Kategória otázok: M1: Poľovnícka osveta

1. (ID: 1097) Pískanie je:
o hlasový prejav sŕn, srnčiat, jariabkov a slúk

2. (ID: 1098) Pišťanie je:
o hlasový prejav myší a iných drobných hlodavcov

3. (ID: 1100) Píšťalka je:
o pomôcka na výcvik a ovládanie poľovného psa v teréne

4. (ID: 1104) Podsada je:
o spodná jemná a hustá srsť cicavcov

5. (ID: 1109) Poľovnícka etika je:
o korektný vzťah poľovníka k výkonu práva poľovníctva, k zveri,
poľovným psom prírode a iným poľovníkom
o

6. (ID: 1110) Hlavnou zásadou poľovníckej etiky je:
o zver najprv chrániť, chovať a len potom loviť

7. (ID: 1112) Poľovnícka horúčka je:
o osobitný psychický stav poľovníka v období príprav na poľovačku

8. (ID: 1113) Poľovnícka kultúra je:
o nadstavbová časť poľovníctva, ktorá má vždy národný charakter a
zahŕňa poľovnícke zvyky a obyčaje, poľovnícke motívy v literatúre a
umení

9. (ID: 1115) Poľovnícka signálka je:

o

jednoduchá rovná alebo málo ohnutá trúbka bez náustka na trúbenie
poľovníckych signálov a povelov najčastejšie na začiatku a na konci
jednotlivých pohonov

10. (ID: 1116) Poľovnícke fanfáry sú:
o zvukové signály trúbené pri slávnostných príležitostiach na lesniciach
alebo lesných rohoch

11. (ID: 1118) Poľovnícky obrad je:
o slávnostný ceremoniál pri rozličných poľovníckych príležitostiach

12. (ID: 1119) Poľovnícke obyčaje = poľovnícke tradície sú:
o súhrnom poľovníckych zvykov, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie

13. (ID: 1120) Poľovnícke signály sú:
o návestia a povely trúbené na poľovačkách, ako aj iné dohovorené zvukové
a optické znamenia, ktorými sa poľovníci navzájom dorozumievajú

14. (ID: 1121) Poľovnícke právo, slangové jägerecht je:
o právo poľovníka zobrať si z raticovej zveri, ktorú ulovil a sám vyvrhol a
to: srdce, pľúca, pečeň, obličky, slezinu a jazyk

15. (ID: 1123) Poľovnícky hosť je:
o osoba oprávnená na výkon práva poľovníctva, ktorá poľuje na pozvanie

16. (ID: 1126) Poľovnícky prípitok je:
o zásada ustálená tradíciou, podľa ktorej sa pri prípitku drží pohárik v
ľavej ruke. Namiesto „Na zdravie!“, sa hovorí „Lovu zdar!“

17. (ID: 1127) Poľovnícky rok:
o rok začínajúci sa 1. apríla a končiaci 31. marca

18. (ID: 1128) Poľovnícky sprievodca je:
o skúsený poľovník, ktorý sprevádza poľovníckeho hosťa pri poľovaní

19. (ID: 1129) Poľovnícky súd je:
o poľovnícka obyčaj, podľa ktorej sa na poslednom pohone žartovným
spôsobom súdia účastníci poľovačky za priestupky proti poľovníckej etike
a poľovníckemu poriadku , ktorých sa počas poľovania dopustili

20. (ID: 1131) Poľovnícky hospodár je:
o Kvalifikovaná osoba , ktorá je schválená Obvodným lesným úradom pre
každý poľovný revír

21. (ID: 1136) Posledný pohon je:
o spoločné posedenie poľovníkov a ostatných účastníkov poľovačky po jej
skončení

22. (ID: 1137) Povolenie na lov zveri je:
o verejnou listinou oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími dokladmi na
lov zveri alebo inú činnosť v poľovnom revíri

23. (ID: 1146) Pytliak je:
o osoba, ktorá sa dopúšťa pytliactva

24. (ID: 1154) Rúno je:
o hriva muflóna

25. (ID: 1158) Samotár je:
o starý samec raticovej zveri alebo veľkej šelmy žijúci mimo obdobia
párenia oddelene od čriedy

26. (ID: 1163) Skúška z poľovníctva je:
o podmienka, ktorú musí splniť každý, čo sa uchádza po prvý raz o poľovný
lístok

