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neho posedu, lavičky alebo ulovenú zver či 
číslo použitej značky (plomby). Bez mihnu-
tia oka si môže poľovnícky hospodár jedno-

návštevy revíru podľa jednotlivých mien, lo-
kality či iných parametrov, ktoré si ľubovoľne 
vyberie. Samozrejmosťou je vyexportovanie 
použitých značiek (plômb) či úlovkov priamo 

činnosti daného združenia či spoločnosti. Na 

už na samotnú nástenku, ktorú sme si opísali 

nych zadaných parametrov.

Neodmysliteľnou súčasťou je plne zautoma-

ne za uplynulé roky. Po schválení plánu chovu 

hospodár jednoducho nahrá tieto údaje priamo 

už všetko ostatné robí systém. Po ukončení 
návštevy s úlovkom sa automaticky prenesie 
úlovok do plnenia plánu chovu a lovu a dôjde 
ku korekcii zostávajúcej zveri na ulovenie. Ako 
bonus prinášame poľovníckym hospodárom 
jedným klikom elektronický prenos mesačných 
hlásení evidencie lovu zveri priamo do databáz 
PolovStatu alebo tlač dokumentu na predpísa-
nom tlačive. Pretože vieme, že mnohokrát prí-

predátormi, túto korekciu si vykoná priamo po-
ľovnícky hospodár podľa svojich požiadaviek. 

dete zloženie výboru, členskej základne, kan-

didátov PZ, prípadne iné. Pri každej osobe sú 

né funkcie výboru, poľovníckej stráže...

brigádu vášho PZ alebo iné dôležité okamihy, 
ktoré už nikto neprehliadne. Hromadné rozpo-
slanie informačných e-mailov svojim členom 
patrí tiež medzi zaujímavé funkcie. Prehľadný 
kalendár času lovu zveri je taktiež pomôckou. 

OSOBNÝ PROFIL

prehľadné informácie, fotky, prípadne iné dô-
ležité dokumenty ako zbrojný preukaz, poľov-

podobe.

AKTUÁLNE POČASIE, FÁZY SLNKA 

merania vašej lokality nemôžu chýbať. Zrážky, 
vietor, teplota vzduchu, fázy Mesiaca či čas vý-

úspešnej poľovačky. 

FAQ
Najčastejšie položené otázky od vás všet-

hrnne pozriete existujúce lokality vo svojom 
revíri alebo si vytvoríte nové – chýbajúce, kto-
ré automaticky po uložení ponúkne pri najbliž-
šom zápise návštevy do revíru. 

zoznam všetkých členov vytvorený poľovníc-
kym hospodárom, kde bola každému pridele-

Napr. funkcia zapisovača, ktorá poslúži zo za-
čiatku hlavne pre starších členov, ktorým bude 
možno potrebné pomôcť sa zapísať pri náv-
števe revíru, alebo pri zápise kandidáta, ktorý 
prístup do knihy návštev poľovného revíru ne-

KOMPLETNÁ EVIDENCIA PSOV
Dobrá evidencia psov je neodmysliteľná sú-

časť existencie funkčného poľovníckeho zdru-
ženia. Mysleli sme aj na kynologického refe-

smere. Zaregistrujete si svojich poľovne upot-

rebiteľných psov so všetkými potrebnými 

hraté súbory funkcionármi PZ. Od dôležitých 
oznamov, mimoriadnych odstrelov nariade-
ných MPRV SR či všeobecných dokumentov 
týkajúcich sa vášho PZ ako domáci poriadok, 

PODROBNÁ EVIDENCIA ZNAČIEK 
(PLÔMB)

Evidencia značiek (plômb) patrí do samo-
statnej kapitoly pre poľovníckeho hospodára. 
Jednoduchým importom všetkých pridele-
ných značiek jedným ťahom do systému ušet-

to pár klikmi pridelíte značky svojim členom 

BODOVANIE AKTIVITY ČLENOV
Bodovanie činností uľahčí prehľad aktivity 

každého člena. Táto záložka slúži na určovanie 
individuálnej bodovej hodnoty poľovníckych 
činností. Po nastavení bodovej hodnoty do 
tabuľky sa automaticky premietne do činnosti 

vašich členov za obdobie, ktoré potrebujete. 

Zaujala vás charakteristika nášho Online ma-

vštívte na www.eREVIR.sk, prípadne nás kon-
info@erevir.sk, 

kde vám ochotne odpovieme. Máte pre nás 
ďalšie nápady na zlepšenie alebo doplnenie? 
Nebránime sa, dopĺňame, personalizujeme 

te nás sledovať aj na Facebooku či Instagrame 
ako eREVIR.sk.

