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,,Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak 
žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“ 
Seneca 



Chovateľská prehliadka ulovenej a uhynutej zveri v poľovníckej sezóne 
2018-2019 v okresoch Martin a Turčianske Teplice 
 

   Chovateľská prehliadka sa tento rok uskutočnila v dňoch 23-24.3.2019 v požiarnej zbrojnici 

mesta Turčianske Teplice v súlade so Zákonom o poľovníctve 274/2099 a jeho doplnení. 

V súčinnosti OPK Martin a OLÚ Martin participoval aj Slovenský poľovnícky zväz Martin. 

Slávnostné fanfáry zahájili prehliadku 23.3.2019 o 10,00 hod. Nasledovali príhovory 

predsedu OPK Martin a zástupcu primátora mesta Turčianske Teplice. Nasledovala módna 

prehliadka oblečenia pre poľovníkov, v ktorej sme sa snažili upriamiť pozornosť ako sa 

poľovníci majú obliekať a na druhej strane v čom nie je vhodné reprezentovať cech 

poľovníkov. Návštevníci si mohli spolu prezrieť 434 jeleních trofejí, 195 srnčích trofejí 35 

diviačích trofejí, 2 kamzičie trofeje/ ostatné 4 boli foto/, 2 vlčie trofeje a lebky malých 

šeliem/líška, jazvec/ 

Čo sa týka medailovej bilancie u jeleňov 4 jelene dosiahli zlatú medailu, 9 trofejí bolo 

strieborných a 41 trofejí bolo ohodnotené bronzovou medailou, čo predstavuje 12,20% z 

celkového počtu U srncov nedosiahla žiadna trofej zlatú  ani striebornú medailu, 1 srnčia 

trofej bola ohodnotená bronzovou medailou. Táto bilancia predstavuje 0,5% z celkového 

počtu ulovených srncov. U diviačích trofejí dosiahli 2 trofeje zlatú medailu, 1 trofej striebornú 

a 8 trofejí bolo bronzových čo predstavuje 28.2% z ulovených diviakov. 

Obvodná hodnotiteľská komisia zhodnotila nedostatky v plánovaní a plnení plánu chovu 

nasledovne: 

Lov jeleníc a jelienčat bol vykonaný podľa plánu. Výrazné nedostatky naďalej pretrvávajú 

v love jeleňov. Najviac sa to prejavuje v love jeleňov IV VT kde bol plánovaný lov v počte 36 

ks a ulovilo sa len 26 ks.Namiesto lovu jeleňov v VI VT sa lov presúva do III VT kde lov 

neúmerne stúpa. V minulej poľovníckej sezóne bol plán 78 ks a ulovilo sa 95 ks jeleňov. 

Z toho vyplýva že realizácia lovu jeleňov v III a IV TV je neuspokojivá a Obvodná 

hodnotiteľská komisia navrhuje aby sa týmto stavom vážne zaoberala chovateľská rada. 

V love srnčej zveri je to ešte horšie. Prejavuje sa to jednak v plnení lovu v jednotlivých 

kategóriach zveri ale aj v plnení lovu trofejovej zveri a celkovej úrovni kvality srncov. Do 

skutočných úbytokov srnčej zveri bol vykázaný úhyn spôsobený prirodzenou mortabilitou, 

šelmami a dopravnými nehodami. Úhyn bol v minulom roku vykázaný v počte 123 ks čo 



predstavuje 27,5% čo je alarmujúci stav. Touto situáciou a dlhodobou stagnáciou 

manažmentu srnčej zveri v našich okresoch by sme sa v spolupráci s OLU Martin mali začať 

intenzívnejšie zaoberať. 

Ani lov diviačej zveri nebol v minuloročnej sezóne uspokojivý. Časť poľovníckych subjektov 

vykonala v minulom roku úpravu lovu a navýšila počty lovu. Ale v mnohých sa nepodarilo 

naplniť pôvodné plány. Cieľom Ústrednej veterinárnej a potravinovej správy je v rámci 

celého Slovenska je radikálne znížiť denzitu diviačej zveri čo spôsobilo rozšírenie AMO 

v Európe. Čím sa môžeme pochváliť je lov kancov z hľadiska dosiahnutých medailových 

trofejí oproti minulosti. Ani z hľadiska vyhodnotenia správnosti chovateľských zásahov 

nemôžeme byť spokojní. U jeleňov z celkového počtu 434 bolo 16 posúdených ako nesprávne 

vykonaný chovateľský zásah, čo predstavuje 3,6%. Pri srncoch bolo ulovených nesprávne 

vykonaným odstrelom 9 trofejí.  