27. (ID: 1164) Skuvíňanie je:
o hlasový prejav psa a šeliem, najmä psovitých spravidla vyvolané bolesťou

28. (ID: 1168) Slučie pierka sú:
o paletky z krídiel sluky

29. (ID: 1171) Slučkárstvo je:
o zakázaný spôsob chytania poľovnej zveri do slučiek

30. (ID: 1173) Smrteľný zásah je:
o zásah, po ktorom zver spadne a zhasne na mieste nástrelu alebo v jeho
blízkosti

31. (ID: 1174) Smútočná salva je:
o súčasná streľba troch alebo viacerých poľovníkov na smútočnom obrade
na pohrebe poľovníka

32. (ID: 1176) Sokoliarska etika je:
o súbor noriem, ktoré limitujú vlastnosti a správanie sokoliara v
súkromnom a spoločenskom živote

33. (ID: 1177) Sokoliar je:
o človek, ktorý sa zaoberá sokoliarstvom

34. (ID: 1179) Sokoliarska sezóna je:
o obdobie, počas ktorého sa usporadúvajú sokoliarske lovy. Časovo je
ohraničená preperovaním sokoliarskych dravcov

35. (ID: 1180) Sokoliarska skúška je:
o podmienka na prijatie za člena Klubu sokoliarov a na vykonávanie
sokoliarstva

36. (ID: 1181) Sokoliarstvo je:
o držanie a chov poľovných dravcov na ich výcvik, rozmnožovanie, lov
zveri, ochranu poľnohospodárskych kultúr pred živočíšnymi škodcami
alebo ochranu letísk proti nežiaducemu výskytu vtákov; jeden z
najstarších spôsobov lovu zveri pomocou vycvičených dravých vtákov

37. (ID: 1184) Spiatočník je:
o starý samec parohatej zveri, spravidla po kulminácií fyzických síl, ktorý
upadá v paroží

38. (ID: 1187) Stála zver je:
o zver, ktorá sa trvale zdržiava na svojom stanovišti (teritóriu), resp. v
určitej časti poľovného revíru

39. (ID: 1188) Stanovište, nesprávne štand je:
o miesto, ktoré určí strelcovi vedúci spoločnej poľovačky alebo ním
poverená osoba

40. (ID: 1189) Stanovište zveri je:
o miesto, kde sa zver pravidelne zdržuje

41. (ID: 1192) Stopa zveri je:
o odtlačok chodidla zveri zanechaný na zemi, v blate a snehu, resp. znak o
pohybe a pobyte zveri

42. (ID: 1193) Stopár je:
o pes alebo človek osvedčený pri stopovaní zveri

43. (ID: 1194) Stopárstvo je:
o náuka o stopách poľovnej zveri

44. (ID: 1195) Stopovanie zveri je:

o

sledovanie stôp poľovnej zveri, pri ktorom sa môže určiť druh zveri, jej
pohlavie a vek, čerstvosť stopy a podľa stopovej dráhy aj smer postupu
zveri

45. (ID: 1197) Strapec je:
o predĺžená srsť na predkožke (prepuciu) pohlavného údu samcov raticovej
zveri

46. (ID: 1198) Strižky sú:
o odstrelené časti srsti, ktoré ostávajú na nástrele

47. (ID: 1200) Svorka je:
o spoločne žijúca a poľujúca skupina šeliem toho istého druhu

48. (ID: 1201) Škodník je:
o starší jeleň alebo srnec s ostro zakončenými kmeňmi v hornej časti
nerozvetvenými

49. (ID: 1202) Škrabance sú:
o stopy po pazúroch veľkých šeliem (napr. medveďa, rysa) na kôre stromu

50. (ID: 1204) Štetiny sú:
o tvrdá krycia srsť diviačej zveri

51. (ID: 1207) Tichá ruja je:
o jelenia ruja, pri ktorej jelene ručia len veľmi málo, alebo neručia vôbec,
ako aj danielia ruja, pri ktorej daniele nechŕkajú

52. (ID: 1209) Tokanie je:
o hlasový a pohybový prejav samcov vtákov (napr. bažanta, hlucháňa,
tetrova, dropa a iných) v čase párenia

53. (ID: 1210) Tokanisko je:
o miesto, kde tokajú niektoré druhy pernatej zveri (hlucháň, tetrov, drop)

54. (ID: 1211) Topinambur je:
o nenáročná odolná trváca rastlina(slnečnica hľúznatá), ktorej vňať
poskytuje raticovej zveri vhodné objemové krmivo

55. (ID: 1213) Trofejová zrelosť je:
o vek zvieraťa, v ktorom kulminuje mohutnosť jeho trofeje

56. (ID: 1214) Trofejová zver je:
o spoločné pomenovanie druhov zveri poskytujúcich trofej, zvyčajne
parohy, rohy, kly a pod.

