verejnosti,
4. opatrenia na elimináciu nelegálneho lovu zveri
e) zhodnotenie doterajšej a návrh budúcej spolupráce členov s LESMI Slovenskej
republiky, štátny podnik (ďalej len LESY SR, š.p).
f) výmera poľ. pozemkov vo vlastníctve členov poľ. organizácie v danom poľ. revíri ,
deklarovaná LV
g) počet držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v pôsobnosti okresného úradu
(vrátane susediacich okresných úradov) – poz. a lesný odbor, deklarované stanovami
s podpismi členov s trvalým pobytom
h) počet držiteľov poľovných lístkov , ktorí boli aktívnymi zamestnancami LESOV
SR , š.p. a odišli do dôchodku priamo z radov aktívnych zamestnancov LESOV SR,
š.p., ktorí sú členmi organizácie žiadateľa
i) deklarovanie schopnosti vytvoriť génovú základňu podľa koncepcie rozvoja
poľovníctva v SR – národného programu rozvoja poľovníctva a zachovania
genofondu voľne žijúcej zveri

