Slovenská poľovnícka komora
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Zápisnica z online zasadnutia vedúcich kancelárií a predsedov OHK k CVPP 2022
Prítomných: spolu prítomných 62 – OPK, predsedov OHK, zamestnancov kancelárie SPK
Riaditeľ kancelárie Imrich Šuba pozdravil prítomných a poďakoval sa za promptnú reakciu na
zvolanie porady. Ďalej vysvetlil dôvody organizácie CVPP v neskoršom termíne, poverenie
ministrom Vlčanom vykonaním výstavy podľa zákona o poľovníctve a prisľúbených finančných
prostriedkov na organizovanie CVPP.
Vedúca odboru poľovníctva M. Hustinová odprezentovala prezentáciu s potrebami zabalenia
a označenia trofejí, spôsobu nahrávania trofejí do ŠIS SPK, ich vyznačovania na CVPP, žiadostí
o medailu a hlavne návrhom harmonogramu zvozu trofejí, ktorý je naplánovaný od 13.6.20.6.2022. Termín sa však ešte môže zmeniť po skompletizovaní počtu trofejí jednotlivých
okresov. Teda harmonogram nie je finálny! Všetky dôležité informácie sú uvedené
v prezentácii.
Otázky a odpovede:
Marčulinec (ZA): Upresniť termín dokedy je nutné nahodenie trofejí do ŠIS SPK
odpoveď K SPK: do 6. júna. 2022
Škoviera (PP): Budú môcť byť na výstave aj dermoplastické preparáty? Čo s trofejami
zahraničných poľovníkov?
odpoveď K SPK: áno, sú vítané kvôli dokresleniu celej expozície. Nebudú môcť byť ohodnotené
trofeje komisiou tam, kde nie je možné určiť hmotnosť trofeje (všetky okrem muflóna,
kamzíka..).
Predloženie na CVPP nie je povinnosťou zo zákona, preto nie je možné domácich ani
zahraničných strelcov donútiť aby dali trofej na výstavu. Je to vecou prestíže revíru a je to na
užívateľovi PR.
Halahija (LM): Kancelária by mala osloviť Lesy SR, nakoľko veľa trofejí pochádza práve od nich
z PR.
odpoveď K SPK: Kancelária komunikuje s GR Lesov SR, prisľúbili výpomoc s trofejami, možno
aj samotným zvozom a inštaláciou trofejí z revírov Lesov SR.
Ciberej (ÚHK): nebudú môcť byť hodnotené dermoplastické preparáty v žiadnom prípade,
nakoľko to CIC neuzná. Vystavíme aj trofeje úhynov, medailu nedostane strelec, ale trofej.
Marčulinec (ZA): ujasnil si či trofeje zbierať bez spodných čeľustí a podložiek?
odpoveď K SPK: áno bez spodných čeľustí a podložiek. V prípade, že budú chcieť mať
vystavené zlaté diviačie trofeje ale nie je ich možné zložiť dolu lebo sú natrvalo pripevnené, je
to možné, ale nebudú ohodnotené komisiou CIC.
Šuba: podložky pod diviačie trofeje dáme vyrobiť aj pod muflonie trofeje
Podlesný (KA): je to veľmi šibeničný termín zvozu trofejí, poskytnú všetku možnú súčinnosť
ktorú môžu, ale niektorí užívatelia nekomunikujú. K šibeničnému termínu sa pridalo aj OPK
Košice-okolie.

Badová (MT): čo s chovnými jeleňmi, ktoré ešte neboli riešené disciplinárnou komisiou.
odpoveď K SPK: Nie je priorita zbierať a vystavovať chovné zlaté 6-7 ročné jelene. Preto ich
radšej na výstavu nedať.
Ilava: Je možné zbierať aj zlaté trofeje zo zverníc?
odpoveď K SPK: Určite áno, aj to je výsledok chovu na Slovensku. Takáto trofej však nemôže
dostať zlatú medailu CIC podľa pravidiel.
Krajniak (ÚHK): Tie trofeje, ktoré už boli hodnotené CIC je nutné dodať z ich tabuľkou aby sa
bodová hodnota len prebrala a trofej sa neprebodovávala, nakoľko to je podľa pravidiel CIC
zakázané.
Engel (ÚHK): požiadavka na majiteľov trofejí aby pred odovzdaním fixovali chrup, lebo sa
zvykne stať že vypadnú z hornej čeľuste nejaké stoličky...
Škoviera (PP): čo s medailami striebro a bronz pre ostatné trofeje?
odpoveď K SPK: do augusta OPK vytvorí zoznam a zistí kto má záujem o medailu z CVPP. Jej
hodnota bola v roku 2016 cca 12 eur. Dnes je predpoklad okolo 20 €. Cena sa bude odvíjať od
počtu objednávok.
Halahija (LM): ako to bude so zvýhodnenými vstupmi pre autobusy, zájazdy PZ?
odpoveď K SPK: je prísľub, budeme však ešte rokovať s Agrokoplexom pre potvrdenie cien.
Ciberej (ÚHK): Navrhuje katalóg CVPP zostaviť len pre vystavené trofeje, aby nebol zbytočne
hrubý, nikto ho celý nebude čítať.
odpoveď K SPK: Kancelária navrhuje 2 druhy, jeden kompletný – elektronická verzia, jeden
výstavný – tlačená verzia. Finálnu verziu určí výstavný výbor. OPK budeme informovať.
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