
 

 

Jelenia zver 
 ako hlavný  druh zveri sa chova  v 31 poľovný ch oblastiach (J I az  J XXXI), 
 v poľovní ckej sezo ne 2015/2016 bol realizovaný  jej lov v 1 442 poľovný ch reví roch na vý mere 3,8 mil. ha 

poľovnej plochý. 
 

Lov jelenej zveri podľa okresov 

  
 

Vývoj lovu jelenej zveri (od roku 1968) a počtu získaných medailových trofejí (od roku 1980) 

             
       

Produkcia medailových trofejí (ks) 

Medaily 2011 2012 2013 2014 2015 

zlate  40 35 33 53 34 

strieborne  236 251 260 277 267 

bronzove  676 699 724 775 652 

 
 

Chovateľský cieľ pre budúce obdobie 
 zní z iť poc etnosť jelenej zveri na u roven  urc enu  v Koncepcii rozvoja poľovní ctva v SR (32 900 ks), 
 upraviť socia lnu s truktu ru popula cií  jelenej zveri na optima lnu u roven  1 : 1, najma  zintenzí vniť lov jelení c 

a jelenc iat tak, abý sa výrovnal pomer pohlaví  a zní z ilo sa zmladenie popula cií  jelenej zveri, 
 do sledne plniť pla ný lovu a tak zabra niť ďals iemu na rastu poc etnosti jelenej zveri,  



 

 

 do sledne plniť vekovu  a sexua lnu s truktu ru pla nu lovu (zamedziť zmladzovaniu popula cií  a nez iaducemu 
posu vaniu sexua lneho indexu v prospech jelení c), 

 zvý s iť priemerný  vek jelen ov presunom lovu do výs s í ch vekový ch tried, 
 v chove uprednostn ovať jedince so znakmi po vodne ho, karpatske ho jelen a. 

 
Danielia zver 
 ako hlavný  druh zveri sa chova  v 20 poľovný ch lokalita ch (D 1 az  D 24), 
 v poľovní ckej sezo ne 2015/2016 bol realizovaný  jej lov v 386 poľovný ch reví roch na vý mere 824 tis. ha poľovnej 

plochý. 
 

Lov danielej zveri podľa okresov 

 
 

Vývoj lovu danielej zveri (od roku 1968) a počtu získaných medailových trofejí (od roku 1980) 

             
       

Produkcia medailových trofejí (ks) 
Medaily 2011 2012 2013 2014 2015 

zlate  95 129 115 173 128 

strieborne  59 98 108 100 74 

bronzove  89 91 113 92 87 

 
 



 

 

Chovateľský cieľ pre budúce obdobie 
 zní z iť poc etnosť danielej zveri na u roven  urc enu  v Koncepcii rozvoja poľovní ctva v SR (4 200 ks), 
 upraviť socia lnu s truktu ru popula cií  danielej zveri na optima lnu u roven  1 : 1, najma  zintenzí vniť lov 

danielic a danielc iat tak, abý sa výrovnal pomer pohlaví  a zní z ilo sa zmladenie popula cií  danielej zveri, 
 do sledne plniť pla ný lovu a tak zabra niť ďals iemu na rastu poc etnosti danielej zveri,  
 do sledne plniť vekovu  a sexua lnu s truktu ru pla nu lovu (zamedziť zmladzovaniu popula cií  a nez iaducemu 

posu vaniu sexua lneho indexu v prospech danielic), 
 zvý s iť priemerný  vek danielov presunom lovu do výs s í ch vekový ch tried, 
 zvý s iť trofejovu  kvalitu najma  mimo zverní c. 

 
Muflonia zver 
 ako hlavný  druh zveri sa chova  v 17 poľovný ch lokalita ch (M 1 az  M 17), 
 v poľovní ckej sezo ne 2015/2016 bol realizovaný  jej lov v 356 poľovný ch reví roch na vý mere 727 tis. ha poľovnej 

plochý. 
 