Čo sa týka povinnosti predloženia trofejí na chovateľskú prehliadku nebol problém, všetky 

trofeje boli predložené. Aj úroveň ošetrenia predložených trofejí bola vyhovujúca. Zo 

všetkých predložených bola jedna trofej jeleň a jedna trofej srnca nedostačujúco ošetrená. 

Trofeje ktoré boli ulovené v rozpore so Zákonom §65 t.j ulovené nezákonným spôsobom- 

upytlačené boli v PR Lipovec- jeleň, PR urbár Martin a PR Slovenské Pravno. Všetky tri 

prípady riešia orgány činné v trestnom konaní.  

 

   

Zuzana Badová, člen OHK Martin  

 

 

 

 



Turčianski poľovníci deťom 

   Dňa 01.06.2019 sa už po štvrtý raz uskutočnilo podujatie venované najmä deťom s názvom 

Turčianski poľovníci deťom, ktoré sa konalo ako každý rok na strelnici v Kláštore pod 

Znievom. Podujatie slávnostne otvoril predseda slovenského poľovníckeho zväzu v Martine 

pán Štefan Noga a tajomníčka slovenského poľovníckeho zväzu a vedúca kancelárie OPK 

pani Zuzana Badová. Otvorenia sa zúčastnila aj predsedníčka osvetovej komisie Ing. Zuzana 

Badová ml. a primátor mesta Martin pán Ján Danko. Každým rokom sa počet detí stupňuje 

a tento rok bol rekordný. Odhadujeme že sa tejto milej akcie v lone prírody zúčastnilo spolu 

okolo 700 ľudí z toho 300 detí. Každé dieťa dostalo pri prvom stánku zelenú poľovnícku 

šiltovku s motívom jeleňa, sladkú buchtu, džús a samozrejme povestný balíček z ktorého mali 

deti azda najväčšiu radosť, v ktorom bolo drobností a hračiek od výmyslu sveta. Spomeniem 

azda tie naj. V balíčku si deti mohli nájsť napríklad loptu, malý lampášik, temperové farby, 

kľúčenky, knižky, karty a veľa ďalších potešujúcich vecí. Počas celého dňa nám krásne 

svietilo slniečko a aj preto bola tak vysoká návštevnosť. Akciu sme obohatili o nové prvky 

a sprievodné atrakcie. Nechýbalo ako každý rok maľovanie na tvár, skákací hrad, streľba zo 

vzduchovky, ako aj ukážka policajných psov, prednáška o plemenách poľovníckych psov, 

lesná pedagogika a samozrejme obľúbení sokoliari ktorí opäť prišli predviesť šikovnosť 

a bystrosť svojich dravcov a vtákov. Ako novinka na tomto podujatí bola kontaktná mini zoo, 

kde si detičky mohli pohladkať, nakŕmiť ba sa aj povoziť na farmárskych zvieratkách. Mohli 

sme tu vidieť kačku, hus, sliepky, poníka, kozičku, ovečku. Je veľmi dobré keď dieťa môže 

mať priamy kontakt so zvieraťom. Pestuje a upevňuje sa tak ich vzájomný vzťah. Taktiež 

prišli akciu posilniť martinskí záchranári, ktorí deti a ich sprievod poučili o bezpečnosti, prvej 

pomoci a tiež im ukázali vybavenie sanitky. Deti mali super zážitok z vysielačiek, húkačiek 

a aj z ukážky prvej pomoci na figurantovi ktorého si vybrali z verejnosti. Myslím si, že žiadne 

dieťa ani len na minútu nemalo pocit nudy a svoj čas využili aktívne na každej súťaži 

a atrakcii. Okolo obeda sa tradične dováral divinový guľáš ktorý výborne chutil. Dokonca sa 

varili až tri kotle. Podujatie ako inak sprevádzala veselá hudba s pesničkami pre deti ale aj 

dospelých. Čerešnička na torte bola tiež nová atrakcia o ktorú sa postaral pán Hlásnik z Levíc. 

