Kategória otázok: M4: Lov zvery a plánovanie
1. (ID: 772) Kto zodpovedá za dodržanie hygienických a veterinárnych požiadaviek od
ulovenia zveri do spracovania alebo dodania odberateľovi:
o užívateľ poľovného revíru

2. (ID: 775) Pri preparácii lebiek trofejovej zveri je nasledujúci postup:
o odkrvenie, varenie, odmastenie, bielenie

3. (ID: 853) Zver na výradisku po ukončení spoločnej poľovačky na diviačiu zver sa
kladie do vyrovnaných radov v poradí:
o vlk, šakal, diviak, líška,

4. (ID: 854) Zver na výradisku po ukončení spoločnej poľovačky na malú zver sa kladie
do vyrovnaných radov v poradí:
o zajac, bažant, líška, kuna, straka

5. (ID: 1025) Dostrelenie je:
o usmrtenie poranenej zveri poľovníckou strelnou zbraňou

6. (ID: 1026) Došľap v stope raticovej zveri je:
o stopa zadnej nohy odtlačená na stope prednej nohy tak, že ju zozadu
čiastočne zakrýva

7. (ID: 1031) Hlavný jeleň je:
o dominantný jeleň na rujovisku, ktorý ovládol čriedu jelenej bezparohej
zveri

8. (ID: 1032) Bočný jeleň je:
o slabší jeleň na rujovisku

9. (ID: 1034) Honec je:

o

účastník spoločnej poľovačky, úlohou ktorého je vyháňať, zbierať a nosiť
ulovenú zver podľa pokynov vedúceho poľovačky

10. (ID: 1044) Spoločná poľovačka je:
o poľovačka schválená príslušným obvodným lesným úradom za účasti
najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných
psov

11. (ID: 1045) Korunový jeleň je:
o jeleň s korunou aspoň na jednom kmeni alebo na oboch kmeňoch

12. (ID: 1049) Kruhovka je:
o spoločná poľovačka na zajace v poľných poľovných revíroch

13. (ID: 1052) Lanštiak je:
o jedinec diviaka lesného v druhom roku, života bez rozdielu pohlavia

14. (ID: 1056) Ležisko = ležovisko je:
o miesto, kde zver leží a odpočíva

15. (ID: 1059) Pod lovom (lovením), rozumieme:
o získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo
pomocou fretky

16. (ID: 1064) Nabíjač je:
o pomocník, ktorý pri spoločných poľovačkách na malú zver po vystrelení
nabíja zbraň a podáva ju strelcovi

17. (ID: 1066) Nadhánka, nesprávne nahánka je:
o kolektívny spôsob lovu (spoločná poľovačka) na malú a diviačiu zver,

18. (ID: 1069) Nočný čas je:

o

čas od hodiny po západe slnka až do hodiny pred východom slnka

19. (ID: 1076) Pod ošetrením ulovenej zveriny rozumieme:
o zamedzenie znehodnoteniu diviny a kože

20. (ID: 1093) Penisová kosť je:
o po vypreparovaní a vybielení, najmä z veľkých šeliem poľovníckou
trofejou

21. (ID: 1105) Pofarbené ležisko je:
o miesto, kde ležala postrelená alebo iným spôsobom poranená zver a
zanechala krv

22. (ID: 1107) Poľovačka je:
o činnosť poľovníka alebo skupiny poľovníkov zameraná na ulovenie zveri
zákonným spôsobom

23. (ID: 1124) Poľovnícky chodník je:
o jednoduchý, vhodne upravený a udržiavaný chodník, ktorý poľovníkom
sprístupňuje dôležité časti poľovného revíru

24. (ID: 1125) Poľovnícky chodník sa využíva pri love zveri:
o posliedkou

25. (ID: 1130) Poľovnícka výstroj je:
o všetko, čo poľovník potrebuje na úspešné poľovanie, okrem zbrane a
streliva

26. (ID: 1133) Posed je:
o poľovnícke zariadenie s rozhľadom na pozorovanie a lov zveri

27. (ID: 1134) Posledný zob je:

o

zálomok (odlomená vetvička), ktorý sa kladie do zobáka ulovenej pernatej
zveri

28. (ID: 1139) Predšľap je:
o stopa zadnej nohy odtlačená pred stopou prednej nohy

29. (ID: 1141) Prešľap je:
o stopa zadnej nohy odtlačená na stope prednej nohy tak, že ju spredu
čiastočne predlžuje a rozširuje, pričom pôsobí dojmom jednej väčšej stopy

