
Zverník
Kováčová

lovu zveriCenník
Ak je čas strávený na poľovačke najvzácnejšia vec          

 zo všetkých, tak je premrhanie času najväčšie 
premrhanie, pretože stratený čas nemožno znova 
nájsť a to, čo voláme dostatkom času sa vždy 
ukáže ako dosť málo.

Benjamin Franklin

kráľovská
       poľovačka



O NÁS - ZVERNICA KOVÁČOVÁ KDE NÁS NÁJDETE
GPS: 
S: 48°12´25.78´´,  V:18°21´25.78´´

Poloha:
smer od Nitra: Vráble smer Tehla (cca 7 km od Vrábel smerom na Tehlu)
smer od Levice: Veľký Ďúr, Tehla smer Vráble (cca 3 km od obce Tehla smerom na Vráble)

smer LEVICE

smer VRÁBLE

smer TEHLA

hlavný vstup do zvernice

OBJEDNÁVKY POĽOVAČIEK
KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Ing. Štefan Miko ml. 
poľovný hospodár

Tel.:+421 903 765 642
info@zvernik.sk
www.zvernik.sk

Foto © Štefan Miko
Design © Štefan Jakubík

Zverník Kováčová bol schválený v roku 2008 za účelom chovu danielej a muflónej  zveri. Rozloha 
zvernice je 186 ha, z  toho 146 ha tvorí les. Terén a výškový profil zvernice nie je náročný 
na chôdzu, pri poľovačke vás vždy bude doprevádzať jeden z našich poverených pracovníkov. 
Zloženie drevín je hlavne dub letný, zimný a  červený. Populácia danielej zveri je prevažne  
z Maďarska, Čiech a Slovenska. Pri poľovačke nie je výnimočné uloviť daniela s trofejou 5,5-6 kg 
čo predstavuje 210-222 bodov. Trofejová muflónia zver sa loví počas celého roka, v čriedach sa 
nachádza viacero kusov “zlatých” baranov.
Vo zverníku je umiestnených 6 pohodlných kazateľnicových posedov, 3 otvorené posedy pre 
loveckú lukostreľbu, ktoré sú umiestnené na stromoch a zabezpečujú dostatočný komfort 
a vysokú úspešnosť pri poľovačke. Loví sa prevažne postriežkou, zdatní poľovníci môžu loviť 
aj posliedkou. Úspešnosti poľovačky napomáha dostatočná sieť udržiavaných poľovníckych 
chodníkov a lesných ciest. Zverníkom preteká potok o dľžke cca 1 km, máme niekoľko umelo 
vytvorených bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadla pre zver.
Kŕmné miesta sú lokalizované tak, aby bola zver rozmiestnená po  celej ploche zverníka. 
Pravidelný prísun kŕmenia zabezpečujú dve kŕmne linky a väčšie množstvo krmelísk, solísk.
Predaj živej zveri zo zvernice spĺňa najprísnejšie kvalitatívne požiadavky z pohľadu kvality 
genofondu a zdravotného stavu zveri. Dodržiavame prísne chovateľské kritéria, preto sme 
dosiahli poľovné obhospodarovanie zveri vysokej trofejovej hodnoty, ktorej odchyt a následny 
predaj slúži k zazverovaniu iných lokalít s chovom poľovnej zveri.
Záujemca o  lov zveri/odchyt živej zveri si podá objednávku emailom alebo telefonicky. 
Objednávka musí obsahovať o aký druh zveri má objednávateľ záujem, v akej bodovej hodnote, 
a predpokladaný termín lovu. Zverník potvrdí objednávku a dohodne všetky podrobnosti 
týkajúce sa lovu.

Urobíme všetko pre to, aby ste sa cítili u nás dobre a mali záujem pravidelne sa vracať 
do Zverníka Kováčová. Lovu Zdar!



DOPLNKOVÉ SLUŽBY VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Na základe vašej žiadosti radi zabezpečíme komfortné ubytovanie a stravovanie.

1. Penzión Furman*** Vráble
príjemné ubytovanie v 2 a 3 lôžkových izbách s polpenziou, len 6 km od zvernice.
www.penzion-hoffer.sk

2. Horáreň Nový Tekov
poskytuje ubytovanie v 7 izbách v reštauračnej časti a v 18 izbách v časti nová ubytovňa 18 
km od zvernice, v blízkosti horárne sa nachádza strelnica s možnosťou nastrelenia zbrane. 
www.horarennovytekov.sk

3. Termálne kúpalisko Podhájska
disponuje viacerými ubytovacími kapacitami vrátane wellness a kúpaliska cca 15 km od 
zvernice - www.tkpodhajska.sk

Vyváranie a bielenie trofejí raticovej a dravej zvery. Preparovanie trofejovej zveri s krkom 
a poprsím, vypracovanie kožiek a kožušín, podšívanie zeleným filcom, dermoplastické preparáty 
cicavcov, úprava poľovníckych trofejí.