Bolo to úžasné deti boli v nemom úžase a bol obrovský dopyt po jeho hádankách. V prvej 

polovici podujatia doobeda ukázal rôzne stopy zveri, napodobňoval zvuky a hlasy zvierat. Od 

vtákov cez drobné hlodavce až po veľkú lesnú zver. Tiež dal deťom možnosť skúsiť si tiež 

napodobniť zvuky zveri a urobil pre nich aj malú súťaž za ktorú dostávali sladkosti. V druhej 

polovici dňa zopakoval túto šou. Týmto sa mu chceme v mene celej organizácie poďakovať , 



že aj napriek tomu že býva tak ďaleko meral cestu k nám a uprednostnil naše podujatie pred 

ďalšími desiatkami iných. A príde veľmi rád aj o rok. V poobedňajších hodinách sa oceňovali 

poľovníci, ktorí značne prispeli k rozvoju poľovníctva a zaslúžili si medaile. Záver dňa 

ukončila tombola o hodnotné a zaujímavé ceny. Žrebovali sme až dvadsať cien aby sa deťom 

čo najviac ušlo. V cenách boli napríklad vstupy do amfika na detský letný film, ako aj 

termosky, knihy, plážové lopty, tričká a iné. Sme veľmi radi že celá táto krásna akcia dopadla 

na jednotku o čom svedčia aj ohlasy ľudí a už teraz sa tešíme na budúci rok kedy sa tu opäť 

stretneme veríme že v čo najhojnejšom počte a užijeme si tento skvelý deň plný hier, súťaží, 

smiechu a dobrej nálady venovaný hlavne tým najmenším.  

 

    

 

    

Ing. Zuzana Badová – predseda osvetovej komiesie SPZ 



Obleč sa do lesa 

   Predajňa sídliaca v budove slovenského poľovníckeho zväzu na ulici Svätoplukova 16 

v Martine ponúka pre poľovníkov, lesníkov, rybárov, milovníkov prírody ale aj nepoľovnícku 

verejnosť letný zelený alebo hnedý, nešušťavý komplet ktorý sa skladá z bundy a nohavíc ku  

tomuto kompletu dostanete ako bonus krátke zelené tričko, šiltovku s motívom jeleňa a termo 

ponožky  krátke alebo podkolienky. Tieto doplnky si môžete vybrať v rôznych veľkostiach. 

Komplet máme vo veľkostiach 52,54,56 a 58. Komplet si zakúpite teraz za super cenu 

s letnou zľavou 20% a to za 69,- 

    Okrem tejto akciovej ponuky v obchodíku s oblečením ,,obleč sa do lesa“ nájdete všetko čo 

potrebujete do lesa v zime aj v lete. Ceny sú nastavené tak , aby si mohol vybrať každý jeden 

z Vás.  

                                 

      

 

 



Jarné sčítanie kamzíkov v Gaderskej doline 

   Ako každý rok sa opäť v krásnej Gaderskej doline už po 19 krát konalo jarné sčítanie 

kamzíkov. Aj tento rok to zorganizovali zamestnanci Lesov SR š. p., Odštepný závod Žilina, 

ktorý poľujú v poľovnom revíri Gader, ktorá patrí do pôsobnosti Martina. V tejto malebnej 

doline sa nachádza viac zákonom chránených živočíšnych druhov ale aj živočíchov, ktoré sú 

v ohrození, alebo v inej lokalite Slovenska tento druh nenájdeme. V Gaderskej doline žije 

kamzík vrchovský alpský, taktiež sa tu zaznamenal z vtáctva orol skalný, výr skalný,  

z cicavcov vlk dravý, rys ostrovid, z obojživelníkov evidujeme  mloka karpatského, mloka 

vrchovského , z motýľov jasoň červenooký tiež zákonom chránený. Z flóry ktorá je tu tiež 

veľmi rozšírená hlavne vo vyšších skalnatých polohách tu rastie : prvosienka holá, poniklec 

slovenský, klinček peristý, cyklamén fatranský, poniklec alpínsky, vzácny lykovec voňavý 

a mnoho iných. Často sa stáva že pri sčítaní kamzíkov putovaním horským terénom ktoré sa 

je zvyčajne koncom marca, začiatkom apríla už na niektoré tieto rastliny a byliny narazíme.  