57. (ID: 1215) Úlovok je:
o poľovná zver, ktorú poľovník ulovil povoleným spôsobom

58. (ID: 1216) Vábec = vábnička je:
o nástroj na vábenie zveri imitáciou určitých zvukových prejavov zvierat

59. (ID: 1217) Vábenie je:
o napodobovanie hlasu zveri

60. (ID: 1218) Vábiť znamená:
o privolávať zver napodobňovaním jej hlasu alebo hlasu jej koristi, resp.
lákať zver pomocou potravy

61. (ID: 1219) Vedúca jelenica je:
o najskúsenejšia jelenica, ktorá má v čriede vedúce postavenie. Vždy má pri
sebe mláďa, čiže je aj vodiacou jelenicou.

62. (ID: 1220) Vedúci honcov je:

o

poľovník poverený vedúcim poľovačky rozostavovať honcov a riadiť ich
činnosť v pohone, musí dokonale poznať celý pohon

63. (ID: 1221) Vedúci poľovačky je:
o poľovník ktorého určí užívateľ revíru a ktorý riadi poľovačku a je
zodpovedný za jej priebeh, ak je prítomný poľovnícky hospodár
prednostne vykonáva vedúceho sám

64. (ID: 1222) Vetrať zver znamená:
o otvoriť rezom brušnú dutinu zveri, alebo narezať zver medzi hrudným
košom a lopatkami, aby sa predišlo zapareniu diviny

65. (ID: 1223) Vetvenie parožia znamená:
o rozčleňovanie vetiev na kmeni parožia

66. (ID: 1224) Vidliak je:
o jeleň alebo srnec s vidlicovito rozvetvenými kmeňmi parožia

67. (ID: 1228) Vnadidlo je:
o návnada – uhynutá zver, vyložená na vhodnom mieste na prilákanie
dravej zveri (medveďa, vlka, líšky, jazveca a pod.)

68. (ID: 1229) Vodiaca samica je:
o samica srstnatej poľovnej zveri, ktorá vodí svoje mláďatá

69. (ID: 1230) Voľne žijúci živočích je:
o zviera, ktoré žije v prírode voľne na rozdiel od zvierat chovaných v zajatí

70. (ID: 1231) Vrešťadlo je:
o vábec na napodobovanie zvuku ohrozeného zajaca alebo králika, používa
sa pri poľovaní na líšky

71. (ID: 1232) Vrešťanie je:
o zvuk, ktorý vydáva ohrozený zajac alebo králik

72. (ID: 1233) Vymočenie je:
o odstránenie moču z odstrelených zajacov a králikov tlakom ruky na
brušnú dutinu (z hygienického hľadiska sa v súčasnosti neodporúča)

73. (ID: 1236) Vyraďovací odstrel znamená:
o opatrenie, ktorým sa vyraďuje z chovu zver nesúca na ďalší chov,
predovšetkým chorá, poranená a nespĺňajúca kritéria chovnosti

74. (ID: 1237) Výrovanie (výrovka) je:
o poľovanie na krkavcovité vtáky pomocou napodobeniny výra

75. (ID: 1239) Vytie je:
o hlasový prejav psov a vlkov

76. (ID: 1240) Výtlčky (odierky) sú:
o odreniny na kôre drevín, spôsobené vytĺkaním parožia

77. (ID: 1241) Vývrh je:
o vybratie všetkých vnútorností z brušnej a hrudnej dutiny ulovenej zveri

78. (ID: 1242) Vývržky sú:
o vyvrátené nestráviteľné zvyšky potravy vtákov, najmä sov a dravcov

79. (ID: 1244) Vzorové stanovy poľovníckeho združenia sú:
o základným interným predpisom

80. (ID: 1255) Vnadisko je:
o je miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať zver

81. (ID: 1258) Zhynúť = zhasnúť znamená:
o skonať následkom vysokého veku, choroby, prirodzeného poranenia,
postrelenia a pod.

