
OBVODNÁ  POĽOVNÍCKA  KOMORA  LUČENEC 
Mierova 32, 984 01 Lučenec, mob: 0917 856277, mail: lucenec@opk.sk, web: lucenec.opk.sk 

 
       Naše číslo: 30/2017                              V Lučenci  dňa  15. 02. 2017 

 

                                                                                                          

                                                                                                                     Všetkým užívateľom PR 

patriacich pod OPK Lučenec 

 

 

 Žiadame všetkých užívateľov PR, aby v dňoch 01. a 02. 03.  2017  odovzdali v kancelárii OPK 

Lučenec nasledovné podklady ku CHPT za poľovnícku sezónu 2016/17 : 

 

  1. Súpis trofejí jednotlivých druhov zveri (kolonky „Spodná čeľusť“, „Posúdenie úpravy 

trofeje“ a  „Posúdenie chovnosti“ sa NEVYPLŇUJÚ, bodové hodnoty ÁNO). 

2.  Vyhodnotenie lovu zveri v roku (na druhú stranu nezabudnúť napísať slovné 

vyhodnotenie, medailové trofeje, pečiatka užívateľa PR a podpis)! 

 3. Evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov (príloha č. 16 vyhl. MP SR č. 

344/2009 Z. z. z 10. augusta 2009).  

Na Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec (v tom 

istom termíne) sa spolu so štatistickým výkazom o revíri odovzdá: 

   Záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny v poľ. 

sezóne (príloha č.8 vyhl. MP SR č. 344/2009 Z. z. z 10. augusta 2009). 

Ďalej vám oznamujeme, že chovateľská prehliadka trofejí (CHPT) sa bude konať v dňoch 

21. 03. až 26. 03. 2017  v hoteli REDUTA  Lučenec. 
 

 Harmonogram:    

- 21. 03. 2017 –                14.00 až 17.00 hod.  preberanie trofejí od užívateľov PR (LC+PT) 

                 

- 22. 03. 2017 -       08.00 až 19.00 hod.  hodnotenie trofejí (neverejná časť) 

 

- 23. 03. 2017 -                13.00 hod.               slávnostné otvorenie CHPT (neverejná časť) +   

                   odovzdáv. diplomov a medailí úspešným lovcom zveri 

                             

- 24. 03. 2017 –                08.00 až 18.00 hod.  chovateľská prehliadka pre verejnosť, lesná  

                        pedagogika 

             

-25. 03. 2017 –                 08.00 až 18.00 hod.  chovateľská prehliadka pre verejnosť  

                                    

-26. 03. 2017 –                 08.00 až 12.00 hod.  chov. prehliadka pre verejnosť  

   

                                         10.00 až 12.30 hod.  odborné prednášky + porada poľ. hospodárov 

 

                                          od 14.00 hod.    preberanie trofejí 

 

Tlačivá ku CHPT a iné dôležité informácie nájdete aj na našej www stránke lucenec.opk.sk 

 

 

 

Ing. Miroslav Šupica          Ing. Miloš Kovář 
ved. kancelárie OPK             predseda OPK 

mailto:lucenec@opk.sk
http://www.lucenec.opk.sk/