    Pôvodný počet kamzíkov introdukovaný z Českej republiky zodpovedá počtu 20kusov, 

ktoré ale neboli hneď vypustené do voľnej prírody ale zotrvali v obore. Neskôr sa rozšírila aj 

do voľnej prírody. Momentálny stav kamzíčej zveri je okolo 65 až 70 kusov a dá sa povedať 

že tento stav stagnuje. Pozvanie aj tento rok prijali tak ako zástupcovia Okresného úradu 

v Martine, pozemkového a lesného odboru, zástupcovia užívateľov okolitých poľovných 

revírov tak aj zástupcovia Slovenského poľovníckeho zväzu v Martine. Ranné zahájenie 

a rozdelenie účastníkov do skupín odštartovalo tohtoročné sčítanie kamzíčej zveri. Tieto 

skupiny sa presunuli na miesta kde by teoreticky mohli byť kamzíky a kde boli počas 

uplynulej doby spozorované. V popoludňajších hodinách bol dohodnutý príchod a teplý obed. 

Po sumarizácii sa dospelo k výsledku že účastníci akcie spozorovali v teréne spolu 30 

kamzíkov. Týmto sa sčítanie kamzíkov pre rok 2019 pokladá za uzavreté a opäť o rok 

v Gaderskej doline. 

      

Ing. Zuzana Badová – predseda osvetovej komiesie SPZ 



Opýtali sme sa .... 

   V rubrike ,,Opýtali sme sa“ Vám v každom čísle priblížime jednu z osobností, ktoré sa 

významnou mierou zaslúžili o rozvoj poľovníctva, ale aj ľudí ktorý poľovníctvo a prírodu 

milujú a inklinujú k nej. V prvom čísle ,,Turčiansky poľovník“ nám na naše otázky odpovedal 

a čo to zo života priblížil Ing. Jaroslav Ďurík.  

 
1.)  Kto Vás priviedol k poľovníctvu ? 

    K poľovníctvu ma už od mojich necelých 4 rokov viedol môj nebohý otecko, ktorý mi bol 

(spolu s mamičkou) po celý svoj život pre mňa nielen najlepším vzorom láskavého človeka, 

ale aj prvým a najlepším poľovníckym učiteľom a priateľom. Priviedol ma nielen k 

poľovníctvu, ale aj k láske k prírode a snahe o jej čo najlepšie poznanie a ku krásnemu 

lesníckemu povolaniu, za čo mu budem vždy vďačný. Od 14 do 75 rokov bol tiež veľkým 

včelárom. 

2.) Ako dlho a kde poľujete ? 

   Prvý poľovný lístok som získal ešte ako študent lesníckej fakulty VŠLD vo Zvolene v roku 

1969. V roku 1974 bol som prijatý za člena PZ Lysec Belá, ktoré hospodári v krásnom 

poľovnom revíri  "Belá" a tomuto revíru a PZ som stále verný. Ako pracovník štátnych lesov 

a podnikový a závodový poľovný referent. Mal som však počas obdobia 1982 - 2011 možnosť 

poľovať v nejednom režijnom revíri (hlavne na severnom Slovensku) a to sú tiež hodnoty, za 

ktoré veľmi vďačím svojmu lesníckemu povolaniu. 

3.) Kedy ste sa začali venovať športovej streľbe ? 

    Guľovej poľovníckej športovej streľbe som sa začal venovať pomerne neskoro. Bolo to 

okolo r.1985 a od roku 1992 k nej pribudla aj broková streľba, hlavne oblúkové strelište a 

poľovnícky desaťboj, čo je 5-guľových a 5 -brokových disciplín. Od r.2006 súťažím aj v 

disciplíne "medzinárodný poľovnícky viacboj" v ktorom som na ME v Maďarsku v r.2013 

vystrieľal pre Slovensko v konkurencii 25 strelcov kategórie veteránov ( nad 55 rokov) 

bronzovú medailu . 

4.) Poľuje aj niekto iný z rodiny ? 

