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Príloha č. 2 

k vyhláške č. .../2009 Z. z. 

Obsah štatútu poľovnej oblasti, poľovnej lokality a chovateľského celku 

Poľovná oblasť a poľovná lokalita 

1. Identifikácia poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality (ďalej len „poľovná oblasť“) – 

názov a číslo oblasti. 

2. Účel a ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovnej oblasti. 

3. Charakteristika a organizačné usporiadanie poľovnej oblasti. 

3.1 Celková výmera v hektároch, z toho lesnej pôdy, poľnohospodárskej pôdy, vodných 

a ostatných plôch v hektároch a percentách. 

3.2 Rozloženie poľovnej oblasti: podľa územno-správneho usporiadania a pôsobnosti 

jednotlivých krajských a obvodných lesných úradov v hektároch a percentách podľa 

výmery poľovnej plochy. 

3.3 Zloženie poľovnej oblasti: zoznam poľovných revírov začlenených do jednotlivých 

chovateľských celkov. 

3.4 Veľkoplošné chránené územia v poľovnej oblasti, ich výmera v hektároch 

a percentách z celkovej výmery poľovnej oblasti. 

3.5 Maloplošné chránené územia so 4. a 5. stupeň ochrany, ich názov, výmera, k. územie, 

názov poľovného revíru, v ktorom sa nachádzajú. 

3.6 Vzácne a chránené druhy zveri a živočíchov, stále a prechodné druhy. 

4 Hlavné ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia 

4.1 Dlhodobé ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia podľa návrhu koncepcie 

4.2 Cieľové stavy, veková a pohlavná štruktúra a cieľový plán lovu jednotlivých druhov 

zveri v poľovnej oblasti 

4.3 Cieľové stavy veková a pohlavná štruktúra a cieľový plán lovu jednotlivých druhov 

zveri podľa chovateľských celkov 

5 Koordinácia a riadenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovnej oblasti 

5.1 Zloženie poradného zboru poľovnej oblasti 

5.2 Menovanie členov poradného zboru 

5.3 Podmienky zániku členstva v poradnom zbore 

5.4 Vymedzenie činností a základných úloh poradného zboru 

5.5 Rokovanie a rozhodovanie v poradnom zbore. 

Prílohy štatútu: 

1. Prehľad poľovných revírov a chovateľských celkov v poľovnej oblasti. 

2. Prehľad chránených území nachádzajúcich sa v poľovnej oblasti. 

3. Cieľové početné stavy raticovej zveri v členení podľa chovateľských celkov. 

4. Zoznam členov poradného zboru. 

5. Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri. 

Chovateľský celok 

1. Identifikácia chovateľského celku – názov a číslo celku. 

2. Účel a ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v chovateľskom celku. 
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3. Charakteristika a organizačné usporiadanie chovateľského celku. 

3.1 Celková výmera v hektároch, z toho lesnej pôdy, poľnohospodárskej pôdy, vodných 

a ostatných plôch v hektároch a percentách. 

3.2 Rozloženie chovateľského celku: podľa územno-správneho usporiadania a pôsobnosti 

jednotlivých krajských a obvodných lesných úradov v hektároch a percentách podľa 

výmery poľovnej plochy. 

3.3 Zloženie chovateľského celku: zoznam poľovných revírov začlenených do 

chovateľského celku. 

3.4 Veľkoplošné chránené územia v chovateľskom celku, ich výmera v hektároch 

a percentách z celkovej výmery chovateľského celku. 

3.5 Maloplošné chránené územia so 4. a 5. stupeň ochrany, ich názov, výmera, k. územie, 

názov poľovného revíru, v ktorom sa nachádzajú. 

3.6 Vzácne a chránené druhy zveri a živočíchov, stále a prechodné druhy. 

4. Hlavné ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia 

4.1 Dlhodobé ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia podľa návrhu koncepcie 

4.2 Cieľové stavy a sociálna štruktúra populácií a cieľový plán lovu jednotlivých druhov 

zveri v chovateľskom celku 

4.3 Cieľové stavy a sociálna štruktúra populácií a cieľový plán lovu jednotlivých druhov 

zveri podľa poľovných revírov 

5. Koordinácia a riadenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v chovateľskom celku 

5.1 Zloženie chovateľskej rady chovateľského celku 

5.2 Menovanie členov chovateľskej rady 

5.3 Podmienky zániku členstva v chovateľské rady 

5.4 Vymedzenie činností a základných úloh chovateľskej rady 

5.5 Rokovanie a rozhodovanie v chovateľskej rade. 

6 Koordinácia a riadenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v chovateľských 

celkoch poľovnej oblasti 

6.1 Zloženie chovateľskej rady chovateľského celku 

6.2 Menovanie členov chovateľskej rady 

6.3 Podmienky zániku členstva v chovateľskej rade 

6.4 Vymedzenie činností a základných úloh chovateľskej rady 

6.5 Rokovanie a rozhodovanie v chovateľskej rade 

7 Záverečné ustanovenia  

7.1  Prílohy štatútu 

7.2 Možnosti zmien v štatúte 

Prílohy štatútu: 

1. Prehľad poľovných revírov v chovateľskom celku. 

2. Prehľad chránených území nachádzajúcich sa v chovateľskom celku. 

3. Cieľové početné stavy raticovej zveri v členení podľa poľovných revírov 

v chovateľskom celku. 

4. Zoznam členov chovateľskej rady. 

5. Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri v chovateľskom celku. 