30. (ID: 1144) Pruhovka je:
o kolektívny spôsob poľovania na zajace a bažanty

31. (ID: 1147) Regulačný odstrel je:
o odstrel nadpočetnej poľovnej zveri, ktorým sa upravuje jej počet tak, aby
zodpovedal normovaným kmeňovým stavom

32. (ID: 1152) Posliedka je:
o jeden z najzaužívanejších spôsobov individuálneho poľovania, najmä na
raticovú zver

33. (ID: 1153) Ručadlo, nesprávne revnica je:
o nástroj na napodobenie hlasu ručiaceho jeleňa a používa sa pri poľovaní
na jeleňa vábením

34. (ID: 1159) Sčítanie zveri je:
o celoročné zisťovanie počtu zveri na určenie kmeňových stavov zveri
vykazované k 31. marcu príslušného roku

35. (ID: 1234) Výrad je:
o slávnostný ceremoniál po skončení spoločnej poľovačky, na ktorom sa
zhodnotí celkový priebeh poľovačky a jej výsledok

36. (ID: 1235) Výradisko je:
o miesto, kde sa po spoločnej poľovačke zoradí všetka ulovená zver na
slávnostný výrad

37. (ID: 1251) Zásed je:
o pozemné stanovište poľovníka, upravené na pozorovanie a na lov zveri

38. (ID: 1252) Záštita je:
o stabilné alebo prenosné zariadenie slúžiace ako kryt pre strelcov na
streleckom stanovišti

39. (ID: 1256) Zhadzovanie parožia je:
o každoročné prirodzené oddeľovanie parožia od pučníc a jeho odpadnutie

40. (ID: 1264) Znakovanie zveri je:
o reakcia zveri v okamihu zásahu

41. (ID: 1389) Lov je činnosť, ktorou:
o získavame zver odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo
pomocou fretky,

42. (ID: 1390) Človek loví zver od:
o vzniku človeka ako druhu,

43. (ID: 1391) Na čo slúžil lov pravekému človeku:
o poskytoval potravu, z koží si vyrábal odev, z kostí a parohov pracovné
nástroje a ozdoby,

44. (ID: 1392) Poľovnícka výzbroj sú predmety:
o ktorými priamo zver lovíme, predovšetkým zbraň a strelivo,

45. (ID: 1393) Poľovnícka výstroj je predovšetkým:

o

odev a obuv, poľovnícka taška, plecniak, svietidlo a palica,

46. (ID: 1394) Poľovnícke potreby sú predovšetkým:
o poľovne upotrebiteľný pes, vábničky, optické pomôcky, siete, sklopce,

47. (ID: 1395) Pobytové znaky zveri sú:
o stopy zveri, trus, moč, hrabanky, rýpaniská, ležiská, stopy po ohryze,
lúpaní a vytĺkaní, bahniská, otierky, kalužisko, brlohy, hniezda,
hradovacie stromy a podobne

48. (ID: 1396) Stopy na obrázku patria: dĺžka stopy je 80 mm:

o

jeleňovi

49. (ID: 1397) Stopy na obrázku patria:

o

diviakovi

50. (ID: 1398) Stopy na obrázku patria:

o

medveďovi

51. (ID: 1399) Stopy na obrázku patria:

o

vlkovi

52. (ID: 1400) Stopy na obrázku patria:

o

rysovi

53. (ID: 1401) Stopy na obrázku patria:

o

zajacovi

54. (ID: 1402) Trus na obrázku patrí:

o

jeleňovi

55. (ID: 1403) Trus na obrázku patrí:

o

zajacovi

56. (ID: 1404) Trus na obrázku patrí:

o

líške

57. (ID: 1405) Stopy na obrázku patria:

o

bažantovi

58. (ID: 1406) Medzi individuálne spôsoby poľovania patrí:
o postriežka, posliedka, poľovanie pomocou vábenia, lov na priechodoch,
sledenie so psom, lov na vnadiskách,

59. (ID: 1407) Lov, keď poľovník čaká na zver ukrytý, alebo na vysokom posede sa
nazýva:
o postriežka

60. (ID: 1408) Lov, keď sa poľovník snaží opatrným sliedením zver vyhľadať a priblížiť
sa k nej, sa nazýva:
o posliedka

61. (ID: 1409) Lov, keď vycvičeného psa pustíme do húštiny a čakáme, alebo
postupujeme s ním, kým nevyženie zver, sa nazýva:
o sliedenie so psom