  Z mojej najbližšej rodiny nepoľuje nikto. Moja staršia dcérka tiež vyštudovala lesné 

inžinierstvo, ovšem pre nedostatok pracovných príležitostí pracuje mimo "fachu" a musím 

priznať, že nikdy ju to k poľovníctvu nepotiahlo. Musím však poznamenať, že nielen moji 

najbližší, ale aj vzdialenejší príbuzní majú pre poľovníctvo pochopenie. Aj  preto často 



nechápem ako môže niekto tvrdiť, že spoločnosť je apriori proti poľovníkom a poľovníctvu 

ako takému... 

5.) Koľko zveri máte asi odlovenej ? 

    Kedysi som si viedol dosť podrobnú evidenciu úlovkov, ovšem po asi 20 rokoch pri 

jednom veľkom upratovaní ten zošitok zmizol a tak mi zostal len odhad. Odhadom som ulovil 

okolo  250 ks raticovej zveri nejaké jazvece a niekoľko desiatok líšok, ale ( hlavne odkedy 

som sa naučil ako- tak strieľať aj brokom) nevynechám ani žiadnu príležitosť zapoľovať si  na 

zajačky, bažanty a divé kačky. V ostatnom čase z drobnej zveri obľubujem poľovačku na 

holuby hrivnáky pri balabánoch (lákačkách). Osobitne ma teší, že som svojim príkladom 

pritiahol k lovu drobnej zveri (hlavne divých kačiek a hrivnákov) aj zopár ďalších členov PZ 

a kamarátov...Veľmi mi je ľúto za slukami, ktorými som vždy tak ako veľa poľovníckych 

kolegov vždy zahajoval novú poľovnícku sezónu...Samozrejme väčšinou bez úspechu, ale tam 

vždy išlo skôr o tú nezabudnuteľnú atmosféru prebúdzajúcej sa jarnej prírody...  

6.) Pamätáte sa na najkrajší zážitok na poľovačke ? ( niečo výnimočné ) 

   Asi vás sklamem nemám totiž žiadny najkrajší zážitok. Pre mňa boli pekné všetky úspešné 

poľovačky ba aj tie, pri ktorých som nič neulovil len videl, alebo aj nevidel. Pamätám si však 

všetky dni keď som prvýkrát videl vo voľnej prírode najprv rysa, potom medveďa a nakoniec 

aj vlka !  Inak aj neúspešný lov je pre mňa lepší ako žiadny (pokiaľ nedôjde k postreleniu 

zveri a jej nedohľadaniu). Preto si ako zážitky veľmi cením všetky úspešné dohľadávky s 

mojimi psíkmi, alebo so psíkmi mojich kolegov. Veľmi si cením  tiež poľovačky, pri ktorých 

som doviedol  k úspechu  poľovného hosťa, osobitne ak sa jednalo o priateľa... 

7.) Lovili ste aj mimo Slovenska niekde v zahraničí ? 

   V zahraničí som (okrem jednej poľovačky na bažanty a jednej na kačice) nepoľoval. Na 

nákladnejšie akcie som nemal nikdy dosť prostriedkov a tak mi musí naše malé, ale 

krásne Slovensko stačiť.  A ono mi aj stačí. Ja napr. až obdivujem niektorých poľovníkov, 

ktorí bažia po Afrike, lebo mne africké poľovačky nič nehovoria. To už taká Kanada, Aljaška, 

Sibír alebo aspoň Škandinávia, to by bolo pre mňa iné "kafe".  

8.) Viete aj uvariť, pripraviť poľovnícku špecialitu? 

    Myslím ,že základ ako je "jágerecht", guľáš,  perkelt,  polievka z hrivnákov či pečená 

kačica celkom zvládam. Radšej však chválim iných kuchárov, ktorých je našťastie medzi 

mojimi kamarátmi slušný dostatok.  

 

 



9.) Mate psa? Akého? 

   Momentálne mám jedného, až príliš temperamentného, hrubosrstého jazvečíka. Od roku 

1978 som bez poľovného psa či aspoň šteniatka nebol ani pár týždňov. Musím sa však 

priznať, že už tej kynológii nedávam toľko, ako v mladšom veku, keď som poľovnú 

upotrebiteľnosť dosiahol s nemeckým prepeličiarom (prvým na Slovensku), tromi bavorskými 

farbiarmi a jedným hrubosrstým jazvečíkom (ktorého mi bohužiaľ v najlepšom veku 4 

rokov ukradli ). 