82. (ID: 1265) „Znaky“ zveri sú:
o rozličné časti tela dravej zveri, ktoré poľovníci predkladajú ako dôkaz o
jej ulovení

83. (ID: 1267) Zoradenie zveri je:
o uloženie zveri do radov po ukončení pohonu

84. (ID: 1268) Zostať v „ohni“ znamená:
o padnúť a skonať hneď po zásahu na nástrele alebo v jeho bezprostrednej
blízkosti
Kategória otázok: M1: Poľovnícka osveta
85. (ID: 764) Pred otvorením spoločnej poľovačky som povinný predložiť poľovný lístok:
o na vyzvanie vedúceho poľovačky

86. (ID: 765) Všetci účastníci spoločnej poľovačky sú povinní rešpektovať pokyny a
povely:
o vedúceho poľovačky

87. (ID: 766) Alkoholické nápoje je možné používať pri poľovačke
o nikdy

88. (ID: 767) Správny názov prvého jelenieho parožia je:
o ihličiak

89. (ID: 768) Správny názov samca diviaka lesného je:
o kanec

90. (ID: 769) Zálomok, tzv. posledný hryz, ktorý vsunie lovec lícom hore a ulomeným
koncom do papule zveri sa používa u:
o všetkých druhov raticovej zveri samčieho i samičieho pohlavia

91. (ID: 776) Rozštvrtením úlovku rozumieme:
o stiahnutie kože a oddelenie jednotlivých časti zveriny

92. (ID: 778) Hubertku nájdeme v srdci:
o jelenej, danielej, srnčej a diviačej zveri

93. (ID: 779) Paletky majú:
o len sluka

94. (ID: 780) Na výrade sa zver ukladá v poradí:
o podľa veľkosti a v poradí srstnatá a pernatá

95. (ID: 782) Za ulovenie raticovej zveri a šeliem strelec dostane:
o strelecký zálomok

96. (ID: 786) Poľovnícku evidenciu a štatistiku za poľovný revír vedie a spracováva:
o poľovnícky hospodár

97. (ID: 787) Kto schvaľuje plány chovu a lovu raticovej zveri a plány lovu a chovu malej
zveri a aká je ich záväznosť?
o obvodný lesný úrad a plány sú záväzné pre všetkých užívateľov revírov

98. (ID: 788) Prvá celoslovenská poľovnícka organizácia (LOS - Lovecký ochranný
spolok) vznikla v roku a zakladateľom bol:
o 1920, generál MUDr. J. Červíček

99. (ID: 792) Čo je to poľovnícka reč?
o reč, ktorú používajú poľovníci medzi sebou

100.
o

101.

(ID: 793) Aké funkcie plní poľovníctvo?
ochranársku, ekologickú, kultúrnu, rekreačnú, produkčnú, komerčnú

(ID: 798) Medzi umelé zložky životného prostredia patria:
o všetko, čo vytvoril človek

102.
(ID: 799) Zvláštnou zložkou životného prostredia je sociálna zložka – ide o
vzťahy napr.:
o človek – príroda, životné prostredie (spoločenstvo) poľovnej zveri

103.

(ID: 800) Poľovnícka morálka je:
o súhrn zásad upravujúci vzťah poľovníka k spoločnosti i medzi
poľovníkmi navzájom

104.

(ID: 801) Poľovnícke povely, signály a fanfáry sú:
o pomôcka na udržanie poriadku a správneho vedenia poľovačiek

o

(ID: 804) Úctu k ulovenej raticovej zveri vzdávame:
zálomkom a posledným hryzom

o

(ID: 805) Pasovanie za lovca sa robí:
ak ide o prvú ulovenú zver poľovníka, spravidla pri každom druhu

105.

106.

107.

(ID: 807) Životné prostredie zveri je potrebné:
o chrániť, zveľaďovať a zachovávať v optimálnom stave

108.
o
o

(ID: 809) Poľovníci by mali študovať odbornú literatúru pre:
získavanie poznatkov a následne ich prenášať do praxe
prax

109.
o

110.

(ID: 812) Strelecký zálomok sa vždy:
o odlomí

111.
o

112.

(ID: 813) Účelové zálomky slúžia na:
označenie rozličných miest a oznamov a na rozdiel od streleckého zálomku
na jeho prípravu môžeme použiť poľovnícky nôž

(ID: 814) Smerový zálomok sa používa na:
o označenie smeru, ktorým zver unikla po výstrele

113.
o

114.