62. (ID: 1410) Lov, pri ktorom krmivom lákame diviačiu zver mimo obdobia núdze na
miesto, kde ju lovíme, sa nazýva:
o lov na vnadisku

63. (ID: 1411) Kolektívne spôsoby poľovania sú:
o spoločné poľovačky

64. (ID: 1412) Spoločné poľovačky organizujeme na zver:
o malú zver(zajačiu, bažantiu, jarabičiu), kuropty, kačice, husi, diviačiu
zver a niektoré druhy dravej srstnatej zveri (vlk a líška)

65. (ID: 1413) Miesto zoradenia ulovenej zveri po každom pohone sa nazýva:
o zoradisko zveri

66. (ID: 1414) Zoradenie ulovenej zveri po poľovačke sa nazýva:
o výrad

67. (ID: 1415) Spoločnú poľovačku, pri ktorej strelci i honci postupujú v jednej línii,
prípadne aj s predsunutými krídlami nazývame:
o pruhovka

68. (ID: 1416) Spoločná poľovačka na zajace, pri ktorom strelci i honci postupujú tak, aby
uzavreli veľký kruh a potom postupujú smerom do jeho stredu sa nazýva:
o kruhovka

69. (ID: 1417) Spoločná poľovačka, pri ktorej strelci stoja na určených stanovištiach a
honci so psami priháňajú zver na strelcov sa nazýva:
o nadhánka

70. (ID: 1418) Spoločná poľovačka pri ktorej malý počet strelcov stojí na určených
stanovištiach a 1 až 3 honci postupujú proti nim tak, aby zver vyrušili, ale nedurili ju
sa nazýva:
o nátlačka

71. (ID: 1755) Spôsob poľovania na líšky a jazvece pomocou jazvečíkov a teriérov, ktorí
vyháňajú zver z brlohov sa nazýva:
o brlohovanie

72. (ID: 1756) Lov králikov, pri ktorom sa doma chovaná a vycvičená fretka (Putorius
furo) vpustí do králičieho brloha sa nazýva:
o fretkovanie

73. (ID: 1757) Lov pomocou dravých vtákov sa nazýva:
o sokoliarstvo

74. (ID: 1758) Lov krkavcovitých vtákov pri ktorom sa využíva vrodená nenávisť
denných pernatých dravcov k nočným pernatým dravcom sa nazýva:
o výrovanie (zakázaný spôsob lovu)

75. (ID: 1759) Na jeleňa poľujeme:
o posliedkou, postriežkou a v čase ruje aj pomocou vábenia

76. (ID: 1760) Na srnca poľujeme:
o posliedkou, postriežkou a v čase ruje aj pomocou vábenia
o posiedkou, postriežkou, natláčkou a v čase ruje aj pomocou vábenia

77. (ID: 1761) Na danieliu zver poľujeme:
o posliedkou a postriežkou

78. (ID: 1762) Na muflóniu zver poľujeme:
o posliedkou a postriežkou

79. (ID: 1763) Na diviaky poľujeme:
o posliedkou, postriežkou a natláčkou

80. (ID: 1764) Srnec na obrázku značí zásah na:

o

chrbticu

81. (ID: 1765) Srnec na obrázku značí zásah na:

o

na hruď (komoru)

82. (ID: 1766) Srnec na obrázku značí zásah na:

o

pečeň

83. (ID: 1767) Srnec na obrázku značí zásah na:

o

brucho (na mäkko)

84. (ID: 1768) Vyvrhnúť znamená:
o ošetriť zverinu po ulovení tým, že sa z nej odstránia vnútornosti

85. (ID: 1769) Trofej z jeleňa sú:
o parohy, kelce a hubertka

86. (ID: 1770) Trofej z daniela sú:
o parohy

87. (ID: 1771) Trofej z muflóna sú:
o rohy

88. (ID: 1772) Trofej zo srnca sú:
o parožky

89. (ID: 1773) Trofej z diviačej zveri sú:
o kly, očné zuby diviačic a štetiny

90. (ID: 1774) Trofej z mäsožravých šeliem sú:
o lebka a koža, z veľkých šeliem aj penisová kosť
o lebka a koža

91. (ID: 1775) Lebku zveri upravíme ako trofej:
o vyvarením a vybielením

92. (ID: 1776) Pri úprave trofeje muflóna po vyvarení z lebky stiahneme:
o tuľajky