10.) Čo by ste chceli ešte dosiahnuť v poľovníckom živote 

  Vyhrať tak v lotérii. Potom tá Kanada, Aljaška, Sibír či Škandinávia a los, sob, snežná ovca, 

divé husi, snehule ...to by bolo! Ale ak nebude, nič sa nestane. Mám totiž aj jeden sen, ktorý 

sa dá naplniť aj na Slovensku  - uloviť konečne vlka, ktorého som viackrát už stretol, ale ani 

raz som  nevystrelil, lebo rôzne okolnosti mi v jeho ulovení vždy zabránili.   

 

      Záverom mi dovoľte poďakovať sa za  možnosť, takto v skratke vyjadriť pre 

"Turčianskeho poľovníka" moje poľovnícke "curiculum vitae", čo považujem za veľké 

(možno až nezaslúžené)  vyznamenanie ! 

                                                                                                                                                      

Ing. Jaroslav Ďurík : lesník, poľovník a bývalý 

         pracovník štátnej ochrany prírody    

 

                                       
 

Ing. Zuzana Badová – predseda osvetovej komiesie SPZ 

Zuzana Badová – tajomník TrGO SPZ Martin 



 

Okresný prebor B-50 a M-400 

    Rada TRgO SPZ Martin sa už v roku 2017 zaoberala organizovaním Okresného preboru 

v streľbe z brokovnice a malorážky. V zmysle uznesenia z Rady TRgO SPZ Martin konanej 

23.4.2017 sa prijalo uznesenie, že každý subjekt organizovaný pod TRgO SPZ Martin vyšle 

na Okresný prebor dvoch zástupcov ktorí budú zastupovať ich subjekt. Toto uznesenie sa nám 

podarilo splniť len z časti. V roku 2017 sa z 23 subjektov organizovaných pod SPZ Martin 

zúčastnilo 9 a to: PZ Turiec Bystrička, PZ Jarolím Sučany, PZ Magura Turčianske Kľačany, 

PZ Janková, PZ Lysec Hôsec, PO Kľak, PZ Jarabina Turčianske Jaseno, PZ Vysoký Vrch 

Dubové a PS Žiarec Turčianske Teplice, ktorí nie sú organizovaní pod SPZ. 

V roku 2018 sa zúčastnili tie isté subjekty okrem PZ Magura Turčianske Kľačany ale pribudli 

aj členovia ktorí nie sú doteraz organizovaní v žiadnom subjekte. Obidve disciplíny vyhral 

náš strelec č. 1 slovenský reprezentant Igor Nekoranec, ktorý nastrieľal 384/400. V M-400 bol 

druhý začínajúci poľovník Matej Chorvát ktorý len 17.5.2019 teda týždeň pred súťažou 

úspešne zložil skúšku z poľovníctva. Nastrieľal 373/400. Tretí skončil dlhoročný strelec 

z guľových zbraní, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na streleckých preboroch ktoré 

organizujeme p. Libor Čech, nastrieľal 370/400. 

V disciplíne B-50 sa po Igorovi Nekorancovi 45/50, na druhom mieste umiestnil Ing. Jaroslav 

Ďurík 40/50 a tretí skončil zatiaľ neumiestnený Peter Minarovič. 

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť na Okresnom prebore. 

Naším cieľom by malo byť rozvíjanie športovej streľby hlavne u mladých členov ako voľno 

časovej aktivity. Malým svetielkom nádeje by mohol byť spomínaný Maťko Chorvát ktorého 

streľba baví a začal sa zúčastňovať pretekov aj mimo okres Martin. Maťkovi držíme palce, 

aby mu táto pekná záľuba vydržala čo najdlhšie. 

Badová Zuzana-tajomník TRgO SPZ Martin 

   

 
 



                         
Ocenení   M400                                                                      Ocenení B50 
 

       
Posedenie počas preteku                       Nástup súťažiacich. Účasť bola veľká 
 
 

 



Zaujalo nás: 

   V rubrike ,,zaujalo nás“ Vám vždy priblížime aktuálnu tému a problematiku týkajúcu sa 

poľovníctva, ktorá je aktuálna a je dôležité aby ste o nej vedeli. V dnešnom čísle aktuálne 

o poistení členov SPZ v prípade úrazu na poľovačke. 