Lov muflonej zveri podľa okresov 

 
 

Vývoj lovu muflonej zveri (od roku 1968) a počtu získaných medailových trofejí (od roku 1980) 

             
       

 
 
 



 

 

Produkcia medailových trofejí (ks) 

Medaily 2011 2012 2013 2014 2015 

zlate  83 82 86 65 58 

strieborne  105 111 83 84 64 

bronzove  119 136 132 149 92 

 
 

Chovateľský cieľ pre budúce obdobie 
 zní z iť poc etnosť muflonej zveri na u roven  urc enu  v Koncepcii rozvoja poľovní ctva v SR (4 900 ks), 
 upraviť socia lnu s truktu ru popula cií  muflonej zveri na optima lnu u roven  1 : 1, najma  zintenzí vniť lov 

muflo nic a muflo nc iat tak, abý sa výrovnal pomer pohlaví  a zní z ilo sa zmladenie popula cií  muflonej zveri, 
 do sledne plniť pla ný lovu a tak zabra niť ďals iemu na rastu poc etnosti muflonej zveri,  
 do sledne plniť vekovu  a sexua lnu s truktu ru pla nu lovu (zamedziť zmladzovaniu popula cií  a nez iaducemu 

posu vaniu sexua lneho indexu v prospech muflo nic), 
 zvý s iť priemerný  vek muflo nov presunom lovu do výs s í ch vekový ch tried, 
 zvý s iť trofejovu  kvalitu najma  mimo zverní c. 

 
 
 
Srnčia zver 
 ako hlavný  druh zveri sa chova  v 14 poľovný ch oblastiach (S I az  S XIV), 
 v poľovní ckej sezo ne 2015/2016 bol realizovaný  jej lov v 1 781 poľovný ch reví roch na vý mere 4,3 mil. ha 

poľovnej plochý. 
 
 
 
 

Lov srnčej zveri podľa okresov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vývoj lovu srnčej zveri (od roku 1968) a počtu získaných medailových trofejí (od roku 1980) 

             
       

 
 
 
 

Produkcia medailových trofejí (ks) 

Medaily 2011 2012 2013 2014 2015 

zlate  59 51 44 55 36 

strieborne  97 125 121 124 89 

bronzove  195 236 177 221 121 

 
 

Chovateľský cieľ pre budúce obdobie 
 stabilizovať poc etnosť srnc ej zveri na u roven  urc enu  v Koncepcii rozvoja poľovní ctva v SR (85 700 ks), 
 upraviť socia lnu s truktu ru popula cií  srnc ej zveri na optima lnu u roven  1 : 1 tak, abý sa výrovnal pomer 

pohlaví , 
 do sledne plniť vekovu  a sexua lnu s truktu ru pla nu lovu (zamedziť zmladzovaniu popula cií  a nez iaducemu 

posu vaniu sexua lneho indexu v prospech sr n), 
 zvý s iť priemerný  vek srncov presunom lovu do výs s í ch vekový ch tried, 
 zabra niť ďals ej degrada cii a zvý s iť trofejovu  kvalitu srnc ej zveri, 
 podporovať chov srnc ej zveri v srnc í ch poľovný ch oblastiach pred zverou danielou a muflon ou. 

 
 
 
 
Diviačia zver 
 ako vedľajs í  druh zveri sa chova  vo vs etký ch poľovný ch oblastiach, 
 v poľovní ckej sezo ne 2015/2016 bol realizovaný  jej lov v 1 613 poľovný ch reví roch na vý mere 4,1 mil. ha 

poľovnej plochý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lov diviačej zveri podľa okresov 

 
 

Vývoj lovu diviačej zveri (od roku 1968) a počtu získaných medailových trofejí (od roku 1980) 

             
       
 
 

Produkcia medailových trofejí (ks) 

Medaily 2011 2012 2013 2014 2015 

zlate  99 105 102 122 90 

strieborne  143 199 197 195 148 

bronzove  255 332 309 362 264 

 
Chovateľský cieľ pre budúce obdobie 

 zní z iť poc etnosť diviac ej zveri na u roven  urc enu  v Koncepcii rozvoja poľovní ctva v SR (18 800 ks), 
 upraviť socia lnu s truktu ru popula cií  diviac ej zveri na optima lnu u roven , najma  zintenzí vniť lov diviac at 

a diviac ic tak, abý sa výrovnal pomer pohlaví  a zní z ilo sa zmladenie popula cií  diviac ej zveri, 
 do sledne plniť pla ný lovu a tak zabra niť ďals iemu na rastu poc etnosti diviac ej zveri,  
 do sledne plniť vekovu  a sexua lnu s truktu ru pla nu lovu (zamedziť zmladzovaniu popula cií  a nez iaducemu 

posu vaniu sexua lneho indexu v prospech diviac ic a diviac at), 
 zvý s iť priemerný  vek diviakov kancov presunom lovu do výs s ieho veku, 
 výtlac iť diviac iu zver z agra rnej krajiný v oblastiach s chovom malej zveri. 