93. (ID: 1777) Diviačie kly po vyvarení:
o nebielime

94. (ID: 1778) Na hodnotenie trofejí na na Slovensku používame metódy:
o CIC

95. (ID: 1779) Bodové hranice pre udeľovanie medailí trofejam jeleňa lesného
(európskeho) metódou CIC:
o bronzová 170.00 až 189.99, strieborná 190.00 až 209.99, zlatá 210.00 +

96. (ID: 1780) Bodové hranice pre udeľovanie medailí trofejam daniela škvrnitého
metódou CIC:
o bronzová 160.00 až 169.99, strieborná 170.00 až 179.99, zlatá 180.00 +

97. (ID: 1781) Bodové hranice pre udeľovanie medailí trofejam srnca lesného
(europského) metódou CIC:
o bronzová 105.00 až 114.99, strieborná 115.00 až 129.99, zlatá 130.00 +

98. (ID: 1782) Bodové hranice pre udeľovanie medailí trofejam muflóna lesného metódou
CIC:
o bronzová 185.00 až 194.99, strieborná 195.00 až 204.99, zlatá 205.00 +

99. (ID: 1783) Bodové hranice pre udeľovanie medailí trofejam diviaka lesného metódou
CIC:
o bronzová 110.00 až 114.99, strieborná 115.00 až 119.99, zlatá 120.00 +

100.
(ID: 1784) Poľovnícku trofej z chorej alebo poranenej zveri v čase mimo doby
lovu sa na chovateľskú prehliadku:

o

predkladá vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o
ulovení, fotografickou dokumentáciou a s platným veterinárnym
potvrdením,

101.
(ID: 1785) Na chytanie živých zajacov sa používajú zajačie siete, ktoré sa
skladajú:
o z dvoch zrkadlových sietí a z jednej jadrovej siete

102.
(ID: 1786) Jednostranné alebo dvojstranné sklopce sú chytacie zariadenia na
chytanie:
o raticovej zveri a mäsožravcov

103.
(ID: 1787) Zariadenie na chytanie živej zveri, zvyčajne z dreva, kde sa priestor,
do ktorého zver vojde uzavrie padacími, sklápacími alebo otočnými dverami sa
nazýva:
o sklopec

104.
(ID: 1788) Zariadenie na chytanie bažantov a jarabíc pod násypcom, ktoré tvorí
ľahký drevený rám z kolmo postavených dosák, uzavretý zhora sieťou, na jednej
strane podopretý paličkou, ktorú vo vhodnej chvíli pomocou motúza odstráni ukrytý
chytač sa nazýva:
o podražec

105.
(ID: 1789) Zariadenie na chytanie bažantov a jarabíc z dreveného rámu, latiek
alebo sietí do ktorého sa vstupné dvere otvárajú dovnútra sa nazýva:
o vĺčik

106.
(ID: 1790) Sieť na chytanie králikov, položená na vchode do brlohu s
prevlečenou šnúrkou cez okraje, ukotvenou na kolíkoch tak, aby sa po náraze králika
zatiahla sa nazýva:
o králičie vrece

107.
(ID: 1791) Chytacie zariadenie na chytanie živej zveri, ktoré je na obrázku sa
nazýva:

o

lapák na krkavcovité vtáky

108.
(ID: 1792) Chytacie zariadenie na chytanie živej zveri, ktoré je na obrázku sa
nazýva:

o

jastrabí kôš

109.
(ID: 1793) Podlhovastá jednostranná lebo dvojstranná debnička s padajúcimi
alebo sklápacími dvierkami na nútenom priechode, alebo na lapacom chodníku sa
nazýva:
o sklopec na malé mäsožravce

110.
o

(ID: 1794) Medveďa chytáme:
do sklopca

111.
(ID: 1795) Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu
a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej zveri sa vykonáva na:
o chovateľskej prehliadke

112.
(ID: 1796) Chovateľskú prehliadku vykonáva obvodná komora v súčinnosti s
príslušným obvodným lesným úradom:
o každoročne

113.
(ID: 1797) Na chovateľskú prehliadku musí vlastník poľovníckej trofeje
predložiť poľovnícku trofej:
o raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čelusťou (okrem spodných
čelustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov), kly diviakov starších
ako tri roky a lebky veľkých šeliem

114.

