
Zvernica
Nandraž

DIVIAČIA ZVER

Cenník lovu zveri

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

Doba lovu: celoročne

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Muflónča
Muflónica
Muflón

Dĺžka rohov – priemernej dĺžke rohov meranej od predného 
okraja  rohov na čele po vonkajšej strane oblúka rohov.
Cena diviny po vyvrhnutí - 2,20,- Eur/kg

Postrielanie :

Muflónča 50,-
Muflónica 50,-
Muflón 460,-
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

DĹŽKA ROHOV v cm 

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

EUR

35,-
35,-

270,-
450,-
690,-
690,-

1 400,-
2 100,-

  EUR/cm

+60
+70

+120

ODSTRELOVÝ POPLATOK

Diviača
Lanštiak
Diviačica
Diviak

Dĺžka klov - priemerná dĺžka na vonkajšom oblúku dolných klov.
Cena diviny po vyvrhnutí - 2,50,- Eur/kg
Postrielanie :

Diviača  30,-
Lanštiak  50,-
Diviačica  200,-
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

DĹŽKA KLOV

do 12,99 cm
13,00 - 14,99 cm
15,00 - 17,99 cm
18,00 - 19,99 cm
20,00 - 21,99 cm
od 22 cm 

EUR

60,-

80,-

300,-

150,-

280,-

550,-

950,-

1 200,-

1 700,- 



O NÁS

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

JELENIA ZVER DANIELIA ZVER
Zvernica Nandraž bola schválená v roku 2009 za účelom chovu muflónej 
a diviačej zveri pričom neskôr sa dobonitoval chov jelenej a dančej zveri. 
Terén a výškový profil zvernice nie je náročný na chôdzu, pri poľovačke 
vás vždy bude doprevádzať jeden z našich poverených pracovníkov. 
Zloženie drevín tvorí hlavne dub zimný a prevažuje aj buk a hrab. 
Populácia chovanej zveri vo zvernici je výhradne zo Slovenska.. Trofejová 
muflónia zver sa loví počas celého roka, v čriedach sa nachádza viacero 
kusov “zlatých” baranov. V zvernici sa nachádza 1 kazateľnicový posed 
a 3 otvorené posedy na samostanom podstavci, ktoré sú určené pre 
loveckú lukostreľbu. Loví sa prevažne postriežkou, zdatní poľovníci môžu 
loviť aj posliedkou. V zvernici sa nachádza niekoľko prírodne vytvorených 
bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadlá pre zver.
Kŕmné miesta sú lokalizované tak, aby bola zver rozmiestnená po 
celej ploche zvernice. Pravidelný prísun kŕmenia je zabezpečený 
prostredníctvom krmelísk a solísk.
Rozloha: 120,86 ha, z toho 70,42 ha tvorí les a 50,44 ha tvoria trvalo 
trávnaté porasty.
Lovná zver: Danielia zver, Muflónia zver, Diviačia zver, Jelenia zver
Vybavenie zvernice: 1 pohodlný kazateľnicový posed, 3 otvorené 
rebríkové posedy pre loveckú lukostreľbu, ktoré sú umiestnené na 
vlastnom podstavci a zabezpečujú dostatočný komfort a vysokú 
úspešnosť pri poľovačke, 1 lovecký stan. Loví sa prevažne postriežkou, 
zdatní poľovníci môžu loviť aj posliedkou.

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. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví do Zvernice Nandraž, 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. 
3. 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. 
4. Doprovod pri love sa účtuje vo výške 25,- Eur.
V rámci objednaného lovu je v cene zahrnuté vystavenie povolenia k lovu, 
odvoz úlovku v rámci zvernice, dohľadanie zveri a poskytnutie miesta na 
rozrábku ulovenej zveri.
5. 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. 
6. 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. 
7. 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.
Cena diviny po vyvrhnutí - 3,- Eur/kg
Postrielanie :

Danielica, danielča,   60,-Eur
Daniel 600,- Eur 
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.
Cena diviny po vyvrhnutí - 3,- Eur/kg
Postrielanie :

Jelenica, jelienča, ihličiak  90,-eur
Jeleň   550,-eur

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 

do 2,00 kg 
od 2,00 kg
3,00 kg
4,00 kg
5,00 kg
6,00 kg
7,00 kg
8,00 kg
9,00 kg
10,00 kg

EUR

80,-
90,-

300,-
300,-
550,-
840,-

1 200,-
1 700,-
2 600,-
3 700,-
4 900,-
6 500,-

EUR/10g

+ 2,50
+ 3,00
+ 4,50
+ 5,20
+ 8,50

+ 10,50
+ 12,50
+ 16,00
+ 21,50

HMOTNOSŤ PAROŽIA 

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

EUR

55,-
60,-

250,-
440,-
700,-
700,-

1 100,-
2 000,-
3 300,-

EUR/10g

+ 9,50
+ 16,50
+ 27,00
+ 42,00




