Slovenská poľovnícka komora
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
podľa rozdeľovníka

Vaša značka
--/2022

Naša značka
0287/SPK/2022

Vybavuje/tel.
Ing. Hustinová/0910707082

Bratislava
26.5.2022

Vec: Propozície pre evidenciu a zvoz trofejí na CVPP 2022
Vážení zástupcovia inštitúcií, užívatelia poľovných revírov, spolupracovníci, kolegovia,
zasielame Vám zápis a podrobné informácie z online porady vedúcich kancelárií a predsedov
Obvodných hodnotiteľských komisií (ďalej len „OHK“) konanej k Celoštátnej výstave trofejí
„Poľovníctvo a príroda 2022“, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 21. augusta 2022 na výstavisku
Agrokomplex v Nitre, počas medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Agrokomplex.
Nahlásenie predbežného počtu trofejí K SPK
Skompletizovanie zoznamu zlatých trofejí na zvoz
Zvoz trofejí
Hodnotenie trofejí Ústrednou hodnotiteľskou komisiou
Hodnotenie trofejí Medzinárodnou komisiou CIC
CVPP Nitra 2022
Rozvoz trofejí

do 6. júna 2022
do 10. júna 2022
13. - 20. jún 2022
11. - 15. júl 2022
14. - 15. júl 2022
18. – 21. august 2022
24. – 28. august 2022

1. Podmienky výberu trofejí na CVPP 2022
Na CVPP 2022 sa predložia tieto trofeje poľovnej zveri ulovenej na území SR v poľovníckych
sezónach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, teda za
predošlých 6 poľovníckych sezón dosahujúce hodnotu zlatej medaily CIC:
• trofeje raticovej zveri,
• dermoplastické preparáty,
• lebky šakala zlatého, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého, líšky
a jazveca,
• kly diviaka,
• abnormity trofejovej raticovej zveri (za neobmedzené časové obdobie, avšak
nie tie, ktoré už boli vystavené na CVPP 2016).
2. Evidencia trofejí a evidenčné štítky trofejí
Trofeje, ktoré budú OPK (inou organizáciou) predkladané na CVPP (zlaté) je potrebné
editovať iba prostredníctvom ŠIS SPK (Adempiere)!
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Všetky trofeje a preparáty trofejí sa predkladajú s riadne vyplneným a pripevneným štítkom
vytlačeného s QR-kódom. Štítok je vytlačený vo formáte A4/A6 zo Štatistického informačného
systému SPK (ďalej len ŠIS SPK). Vzor štítku, ktorý poskytnete užívateľom poľovných
revírov/strelcom nájdete v prílohe 1 tohto listu.
Do ŠIS SPK je potrebné nahrať chýbajúce trofeje a odkontrolovať všetky zlaté, bronzové
a strieborné trofeje za predošlých 6 vyššie menovaných poľovníckych sezón, ktoré budú
súčasťou katalógu. Report zo ŠIS SPK slúži ako súpis trofejí, ktoré budú odovzdávať pri
preprave zlatých trofejí. Všetky trofeje musia byť označené štítok vytlačeným zo ŠIS
SPK, nakoľko ten bude mať jedinečný QR kód, ktorý sa odčíta pri prevzatí trofejí
a naložení do vozidla pri zvoze trofejí.
3. Úprava poľovníckych trofejí
Okrem dermoplastických preparátov sa všetky ostatné trofeje raticovej zveri na lebkách
predkladajú bez spodnej čeľuste, bez podložiek (aj diviačie kly bez podložky) a vybielené.
Diviačie kly sa predkladajú v igelitovom vrecúšku a vloženým štítkom – nutné použiť odolné
materiály, hrozí nebezpečie prepichnutia sáčku.
4. Súpis trofejí
Filter zlatých trofejí za vyššie menované sezóny, ktoré sú nahraté do ŠIS SPK, si vie každá
OPK nájsť v časti Chovateľská činnosť –> Trofeje –> v úplne spodnej časti medzi poslednými
okienkami treba zadať dátum chov. prehliadok (napísať od 1.1.2017 do 31.12.2022)
a v riadku Medaily – napísať zlatá 28.2.2022 (postup v prezentácii – príloha 3).
5. Prevzatie trofeje od majiteľa
O prevzatí trofeje od majiteľa vydá OPK (iná organizácia) potvrdenie s presne uvedeným
dátumom prevzatia (príloha č.2) nakoľko od tohoto dňa je trofej poistená. Poistenie končí
dňom odovzdania trofeje späť na OPK (inú organizáciu). Pri preberaní trofeje od majiteľa
je dôležité zaznamenať stupeň poškodenia trofeje (napr. lebka zrezaná, zlomená, naštiepená,
silno vyvarená, krehká, odvápnená, chýbajúce nosné kosti, prasknuté kly atď. čo treba uviesť
na štítku trofeje a v súpise trofejí).
Strelci musia trofeje zabaliť do bublinkovej fólie a opatriť závesnými evidenčnými štítkami (z
prílohy 1), po prevoze do kancelárie ich OPK označí na štítku poradovým číslom trofeje za
OPK a to jednotlivo za každý druh zveri. (J-1, J-2, J-3; trofej daniela č. D-1, D-2, D-3.).
Následne vytlačí zo ŠIS SPK elektronický evidenčný štítok s QR kódom, ktorý vymení za štítok
dodaný od majiteľa trofeje/užívateľa poľovného revíru.
6. Zabezpečenie sústreďovania trofejí na OPK
Vzhľadom k šibeničnému termínu odporúčame všetkým OPK už vyzvať majiteľov trofejí
v obvode svojej pôsobnosti čo najskôr a zároveň ich oboznámiť s požiadavkami na
predkladanie a prípravu trofejí. Termín predloženia trofeje na miesto sústredenia trofejí
odporúčame určiť tak, aby bol dostatočný časový priestor na vyhotovenie reportu a označenie
trofejí evidenčným štítkom z elektronickej evidencie.