(ID: 1798) Na chovateľskú prehliadku sa lebky malých šeliem:
o predkladajú len dobrovolne

115.
(ID: 1799) Ak je trofej v čase konania chovateľskej prehliadky spracúvaná na
výrobu dermo- plastického preparátu:
o musí sa predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom
kalendárnom roku. Namiesto nej sa predkladá fotografická dokumentácia
trofeje a potvrdenie od spracovateľa trofeje

116.
(ID: 1800) Poľovnícka trofej zo zveri uhynutej v čase lovu sa na chovateľskú
prehliadku:
o predkladá vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o
náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri

117.
(ID: 1801) Celoštátnu výstavu trofejí organizuje ministerstvo v spolupráci s
komorou:
o raz za päť rokov

118.
(ID: 1802) Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na
lov zveri, musí mať pri sebe:
o poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklady na držanie zbrane

119.
(ID: 1803) Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na
poľovné účely okrem účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do
poľovného revíru:
o zapísaný v knihe návštev poľovného revíru, okrem člena poľovníckej
stráže, ktorý vopred oznámil poľovníckemu hospodárovi, že bude
vykonávať kontrolu

120.
(ID: 1804) Prednostný lov zveri chorej, zostarnutej, zoslabnutej, pri samčej
trofejovej zveri, ktorá nie je vhodná na ďalší chov, alebo po dosiahnutí jej trofejovej
kulminácie nazývame:
o selektívny lov

121.

(ID: 1805) Husi a kačice možno loviť aj na ťahu:
o najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka
za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa na každých
začatých troch strelcov

122.
(ID: 1806) Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po
ulovení zveri:
o vyznačiť v povolení na lov údaje o čase a druhu ulovenej zveri a ak ulovil
raticovú zver alebo veľkú šelmu aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na
jej označenie
o zver ošetriť, vyvrhnúť a pripraviť na transport

123.
(ID: 1807) Poľovník je povinný ulovenie zveri oznámiť poľovníckemu
hospodárovi alebo ním poverenej osobe:
o najneskôr do 24 hodín po ulovení, raticovú zver a veľkú šelmu je povinný
do 12 hodín predložiť na obhliadku poľovníckemu hospodárovi

124.
o

125.

(ID: 1808) Spoločná poľovačka je:
poľovačka schválená príslušným obvodným lesným úradom na druhy
podliehajúce poľovníckemu plánovaniu za účasti najmenej troch strelcov
a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov

(ID: 1809) Spoločnú poľovačku riadi:
o vedúci spoločnej poľovačky

126.
(ID: 1810) Zver, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu na spoločnej
poľovačke:
o možno loviť podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky

127.
o

(ID: 1811) Na pernatú zver na zemi a na vode:
nie je možné strieľať, okrem poranenej zveri

128.
(ID: 1812) Na spoločnej poľovačke strielať na zver po signáli, ktorý oznamuje
ukončenie pohonu:
o je zakázané

129.
(ID: 1813) Na spoločnej poľovačke strieľať na inú zver, ako určil vedúci
poľovačky:
o je zakázané

130.
(ID: 1814) Skontrolovať osobám, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej poľovačke
so zbraňou doklady oprávňujúce na držbu a používanie poľovnej zbrane a platnosť
poľovného lístka je povinný:
o vedúci spoločnej poľovačky

131.
o

(ID: 1815) Účastník poľovačky je povinný:
pri zaujatí určeného stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov

132.
(ID: 1816) Z bezpečnostných dôvodov musí účastník spoločnej poľovačky v
pohone používať:
o reflexnú vestu

133.
(ID: 1817) Z bezpečnostných dôvodov musí účastník spoločnej poľovačky na
stanovišti používať:
o reflexnú stuhu, alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy

134.
o

(ID: 1818) Na vnadisku, okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť:
iba diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený

135.
o

136.

(ID: 1819) Diviačiu zver na vnadisku možno loviť:
iba mimo obdobia núdze

(ID: 1820) Vnadisko na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak:
o aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup

137.
o

(ID: 1821) Ak postrelená zver prebehla do iného poľovného revíru:
je poľovník povinný pred začatím dohľadávania v tomto poľovnom revíri
o tejto skutočnosti upovedomiť poľovníckeho hospodára tohto poľovného
revíru,

138.
(ID: 1822) Založiť na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a
vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri:
o je povinný strelec alebo sprievodca pred ďalšou manipuláciou s ulovenou
zverou len v prípade keď ide o raticovú zver, alebo veľkú šelmu,

139.
(ID: 1823) Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a
pri preprave k poľovníckemu hospodárovi, alebo ním poverenej osobe prepravovať:
o iba so založenou značkou

140.
(ID: 1824) Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu mimo revíru, po obhliadke
poľovníckym hospodárom možno prepravovať:
o iba so založenou značkou a lístkom o pôvode ulovenej zveri

141.
o

142.

143.