(ID: 811) Práca s mládežou má význam pre:
vedenie detí od malička k láske k prírode a k poľovnej zveri a ich ochrane

(ID: 815) CIC je:
Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri

(ID: 825) Úctu ulovenej zveri prejavujeme:
o pri raticovej zveri posledným hryzom a pernatej zveri posledným zobom,
konárikom, ktorý vložíme zveri do papule alebo do zobáka

115.
o

(ID: 826) Ulovená zver sa ukladá na výrade:
na pravý bok

116.

(ID: 827) Poľovníctvo sa musí rozvíjať v súlade s:
o celospoločenskými záujmami a koordinovať s poľnohospodárstvom,
lesníctvom a ochranou prírody

117.

(ID: 831) Pasovací list sa dáva poľovníkovi, ktorý:
o ulovil svoju prvú zver

118.

(ID: 837) Úlohou osvetovej komisie je:
o kultúrne a výchovne pôsobiť na poľovníkov i na nepoľovnícku verejnosť

o

(ID: 839) Poľovnícka trofej je:
upravená časť úlovku(parožie, parožky, rohy, kly), prípadne celý úlovok
(preparát)

o

(ID: 840) Za trofej sa považujú parohy:
jeleňa lesného, jeleňa siku, jeleníka bielochvostého, daniela škvrnitého a
srnca lesného

119.

120.

121.

(ID: 846) Vyznamenanie Zlatý kamzík sa udeľuje za:
o mimoriadne zásluhy o rozvoj poľovníctva, vedeckú a umeleckú prácu

122.
o

o

(ID: 848) Poľovníckou latinou rozumieme:
veselé, často zveličené i vymyslené poľovnícke zážitky

o

(ID: 850) O vlastnostiach poľovníka i o požiadavkách na jeho profil hovorí:
Poľovnícky poriadok (Príloha č. 1 a 2 k Stanovám SPK)

123.

124.

125.

(ID: 852) Zver na výradisku smeruje chrbtami:
o k čelu výradiska a hlavami k strelcom

126.
o

127.

(ID: 847) Medaila Svätého Huberta sa udeľuje:
osobám, alebo organizáciám, ktoré reprezentujú našu poľovnícku
kultúru, vedu a prax

(ID: 856) Pasovanie za poľovníka sa vykonáva po:
úspešnom vykonaní skúšok uchádzačov o prvý poľovný lístok

(ID: 859) Chránené územie je:
o územie, ktoré je významné vzhľadom na svoje prírodné bohatstvo

128.
o

(ID: 861) Medzi kultúrnu hodnotu poľovníctva zaraďujeme:
poľovnícke zvyky, obyčaje a tradície

129.
(ID: 862) Ak ide o organizáciu poľovačky, vedenie pohonov, stavy zveri,
zvyky,tradície, obyčaje, hosť môže:
o v priebehu zásadne nekritizuje spôsob vedenia poľovačky, ani poľovný
revír či stavy zveri. Po ukončení poľovačky oznámi vedúcemu hrubé
porušenia poľovníckeho poriadku a poľovníckej etiky

130.
(ID: 863) Účasť na poľovačke bez platného pozvania je podľa poľovníckych
zvykov a tradícií:
o hrubým priestupkom proti tradíciám a zvyklostiam v poľovníctve

131.
o

(ID: 864) Poľovník prichádza na spoločnú poľovačku pred jej konaním:
zásadne včas, t. j. pred stanovenou hodinou poľovačky

132.
(ID: 866) Poľovník sa po príchode na miesto zrazu poľovačky a po ohlásení
pozdraví:
o so všetkými účastníkmi spoločnej poľovačky

133.
(ID: 867) Osoba, ktorá sprevádza poľovníckeho hosťa sa môže zúčastniť lovu
len s dovolením:
o poľovníckeho hospodára (vedúceho poľovačky)

134.
o

(ID: 868) Ak poľovník mal pozvanie na poľovačku a nemôže sa jej zúčastniť:
včas sa ospravedlní

(ID: 869) Podľa poľovníckych zvykov a tradícií používa poľovník poľovnícku

135.
reč:
o

pri všetkých poľovníckych príležitostiach

136.
(ID: 870) Poľovnícke označenie pre mäkké bahnité miesto, v ktorom sa rada
vyvaľuje diviačia zver , aby sa ochladila a zbavila parazitov sa označuje ako:
o bahnisko

