
Zvernica
Baraní dvor

O NÁS - ZVERNICA BARANÍ DVOR

Cenník lovu zveri

Jedná sa o jednu z najmladších zverníc na Slovensku, ktorá sa 
nachádza na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát asi 2,5 km 
nad malým mestečkom s názvom Vrbové. Zvernica je situovaná 
blízko bývalej poľnohospodárskej usadlosti Baraní Dvor, po 
ktorej dostala svoje pomenovanie. Dobudovaná a uznaná na 
chov muflónej, danielej a srnčej zveri bola v roku 2004. Od roku 
2010 má zvernica nového majiteľa.
Výmera zvernice je 140 ha s pestrou skladbou porastov, ktoré 
zveri zabezpečujú vynikajúce podmienky pre život, čo sa premieta 
do vysokej kvality trofejí.  Juhovýchodnú časť zaberajú trvalé 
trávne porasty s ovocným sadom. Tento poskytuje v jesennom 
období úrodu jabĺk, ktoré sú pre zver zaujímavým spestrením 
potravy. Severnú časť zvernice pokrýva dubovo-hrabový les, 
západnú zase borovicový . Vo zvernici sú 2 vodné zdroje, ktoré 
zabezpečujú prítok vody do malých prírodných jazierok. Terén 
zvernice je vertikálne členitý s nadmorskou výškou od 280 do 
330 m.n.m., preto je vhodný  aj pre poľovníckych hostí, ktorý 
nedisponujú mimoriadnou telesnou kondíciou.
Zvernica Baraní Dvor slúži nielen na lov zveri ale i na jej 
pozorovanie, fotografovanie a filmovanie.
Danielia zver bola v roku 2004 nakúpená zo zvernice Svodín a 
neskôr v roku 2007 zo zvernice Želtice na Morave. Zver v oboch 
týchto chovoch má pôvod v Maďarskom Gyulaji. Muflónia zver 
bola v roku 2004 nakúpená zo zvernice v Palárikove  a o 2 roky 
neskôr bolo ešte niekoľko zveri prikúpenej z tej istej zvernice.
Vo Zvernici Baraní Dvor je hlavnou poľovnou zverou muflónia. 
Trofeje, ktoré vysoko presahujú hranicu na udelenie zlatej 
medaily nie sú žiadnou výnimkou. Ďalšou zverou na ktorú je 
možné vo zvernici  poľovať je zver danielia. Trofejová hodnota 
danielých lopát je taktiež na veľmi  vysokej úrovni. Poľovníckemu 
plánovaniu podlieha aj srnčia zver. Hodnoty srnčích porôžkov 
sa pohybujú na priemernej úrovni a každoročne je z tejto zveri 
ulovených niekoľko kusov. 
Na klasický lov postriežkou  je vybudovaných niekoľko 
komfortných poľovníckych zariadení. Sieť poľovníckych 
chodníkov po ktorých sa dá nečujne realizovať lov posliedkov 
je samozrejmosťou. Niekoľko udržiavaných poľných a lesných 
ciest zabezpečuje pohodlný presun automobilom. Vo zvernici sú 
veľmi výhodné podmienky na lov lukom.
Lov zveri vo Zvernici Baraní Dvor sa vzhľadom na jeho krátku 
existenciu a zmenu majiteľa orientuje na prísnu selekciu. To 
prináša svoje ovocie a počas uplynulých rokov sú na výstavách 
prezentované veľmi kvalitné trofeje z našej zvernice. Dúfame, 
že zver vo vynikajúcej telesnej kondícii, s kvalitnými trofejami, 
technické vybavenie na špičkovej úrovni spolu s odborným 
prístupom personálu zaradí našu zvernicu medzi najlepšie na 
Slovensku. 

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

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Srnča
Srna
Srnec ihličiak
Srnec

Hmotnosť parožia - celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste.
Postrielanie :

Srna, srnča, ihličiak  100,-
Srnec 300,-
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

HMOTNOSŤ PAROŽIA v g.

Do 249 gr. 
Od 250 - 299 gr.
Od 300 - 349 gr.
Od 350 - 400 gr.