(ID: 1825) Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná:
ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi

(ID: 1826) Trávenie jedom, usmrcovanie plynom a vydymovanie:
o je zakázaným spôsobom lovu

(ID: 1827) Zver chytať do pascí:

o

je povolené len v tom prípade, ak sa zver chytá selektívne, živá a
nezranená

144.
(ID: 1828) Je povolené strieľať na zver s automatickými alebo
poloautomatickými zbraňami so zásobníkom na maximálne:
o 2 náboje

145.
(ID: 1829) Používanie infrazameriavačov, noktovízorov, laserových
zameriavačov a iných elektronických zariadení umožňujúcich streľbu v noci je:
o zakázané

146.
(ID: 1830) Lov z motorových vozidiel, poľnohospodárskych a iných
mechanizmov je:
o zakázaný

147.
o

148.

(ID: 1831) Lov z lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení:
je zakázaný

(ID: 1832) Lov z lodiek a člnov je:
o povolený, len ak sa nepohybujú rýchlejšie, ako 5 km za hodinu

149.
(ID: 1833) Lov pomocou prehrávania hlasových prejavov zveri z nosičov
zvuku je:
o zakázaný

150.

(ID: 1834) Strieľanie zveri z luku alebo kuše je:
o zakázané, okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najnižšou napínacou
hmotnosťou 220 N

151.
o

(ID: 1835) Loviť alebo naháňať zver na účely jej lovu pomocou výbušnín je:
zakázané

152.
o

153.
o

154.

(ID: 1837) Lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia je:
zakázaný

(ID: 1839) Strieľať zver na vnadisku a na napájadle je:
o zakázané s výnimkou lovu diviačej zveri, šeliem a krkavcovitých vtákov
na vnadisku

155.
o

156.

(ID: 1836) Omračovanie zveri chcemickými preparátmi je:
zakázané, okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave
zveri

(ID: 1840) Obdobie núdze je:
od 01. 11. do 28. 02.

(ID: 1841) Používať psa na durenie raticovej zveri:
o je povolené len na durenie pri dohľadávaní postrieľanej zveri a durenia
diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré absolvovali skúšky
duričov

157.
(ID: 1842) Loviť zver v noci po uplynutí jednej hodiny po západe slnka až do
jednej hodiny pred východom slnka je:
o zakázané s výnimkou medveďa, diviaka, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka
medvedíkovitého a medvedíka čistotného za jasnej mesačnej noci počas
splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci

158.
(ID: 1843) Lov medveďa, diviaka, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka
medvedíkovitého a medvedíka čistotného je:
o povolený cez deň a za jasnej mesačnej noci počas splnu mesiaca, ako aj
dve noci pred a dve noci po tejto noci

159.

(ID: 1844) Lov diviačej zveri je:
o povolený cez deň a za jasnej mesačnej noci počas splnu mesiaca, ako aj
dve noci pred a dve noci po tejto noci

160.
o

161.

(ID: 1845) Loviť raticovú zver inak ako individuálnym spôsobom je:
zakázané, okrem diviačej zveri a lovu poľovnými dravcami

(ID: 1846) Loviť raticovú zver vo vzdialenosti 100 m od hranice revíru:
o postriežkou, je zakázané

162.
(ID: 1847) Pri hranici cudzej bažantnice je zakázané loviť bažanty vo
vzdialenosti menšej ako:
o 200 m

163.

(ID: 1848) Loviť raticovú zver bližšie ako 200 m od krmovísk a krmidiel:
o je v čase núdze zakázané

164.
o

(ID: 1849) Loviť jazveca brlohovaním:
je zakázané

165.

(ID: 1850) Vystreľovať vtáčie hniezda:
o je zakázané

166.

(ID: 1851) Strieľať na zver narkotizačnými zbraňami je:
o povolené len na účely odchytu, vyšetrenia, alebo veterinárneho zákroku

167.
(ID: 1852) Loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne
vykonávajú poľnohospodárske alebo lesné práce:
o je zakázané

168.
o

169.

(ID: 1853) Sluku lesnú je možné loviť:
najneskôr dve hodiny po západe a najskôr dve hodiny pred východom
slnka

(ID: 1854) Zbierať zhody parožia je:
o povolené len so súhlasom užívateľa poľovného revíru

170.
(ID: 1855) Budovať nadzemné pozorovacie zariadenia na pozorovanie a lov
zveri je povolené vo vzdialenosti od susedného poľovného revíru väčšej ako:
o 200 m

171.
o

172.