Preparácia:
Daniel: 200 - 250,- eur
Muflón: 130 - 150,- eur
Srnec:   90 - 100,- eur
Diviak: 170 - 250,- eur

Ceny sú orientačné  bez podložky.
Ceny podložiek od 30- 80,- eur. 
Vyhotovenie trvá 2 - 4 mesiace.

UBYTOVANIE

PREPARÁCIA A ÚPRAVA TROFEJÍ

Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník Zvernice vyhotoví zápis o love, ktorý slúži 
ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť.

Hodnotenie (váženie prip. meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho hosťa 
v čerstvom stave do 24 hodín po jej vyvarení. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené pri 
vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť ďalej riešené.

Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovacej ceny 
poľovníckej akcie.

Poplatok za postrieľanie sa účtuje, ak sa na nástrele nájde farba
postrelenej zveri. Zverník zabezpečí jej dohľadávanie poľovne upotrebiteľným
psom a môže pokračovať aj po odchode poľovného hosťa.
Chybný výstrel sa neúčtuje.

Všetky ceny v časti CENNÍK sú uvedené vrátane DPH.

Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou)
je len orientačné.

Organizačný poplatok vo výške 25 eur sa účtuje za každý začatý deň individuálnej poľovačky 
pri každom druhu zveri. V cene je zahrnutý poľovný doprovod, doprava po zverníku.

Na požiadanie OZ musí hosť predložiť trofej na chovateľskú prehliadku.

Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 
100 % prirážka z odstrelových poplatkov.

Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku.
V dohodnutom termíne sa poľovný hosť prihlási vo ZVERNÍKU KOVÁČOVÁ, kde poverenému 
pracovníkovi predloží platný poľovný lístok a zbrojný preukaz.

PODMIENKY POPLATKOVÉHO LOVU



DANIELIA ZVER

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Danielča
Danielica
Ihličiak
Daniel

Hmotnosť parožia - celá lebka s parožím
bez spodnej čeľuste, bez zrážky.

Postrielanie :
Danielka, danielča   30,-
Ihličiak     30,-
Daniel   400,-

Porovnanie   body  hmotnosť
    130 CIC 1,2 - 2,2 kg
    150 CIC 2,0 - 2,9 kg
bronz od   160 CIC 2,3 - 3,3 kg
striebro od   170 CIC 2,5 - 3,8 kg
zlato od   180 CIC 3,0 - 4,2 kg

HMOTNOSŤ PAROŽIA 

od 1,49 kg   
1,50 - 1,99 kg
2,00 - 2,49 kg
od 2,50 kg
3,00 kg 
3,50 kg
4,00 kg

EUR

75,-
105,-
140,-
250,-
430,-
720,-
720,-

1 160,-
1 900,- 
3 000,- 

EUR/10g

+8,-
+14,00,-
+25,00,-
+40,00,-

GALÉRIA ÚLOVKOV
Doba lovu: 01. 09. – 31. 12, Ruja: približne 15. 10. – 15. 11

Cena diviny: 
v koži: 3,5,- eur
bez kože: 4,20,- eur



MUFLÓNIA ZVER

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Muflónča
Muflónica
Muflón

Dĺžka rohov – priemernej dĺžke rohov meranej od 
predného okraja  rohov na čele po vonkajšej strane
rohov.

Postrielanie :
Muflónča  30,-
Muflónica  30,-
Muflón       400,-

Porovnanie   body  dĺžka
    175 CIC 55 - 69 cm
bronz od   185 CIC 60 - 73 cm
striebro od   195 CIC 70 - 79 cm
zlato od   205 CIC 75 - 84 cm

ROZŠÍRENÁ PONUKA
Doba lovu: 01. 08. – 31. 01. (Zvernica), 01. 08. - 31. 12. 
(muflónka, muflónča), Ruja: približne november

DĹŽKA ROHOV 

od 39,99 cm  
40 - 49,99 cm
50 - 59,99 cm
od 60 cm
70 cm
80 cm 
90 cm

EUR

50,-
70,-

200,-
380,-
530,-
670,-

1 000,-
1 900,-
2 800,- 

  EUR/cm

+43
+80

+120
+120

Loviť lukom je možné posliedkou, alebo postriežkou. Zvernica je 
vybavená viacerými otvorenými posedmi, vhodnými pre lov lukom. 
Loviť lukom je možné všetky druhy zveri. Pri začínajúcich lovcov lukom 
je vždy potrebný doprovod! V areáli zvernice je možnosť nastreliť luk 
na požadované vzdialenosti. Odporúčaná maximálna vzdialenosť pre 
výstrel je 30 m.