EUR

35,-
35,-

100,-
170,-
300,-
500,-
700,-



VŠEOBECNÉ PODMIENKY MUFLÓNIA ZVER DANIELIA ZVER
1. Záujemcovia o poplatkový lov zveri si majú možnosť 
podať písomnú žiadosť na adresu Zvernice alebo telefonicky s 
poľovníckym hospodárom zvernice, kde žiadateľ presne definuje 
druh zveri, vekovú triedu a termín poľovačky.

2. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa hosť dostaví alebo 
telefonicky dohodne podrobnejšie podmienky s poľovníckym 
hospodárom zvernice. 

3. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví do Zvernice Baraní 
Dvor, kde predloží pozvánku a potrebné doklady (poľovný lístok a 
zbrojný preukaz). V prípade potreby zaplatí dohodnutú zálohu a poľ. 
hospodár mu vypíše povolenku na poľovačku a určí poľovníckeho 
sprievodcu. 

4. Hodnotenie trofeje sa vykonáva za prítomnosti poľovníckeho 
hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po vyvarení metódou CIC. 
Prípadné reklamácie musia byť uplatnené pri vystavení zápisu o 
love. 

5. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol / 
povolenkou resp. sprievodcom / povolený sa účtuje 100% prirážka 
z poplatku o love. 

6. Ak poľovnícky hosť z neobjektívnych príčin odmietne výstrel, 
poľovačka sa končí, ak postrieľa zver určenú poľovníckym 
sprievodcom, vykoná sa dohľadávka s poľovne upotrebiteľným 
psom. Účasť poľovníckeho hosťa je na dohľadávke vítaná, nie však 
povinná. Ak sa postrieľaná zver nenájde do 24 hodín, účtuje sa 
poplatok za postrieľanie zveri. 
Pri úspešnej dohľadávke sa účtuje 15 € za každú začatú hodinu. 
Dohľadávka , pokiaľ nie je postrelenie uvedené v zápise o love 
môže pokračovať aj po odchode poľovníckeho hosťa. V prípade 
dohľadania bude trofej vydaná strelcovi. 

7. Doprovod poľovníckeho hosťa na jednu poľovnícku vychádzku 
sa účtuje 25  €, 

8. Úprava trofeje: Daniel, muflón 65 €,  Srnec 45 €, 

9. Po ukončení poľovníckej akcie poľovnícky hospodár vyhotoví 
zápis o love, ktor. slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis 
o love podpisuje aj poľovnícky hosť. Na základe zápisu o love sa 
vykoná zúčtovanie poľovníckej akcie. Poľovníckemu hosťovi po 
uhradení vyčíslenej sumy z poľovníckej akcie je vydaná trofej. 

10. Do začiatku poľovníckej akcie má právo užívateľ poľovníckeho 
revíru ustanovenia uvedené v cenníku upraviť resp. doplniť veci 
neupravené všeobecn.mi podmienkami sa riadia v zmysle zákonov 
platn.ch v Slovenskej republike. 

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

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

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Muflónča
Muflónica
Muflón

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

Postrielanie :

Muflónča 100,-
Muflónica 100,-
Muflón 500,-
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

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Danielča
Danielica
Ihličiak
Daniel

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

Danielica, danielča, ihličiak  100,-
Daniel 500,-

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

DĹŽKA ROHOV v cm 

do 49,99 cm  
50 - 59,99 cm
60 - 69,99 cm
od 70 cm
od 80 cm
od 90 cm a viac

EUR

35,-
35,-

300,-
450,-
650,-
800,-

1 500,-
2 500,-

  EUR/cm

+50
+80

+100

HMOTNOSŤ PAROŽIA 

Do 1,49 kg 
1,5-1,99 kg
2,00- 2,49 kg
Od 2,50 kg
Od 3,00 kg
Od 3,5 kg
Od 4,00 kg

EUR

50,-
50,-
70,-

250,-
420,-
700,-
700,-

1 110,-
1 190,-
3 300,-

  EUR/10g

+9
+13
+20
+35