(ID: 1856) Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver patrí:
poľovnícke právo

(ID: 1858) Ulovená alebo inak usmrtená zver aj vedľajšie produkty patria:
o užívateľovi poľovného revíru

173.
(ID: 1859) Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu
a lovu zveri a správnosti odstrelu trofejovej raticovej zveri vykonáva obvodná
hodnotiteľská komisia podľa:
o kritérií navrhnutých poradným zborom poľovnej oblasti a schválených
príslušným krajským lesným úradom

174.
(ID: 1860) Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu
a lovu zveri a správnosti odstrelu trofejovej raticovej zveri sa vykonáva na:
o chovateľských prehliadkach

175.
o

(ID: 1861) Poľovnícka sezóna je obdobie od:
1. marca do konca februára nasledujúceho roka

176.
(ID: 1862) Kulminácia trofeje, t.j. vek po dovŕšení, ktorého sa odstrel považuje
za správny, je u jeleňa:
o 11 rokov

177.
(ID: 1863) Kulminácia trofeje, t.j. vek po dovŕšení, ktorého sa odstrel považuje
za správny, je u daniela:
o 7 rokov

178.
(ID: 1864) Kulminácia trofeje, t.j. vek po dovŕšení, ktorého sa odstrel považuje
za správny, je u muflóna:
o 6 rokov

179.
(ID: 1865) Kulminácia trofeje, t.j. vek po dovŕšení, ktorého sa odstrel považuje
za správny, je u srnca:
o 6 rokov

180.
(ID: 1866) Kulminácia trofeje, t.j. vek po dovŕšení, ktorého sa odstrel považuje
za správny, je u diviaka:
o 7 rokov
o

181.
o

o

(ID: 1869) Čas lovu králika divého je:
od 1. septembra do 31. decembra

o

(ID: 1870) Čas lovu ondatry pižmovej je:
od 1. októbra do 15. apríla

182.

183.

184.

(ID: 1868) Čas lovu zajaca poľného je:
od 1. novembra do 15. januára, lov sokoliarskymi dravcami od 1.
septembra do 31. decembra

(ID: 1871) Čas lovu kuny lesnej a kuny skalnej je:
o od 1. septembra do konca februára, v bažantnici celoročne

o

(ID: 1872) Čas lovu jazveca lesného je:
od 1. septembra do 30. novembra, v bažantnici celoročne

o

(ID: 1873) Čas lovu vlka dravého je:
od 1. októbra do 31. januára

185.

186.

187.
o

188.

(ID: 1876) Čas lovu diviačaťa je:
o celoročne

o

(ID: 1877) Čas lovu daniela škvrnitého - samca je:
od 1. septembra do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

o

(ID: 1878) Čas lovu danielky a danielčaťa je:
od 16. augusta do 31. decembra, vo zverniciach do konca januára

189.

190.

191.

(ID: 1879) Čas lovu jeleňa lesného (európskeho) - samca je:
o od 16. augusta do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

192.
o

193.

(ID: 1875) Čas lovu diviaka lesného je:
od 16. júla do 31. decembra, diviača a lanštiak po celý rok

(ID: 1880) Čas lovu jelienčaťa je:
od 16. augusta do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

(ID: 1885) Čas lovu srny je:
o od 1. septembra do 31. decembra
o

194.
o
o

(ID: 1886) Čas lovu srnčaťa je:
od 1. septembra do 31. decembra

o

(ID: 1887) Čas lovu muflóna lesného - samca je:
od 1. augusta do 15. januára, vo zverniciach celoročne

o

(ID: 1888) Čas lovu muflónky je:
od 1. augusta do 31. decembra

195.

196.

197.
o

198.

(ID: 1890) Čas lovu šakala zlatého je:
o od 1. septembra do 31. januára

199.
o
o

200.

(ID: 1889) Čas lovu muflónčaťa je:
od 1. augusta do 31. decembra

(ID: 1891) Čas lovu kamzíka vrchovského alpského je:
od 1. septembra do 31. decembra

(ID: 1897) Čas lovu nutrie riečnej je:
o celoročne

201.
o

(ID: 1899) Čas lovu morky divej - kohút je:
od 15. marca do 15. mája a od 1. októbra do 31. decembra

202.

(ID: 1900) Čas lovu morky divej - sliepky je:
o od 1. októbra do 31. decembra

203.

(ID: 1901) Čas lovu bažanta poľovného - kohúta je:
o od 1. novembra do 15. januára, v bažantniciach od 1. októbra do 28.
februára. Lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

204.