Matúš Bulejko
www.eREVIR.sk

Priatelia poľovníci, poľovnícki hospodári, 

me svoju gramotnosť. Ukážme svoju organi-

nistratíve či zlá disciplína členov. Nechceme 
byť predsa sekretárkou svojho združenia či 
spoločnosti. Preto kopu papiera pretransfor-
mujeme do niekoľkých elektronických výstu-

kingu, teraz ho používame každodenne 

zmenu eREVIR.sk – Online manažéra revíru 

né plnohodnotné funkcie zdarma. Ostatné 
ako SMS alebo pre vás doprogramované špe-
cialitky ponúkame za symbolický poplatok. 
Ponúkame vám všetko, respektíve oveľa viac 
ako iní. Čo vám chýba, to doprogramujeme, 
nebránime sa ani jednému dobrému nápadu.

Čo si máte pod týmto projektom predsta-

kú knihu návštev poľovného revíru, hovoríme 
pravdu iba sčasti. . My Vám prinášame ako 
jediný v spolupráci s Národným lesníckym 
centrom (NLC) komplexný balík všetkého, čo 
potrebuje poľovnícke združenie, poľovnícky 
hospodár, bežní členovia, čo požaduje zákon 
a mnoho TOP noviniek ako bonus, a hlavne 

  .mondej v a ohcudondej ,endaľherp oktešv

Jedinečná mapa revíru, ktorú ponúka iba eRE-
VIR.sk. Komplexne zabezpečené na serveri 

čo je obsahom nášho Online manažéra revíru 

JEDINEČNÁ MAPA REVÍRU, KTORÚ 
PONÚKAME IBA MY

Azda jednou najdôležitejších kapitol eRE-

nými aktuálnymi hranicami, pravidelne ak-

vytvorená na jednoduché, no zároveň pod-
robné prehľadné vyznačenie konkrétnych 
poľovných revírov. Vyberiete si zo zoznamu 
všetkých uznaných poľovných revírov prá-

presné ohraničenie lokalít, ktoré si pome-
nujete, umiestnite si do nich na reálne mies-
ta kazateľnice, lavičky, krmelce, studničky, 
fotopasce či chatu. Všetkým umiestneným 
zariadeniam pridelíte svoj názov/označenie. 

nasadíte na nástrel psa pri dohľadávke. Názvy 
lokalít, označenie kazateľníc či lavičiek nepri-

konkrétnu lokalitu/lokality, kazateľnicu či la-
vičku. Samozrejmosťou je upozornenie, vý-
razné červené označenie už obsadenej loka-
lity iným členom. 

Pre väčšinu poľovníkov, bežných členov 
poľovníckych združení, slúži táto aplikácia 
predovšetkým na zákonom predpísanú evi-

sickým tlačeným knihám návštev poľovného 
revíru zvoní umieračik, nielen napredovaním 
doby, ale aj aktuálnou novelizáciou zákona. 
Nenechajte si tento povinný prechod na po-

jednoduchú aplikáciu, ktorú už dnes využíva 
nemálo poľovníckych združení na Slovensku 

aj kladné názory starších poľovníkov, ktorí na-

viac ako 80 rokov dnes samostatne pracujú 

nom telefóne či zápisom cez SMS.

NÁSTENKA AKO NA FACEBOOKU
eREVIR.sk disponuje nástenkou, kde môže 

každý registrovaný člen vidieť, kto sa aktuálne 

kalendár plánovaných udalostí daného zdru-
ženia či dôležité oznamy poľovníckeho hos-
podára. 

PREHĽAD NÁVŠTEV REVÍRU

víru každú jednu vychádzku, podrobný opis 
času, lokality, prípadne obsadenie konkrét-

DIGITALIZÁCIA V POĽOVNÍCTVE

eREVIR.sk ako jeden z prvých v rámci začatej spolupráce s Národným lesníckym centrom 
(NLC) Vám ponúka komplexný balík všetkého, čo potrebuje poľovnícke združenie, poľovnícky 

hospodár, bežní členovia a mnoho TOP noviniek ako bonus, a hlavne všetko prehľadne, 

zákon povinne vyžadovať od každého užívateľa PR. U nás pre všetkých doživotne zadarmo.

ONLINE MANÁŽÉR REVÍRU, ŠIKOVNÁ APLIKÁCIA
PRE MODERNÉHO POĽOVNÍCKEHO HOSPODÁRA