 

Postenie členov SPZ v prípade úrazu. 

Pri poľovačke, brigáde sa Vám môže veľmi rýchlo stať úraz. Každý člen ktorý je poistený cez 

Slovenský poľovnícky zväz má zaplatené poistenie pre prípad úrazu pri výkone práva 

poľovníctva. Okrem Vašej súkromnej poistky odporúčam využívať aj toto poistenie. 

V krátkosti vysvetlím ako postupovať pri úraze ktorý sa Vám stane pri výkone práva 

poľovníctva. 

1./ Váš úraz resp.PN musia byť ukončené. Celú zdravotnú dokumentáciu ktorá sa týka Vášho 

úrazu prefotiť od prvého ošetrenia, cez hospitalizáciu a ak bola aj rehabilitácia 

2./ Spísať krátky stručný popis udalosti-kde, čo, kedy a ako sa stalo. 

3./ Potvrdenie od poľovníckeho hospodára alebo predsedu PZ/PO, / že sa Vám úraz stal pri 

výkone práva poľovníctva/ s dátumom, stručným popisom čo sa stalo a k akému poškodeniu 

zdravia došlo. 

4./ Ak sa úraz stal pri poľovačke, či individuálnej alebo spoločnej aj prefotenú knihu návštev 

revíru.  

5./ Všetky doklady ktoré som uviedla môžete sami zasielať na korešpondenčnú adresu 

poisťovne s ktorou má SPZ uzavretú zmluvu: OK Group Slovakia, a.s, Františkánska , 040 01 

Košice alebo doniesť k nám na TRgO SPZ Martin, kde doložím od kedy do kedy ste poistení/ 

trvanie platnosti poľovného lístka/ a všetko spolu zašlem ja do poisťovne. 

V každom prípade odporúčam aby ste využívali túto poistku, poisťovňa s ktorou má SPZ 

uzavretú zmluvu poistenie plní v každom prípade poistnej udalosti. 

Badová Zuzana-tajomník TRgO SPZ Martin.              



Uvaríme si .... 

   Dnes si v našej rubrike ,,uvaríme si,, pripravíme: Danielie plece s pečeným pašternákom. 

Suroviny 

600 g plece z daniela                               50 g                                šípky  
50 g brusnice                              10 g                    džem šípkový  
2 g ihličie                              200 g                    maslo  
20 g huby lesné                              100 g                   cesto lístkové  
200 g paštrnák                              50 g (73-percentná)                   čokoláda  
500 g zemiaky                              200 ml                   demi glace  
                     olej  

  
 
 
 

                  soľ  
 
 

 
Postup : 
 

1.) Očistené a umyté plece z daniela rozrežeme a naplníme ihličím, brusnicami a lesnými 

hubami a zavinieme potravinárskym špagátom. Mäso opečieme na panvici a 

vákuujeme. Vložíme do sous-vide zariadenia pri 65 °C asi na 7 hodín. (Pozn. red.: 

sous-vide - metóda, pri ktorej sú potraviny zabalené vo vákuových vreckách varené pri 

nízkej, presne stanovenej teplote.) 

2.) Umytý paštrnák zabalíme do alobalu, posolíme a pečieme pri 190 °C asi 10 minút. 

Umyté, očistené zemiaky uvaríme domäkka, zlejeme vodu a vyšľaháme na kašu. 

Počas šľahania pridávame maslo, šípkový džem a čerstvé šípky, dochutíme soľou. 

3.) Z lístkového cesta vykrojíme tyčinky a dáme piecť pri 185 °C asi 10 minút. Do 

hotového demi glace vmiešame čokoládu. Pri podávaní prekladáme tyčinky spolu so 

zemiakovo-šípkovým pyré. 

 

https://varecha.pravda.sk/suroviny/plece-z-daniela/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/sipky/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/brusnice/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/dzem-sipkovy/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/ihlicie/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/maslo/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/huby-lesne/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/cesto-listkove/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/pastrnak/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/cokolada/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/zemiaky/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/demi-glace/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/olej/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/sol/
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