(ID: 1902) Čas lovu bažanta jarabého - kohúta je:
o od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca
februára

205.

(ID: 1905) Čas lovu holuba hrivnáka je:
o od 1. augusta do 31. októbra

206.
o

207.

(ID: 1907) Čas lovu lysky čiernej je:
o od 1. októbra do 16. januára

o

(ID: 1908) Čas lovu sluky lesnej je:
od 1. októbra do 31. novembra

o

(ID: 1909) Čas lovu husi divej, husi poľnej a husi bieločelej je:
od 1. októbra do 31. januára

208.

209.

210.

(ID: 1910) Čas lovu kačice divej je:
o od 1. septembra do 31. januára

211.
o
o

212.

(ID: 1911) Čas lovu chochlačky sivej je:
od 1. októbra do 15. januára

(ID: 1912) Čas lovu chochlačky vrkočatej je:
o od 1. októbra do 15. januára

213.
o

214.

(ID: 1906) Čas lovu hrdličky záhradnej je:
od 1. augusta do 31. decembra

(ID: 1913) Čas lovu havrana čierneho je:
od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

(ID: 1914) Čas lovu sojky škriekavej je:
o od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

215.
o

(ID: 1916) Čas lovu vrany túlavej je:
od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

216.
(ID: 1917) Loviť možno aj deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po
poslednom dni času lovu, ak:
o pripadne na sobotu, alebo na deň pracovného pokoja

217.
o

218.
o

(ID: 1919) Čas lovu čajky smejivej je:
v bažantniciach a na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom
násadových rýb po celý rok, na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30.
novembra

(ID: 1922) Označenie raticovej zveri a veľkej šelmy spočíva v založení značky:
v reze vedenom medzi lýtkovou kosťou a achilovou šľachou na zadnej
končatine a jej uzamknutí

219.
(ID: 1923) Po uplynutí času lovu uvedeného v povolení na lov musí osoba,
ktorej bola značka vydaná, nepoužitú značku:
o bezodkladne vrátiť poľovníckemu hospodárovi do 5 dní

(ID: 5564) Na obrázku vidíme jeleňa:

220.

o

221.

I. vekovej triedy

(ID: 5565) Na obrázku vidíme jeleňa:

o

II. vekovej triedy

(ID: 5566) Na obrázku vidíme jeleňa:

222.

o

III. vekovej triedy

(ID: 5567) Na obrázku vidíme jeleňa:

223.

o

IV. vekovej triedy

(ID: 5568) Na obrázku vidíme jeleňa:

224.

o

I. vekovej triedy

(ID: 5569) Na obrázku vidíme daniela:

225.

o

III. vekovej triedy

(ID: 5570) Na obrázku vidíme daniela:

226.

o

II. vekovej triedy

(ID: 5571) Na obrázku vidíme daniela:

227.

o

I. vekovej triedy

(ID: 5572) Na obrázku vidíme:

228.

o

(ID: 5573) Na obrázku vidíte:

229.

o
o

uzavretý kazateľnicový posed

(ID: 5574) Na obrázku vidíme:

230.

o

231.

danielča

1-ročnú srnu

(ID: 5575) V čase lovu majú 1-ročné jelene (prvé parožie) spravidla:
o parožie ihličiaka (vždy bez očnice, niekedy kmene na konci ukončené
vidlicou alebo náznakom koruny

232.
(ID: 5576) Minimálna dĺžka prikrmovacieho obdobia pre plánovacie účely je
pri raticovej zveri (mimo diviačej a poľnej srnčej) nasledovná:
o 110 dní

233.
(ID: 5577) Minimálna dĺžka prikrmovacieho obdobia pre plánovacie účely je
pri bažantej zveri nasledovná:
o 130 dní

234.
o

235.

(ID: 5578) Pre zajačiu zver je potreba týchto kŕmnych zariadení:
najmenej jedno kŕmidlo na objemové krmivo, jedno napájadlo a jeden
soľník pre 75 zajacov

(ID: 5579) Za potrebný počet poľovníckych zariadení sa považuje:
o na každých začatých 15 jedincov raticovej zveri, okrem diviačej, jedno
krmovisko, ktoré je vybavené: 1 kŕmidlom na objemové krmivo a
zastrešeným valovcom na jadrové krmivo a pri chove vo zvernici aj malou
silážnou hrobľou a 3 až 4 prikrmovacími zariadeniami na jej podávanie a
jedným válovcovým soľníkom; na každých 3 až 6 jedincov jeden soľník,
vrátane soľníkov na krmoviskách

