
Zvernica
Mikuláš

O NÁS - ZVERNICA MIKULÁŠ

Cenník lovu zveri

Zvernica Mikuláš vznikla v roku 2012 za účelom chovu prevažne 
jelenej zveri. Pred otvorením zvernice bol nakúpený a vypustený 
najlepší genetický materiál aký bol v tom čase na trhu dostupný. 
Svedčí o tom aj dosiahnutý výsledok poľovníckej sezóny 2016, 
kde bolo ulovených niekoľko jeleňov nad 220 b. CIC, z ktorých 
jeden dosahuje takmer 240b. CIC. Okrem typického karpatského 
jeleňa u nás nájdete aj “novo- zélandských” jeleňov, ktorých 
parožie rastie do rekordných rozmerov.

Z raticovej zveri sa vo zvernici dá ešte loviť daniel a srnec. 
Okrem trofejovej zveri je možnosť loviť aj zver samičieho 
pohlavia za účelom získania zveriny či prežitia dostupnejšieho 
poľovníckeho zážitku. Ponúkame aj možnosť lovu divej morky, 
ktorá je zaujímavá hlavne pre lovcov s lukom. Lovecký hosť 
je sprevádzaný profesionálnym doprovodom alebo priamo 
majiteľom zvernice. Samičiu raticovú zver a morku divú je možné 
loviť aj individuálne bez doprovodu.   

Zvernica Mikuláš je súčasťou agroturistického komplexu a 
okrem lovu zveri je pre lovcov alebo ich blízkych, ktorí ho 
sprevádzajú, možnosť zabezpečiť rybolov, jazdu na koni alebo 
koči v našom jazdeckom klube, ktorý je od zvernice vzdialený 
len 5 kilometrov, kúpanie v termálnom kúpalisku Podhájska, 
ochutnávky vín v slávnych strekovských pivniciach a iné aktivity 
súvisiace s agroturizmom.

Rozloha zvernice Mikuláš:
100 Ha, z toho cca. 60 ha les a 40 ha pole.

Vybavenie zvernice:
l 3 kazateľnicové posedy 
l 1 otvorený rebríkový posed 
l 3 bahniská 
l 1 veľké napájadlo + 3 menšie 

Lov prebieha kombinovane posliedkou a postriežkou. Vo zvernici 
sa nachádza dostatok ciest a chodníkov, ktorými sa dá k lovenej 
zveri dostať.

Ubytovanie:
Zvernica Mikuláš ponúka ubytovanie priamo v areáli, v luxusne 
vybavenej poľovníckej chate, ktorá disponuje 5 dvojlôžkovými 
izbami a veľkým spoločenským priestorom a kuchyňou. Okrem 
toho sa pri chate nachádza veľký altánok s plne vybavenou 
kuchyňou a grilom.

                             www.zvernicamikulas.sk

SRNČIA ZVER

MORKA DIVÁ

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

Doba lovu: kohút - 15.03. - 15.05., kohút, sliepka 01. 10. – 31.12

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Srnec

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

Srnec 100% z odstrelového poplatku
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

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Kohút, sliepka

HMOTNOSŤ PAROŽIA v g.

all inclusive ponuka
Trofej do 300 g 
Ubytovanie
Strava
Doprovod 

EUR

450,-

3

3

3

3

EUR

250,-



VŠEOBECNÉ PODMIENKY JELENIA 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 Mikuláš, 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. Denný poplatok all inclusive: 150 EUR/osoba/deň
- Doprovod
- Ubytovanie
- Strava
- Základná preparácia trofeje 
6. Cena diviny
Cena diviny sa počíta za 1 kg váhy s kosťou.
 JELEŇ (cena v EUR)
 Jelení guláš – 5,-/kg, Jelení chrbát – 16,-/kg
 Jelenie stehno – 9,-/kg, Jelenie plece – 7,-/kg
 Krkovička –  8,-/kg
 CHLADENÁ DIVINA V KOŽI
 Jeleň – 3,20/kg
7. 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. 
8. Po ukončení poľovníckej akcie poľovnícky hospodár vyhotoví 
zápis o love, ktorý 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. 
9. Do začiatku poľovníckej akcie má právo užívateľ poľovníckeho 
revíru ustanovenia uvedené v cenníku upraviť resp. doplniť veci 
neupravené všeobecnými podmienkami sa riadia v zmysle zákonov 
platných v Slovenskej republike. 

Doba lovu: Jeleň, jelienča 01. 08. – 15 01. (Zvernica do 31. 01), 
jelenica 01. 08. - 31. 12, Ruja: približne 10.09 - 30. 09.

Doba lovu: 01. 09. – 15. 01. daniel (vo zvernici do 31.01.) 
01. 08. – 31. 12. danielica, danielča. Ruja: približne 15. 10. – 15. 11

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Danielča
Danielica

Daniel

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

Danielica, danielča,   75,-
Daniel 100% z odstrelového poplatku,-
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

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Jelienča
Jelenica
Jeleň

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

Jelenica, jelienča  70,-eur
Jeleň  100% z odstrelového poplatku

Porovnanie    body   hmotnosť

   150 CIC  3,4 - 4,7 kg 

   160 CIC  3,6 - 5,4 kg

bronz od  170 CIC - 180 CIC 2,3 - 3,3 kg - 5,4 - 7,0 kg

striebro od  190 CIC  6,1 - 8,5 kg

zlato od  210 CIC  7,9 - 10,00 kg

HMOTNOSŤ PAROŽIA 

all inclusive ponuka
Trofej do 2,5 kg 
Ubytovanie
Strava
Doprovod 

EUR

150,-
150,-

1 300,-

HMOTNOSŤ PAROŽIA 

do 5 kg 
od 6 kg
od 7 kg
od 8 kg
od 9 kg
10,00 - 10,5 kg
10,5 - 11,00 kg
> 11 kg

EUR

120,-
120,-

1 210,-
1 850,-
2 700,-
3 700,-
4 500,-
6 600,-
7 200,-
8 000,-

3

3

3

3