Profesionálne fotografovanie s úlovkom v špičkovej
technickej a obrazovej kvalite.

5 ks fotografií v exteriéri 300,- Eur
Fotografie dodané do 24 hodín v elektronickej podobe.
Po dohode možná aj tlač fotografií podľa individuálneho cenníka.

EXKLUZÍVNY DARČEK! Originálna maľba portrétu s ulovenou trofejou*
**rozmer: 96x68 cm  650 - 850,- Eur (bez rámu)
*Maľba (akryl/olej) podľa fotografie poľovníka s trofejou.
**Iný rozmer plátna podľa dohovoru.

Odstrelový poplatok v Eur: 
Kohút - 200,00,-
Sliepka - 50,00,-

Danielia zver
Danielča        200,-  Eur /ks
Danielica        250,-  Eur /ks
Daniel 1. Parožím vo veku 1 rok     300,-  Eur /ks
Daniel 2. a 3. parožím vo veku 2 a 3 roky   500,-  Eur /ks
Daniele staršie ako 3 roky so 4. a vyšším parožím – cena podľa odstrelového cenníka.

Muflónia zver
Muflónča vrátane samcov s dĺžkou rohov do 25 cm 150,-  Eur /ks
Muflónica        240,-  Eur /ks
Muflón s dĺžkou rohov 25 - 50 cm    400,-  Eur /ks
Muflón s dĺžkou rohov 51 – 65 cm    640,-  Eur /ks
Muflón s dĺžkou rohov 66 a viac cm – cena podľa odstrelového cenníka.
V prípade objednania viacej kusov zveri je možné cenu riešiť dohodou.

LOV MORKY DIVEJ

PREDAJ ŽIVEJ ZVERI

LOVECKÁ LUKOSTREĽBA

FOTOGRAFOVANIE S ÚLOVKOM, ORIGINÁLNA MAĽBA NA PLÁTNO

Doba lovu: 15. 03. - 15. 05

Cena diviny: 
v koži: 2,50,- eur
bez kože: 3,20,- eur



Doba lovu: celoročne

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Diviača
Lanštiak do 50 kg
Diviačica
Diviak

Dĺžka klov - priemerná dĺžka na vonkajšom oblúku 
dolných klov. Hmotnosť do 50 kg - po vyvrhnutí s hlavou.

Postrielanie :
Diviača   20,-
Lanštiak do 50 kg 30,-
Diviačica         150,-
Diviak         300,-

Porovnanie   body  dížka
    100 CIC 11 - 20 cm
bronz od   110 CIC 15 - 22 cm
striebro od   115 CIC 18 - 23 cm
zlato od   120 CIC 21 - 24 cm

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Srna, srnča
Ihličiak (vo veku 1 rok)
Srnec do

Hmotnosť parožia - celá lebka s parožím bez spodnej 
čeľuste so  zrážkou 90 g.

Postrielanie :
Srna, Srnča 20,-
Ihličiak  30,-
Srnec        130,-

Porovnanie   body  hmotnosť
      75 CIC 240 - 340 g
      95 CIC 330 - 420 g
bronz od   105 CIC 370 - 450 g
striebro od   115 CIC 390 - 510 g
zlato od   130 CIC 430 - 570 g

DĹŽKA KLOV

do 11,99 cm
12,00 - 13,99 cm
14,00 - 15,99 cm
od 16,00 cm
18 cm 
20 cm 
22 cm 

EUR

40,-
100,-
250,-
300,-
400,-
660,-
660,-
860,-

1 350,- 
1 900,- 

EUR/mm

+10,00
+24,00
+27,00
+30,00

HMOTNOSŤ PAROŽIA 

      249 g   
    od 250 g
 300 g
 350 g
 400 g 
 450 g

EUR

30,-
50,-

170,-
170,-
275,-
505,-
970,-

1 790,-

EUR/g

+2,10,-
+4,60,-
+9,50,-

+16,50,-
+23,40,-

DIVIAČIA ZVER SRNČIA ZVER
Doba lovu: 16. 05. - 30. 09. srnec, 01. 09. - 30. 11. srna.
Ruja: približne od 15. 07. do 10. 08.

Cena diviny:
v koži: 2,50,- eur
bez kože:       3,- eur
kanec:
v koži:         1,5,- eur
bez kože: 2,50,- eur
v koži (bez hlavy a ratíc)

Cena diviny: 
v koži: 4,50,- eur
bez kože: 5,50,- eur

v koži (bez hlavy a ratíc)