2

Počty pripravených trofejí jednotlivých druhov zveri, miesto preberania trofejí a osobu
zodpovednú za odovzdanie, vrátane mobilného telefónneho čísla na túto osobu oznámia
OPK (iné organizácie) K SPK – Odboru poľovníctva, strelectva a osvety SPK e-mailom
na cvpp@polovnictvo.sk alebo na tel. číslo 0910 707 082 (Ing. Hustinová).
7. Zvoz trofejí
Zvoz trofejí na CVPP Nitra 2022 sa uskutoční v dňoch 13. - 20. júna 2022.
Presný harmonogram zvozu trofejí bude jednotlivým OPK (iným organizáciám) včas zaslaný
po jeho úpravách, ktoré sa vyskytnú po vydiskutovaní a upresnení počtu trofejí. Návrh zvozu
nájdete v prezentácii, ktorá je prílohou 3.
Podmienkou nerušeného a kompletného zvozu je sústredenie všetkých trofejí v rámci
OPK v stanovenom termíne a na takom mieste, kde je možné prísť s vozidlom tak, aby
bolo možné trofeje okamžite prevziať (neprenášať 50-100-200 metrov!)
Individuálne zasielanie poľovníckych trofejí na K SPK alebo výstavisko poštou, alebo osobné
predkladanie trofejí jednotlivými PZ, členmi SPZ a lebo členmi iných organizácií je možné po
dohode s K SPK.
8. Poplatky za medailu a diplom
Zlatá medaila a diplom bude udelená len poľovníckym trofejám dosahujúcim zlatú medailu,
ktoré budú fyzicky predložené na CVPP 2022 a to na základe objednávky jednotlivých OPK
(iných organizácií), ktoré budú vyznačené v REPORTE trofejí

9. Medaily a diplomy CVPP 2022 pre strieborné a bronzové trofeje budú udeľované tým
trofejám pre ich majiteľov, ktoré OPK objednajú (rovnaký systém ako pri medailách CHPT).
Zároveň je možné si objednať i certifikát a medailu CIC pre trofeje ulovené len vo voľnej
prírode, len pre trofeje so správnym chovateľským zásahom a taktiež nie dermoplastické
preparáty. Po skúsenostiach z roku 2016, bude musieť byť platba za certifikát a medailu CIC
splatné do rúk pracovníka OPK!!! Trofeje bude hodnotiť medzinárodná komisia CIC bez
poplatku pre majiteľov trofeje.
Poplatky:

Medaila a diplom CVPP 2022 cca 20.- € (záleží od počtu objednaných medailí)
Medaila a certifikát CIC
150,- €

Ing. Tibor Lebocký, PhD., v .r.
prezident SPK

PaedDr. Imrich Šuba, PhD.
riaditeľ K SPK
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Rozdeľovník (zasielané e-mailom):
- všetkým OPK
- všetkým OkO/RgO SPZ
- VLM SR, š. p., generálne riaditeľstvo Pliešovce
- LESY SR, š. p., generálne riaditeľstvo
- Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
- Správa TANAPu
- Správa PIENAPu
- Správa NP Slovenský raj
Na vedomie:
- MPaRV SR
- MO SR
- MŽP SR
- Agrokomplex
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