137.
(ID: 871) Poľovnícke označenie zveri, ktorá bola usmrtená (ulovená)
poľovníckou zbraňou je:
o zver zhasnutá

138.
(ID: 872) Poľovnícke označenie pre jedlý vývrh raticovej zveri (pľúca, obličky,
pečeň, srdce, jazyk, slezina) sa nazýva:
o poľovnícke právo

139.
(ID: 873) Poľovnícke právo (pľúca, obličky, pečeň, srdce, jazyk, slezina) patrí
podľa poľovníckych tradícií tomu kto:
o zver ulovil, bez ohľadu na to kto ju vyvrhol

140.

(ID: 874) Trofej z ulovenej zveri patrí podľa poľovníckych tradícií:
o tomu, kto zver riadnym poľovníckym spôsobom ulovil

141.
(ID: 875) Poľovnícky označené miesto, na ktorom sa ulovená zver po každom
pohone odkladá, spočíta, predbežne ošetrí a roztriedi sa nazýva:
o miesto zoradenia zveri (nesprávne výlož)

(ID: 876) Podľa poľovníckych tradícií je zver na výradisku ukladaná do radov

142.
na:
o

143.

pravom boku a chrbtami k čelu výradu

(ID: 877) Staré poľovnícke označenie pre vyvrhnutie pernatej zveri je:
o vyhačkovanie (dnes z hygienického hľadiska sa neodporúča)

144.
o

(ID: 878) Poľovnícke označenie pre stiahnutú kožu parohatej a rohatej zveri je:
koža

145.
(ID: 879) Poľovnícke označenie pre stiahnutú kožu väčších šeliem (vlk, líška,
psík medvedíkovitý) je:
o kožka

146.
(ID: 880) Poľovnícke označenie pre tradičné ukončenie spoločnej poľovačky,
ktoré má charakter priateľského posedenia sa nazýva:
o posledný pohon

147.
(ID: 881) Poľovnícke označenie pre ulomenú vetvičku, ktorá sa dáva ulovenej
pernatej zveri do zobáka na znak úcty je:
o posledný zob

148.
(ID: 882) Poľovnícke označenie pre vyberanie vnútorností z ulovenej zveri sa
nazýva:
o vyvrhovanie zveri

149.

(ID: 883) Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí má ulovenú zver vyvrhovať:
o sám strelec

150.
(ID: 884) Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa dodržujú pravidlá, podľa
ktorých úspešný strelec pri vyvrhovaní:
o nesmie dať dolu sako (kabát, ani si vyhrnúť rukávy (v súčasnosti z
hygienického hľadiska sa to nevyžaduje)

151.
o

152.

(ID: 885) Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí strelec pri vyvrhovaní:
nesmie kľačať ani prekračovať zver

(ID: 886) Poľovnícke označenie krvi u všetkej zveri a poľovných psov je:
o farba

153.
(ID: 887) Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa strelecký zálomok,
namočený vo farbe v mieste vstrelu zveri, odovzdáva úspešnému strelcovi na:
o klobúku alebo čepeli noža

154.
(ID: 888) Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa strelecký zálomok
odovzdáva úspešnému strelcovi:

o

ľavou rukou s blahoželaním „Lovu zdar“ a podaním ruky

o

(ID: 889) Strelecký zálomok má mať podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí:
tri výhonky

155.

156.
(ID: 890) Na ulovený kus samčej raticovej parohovej alebo rohatej zveri sa
dáva zálomok do miesta vstrelu s ulomenou časťou smerujúcou k zvýrazneniu:
o trofeje (parožia alebo rohov u samčej zveri)

157.
(ID: 891) Na ulovený kus bezparohatej „holej“ raticovej zveri sa dáva zálomok
do miesta vstrelu s ulomenou časťou smerujúcou k zvýrazneniu:
o materstva (pohlavných orgánov)

158.
o

(ID: 892) Strelecký zálomok strelec nosí na:
pravej strane klobúka

159.
(ID: 893) K poľovníckej tradícii patrí aj dávanie zálomku zosnulému
poľovníkovi do hrobu. Tento zálomok sa volá:
o smútočný

160.
(ID: 896) Ak dovoľujú okolnosti, pri poslednej rozlúčke s poľovníkom sa môže
vystreliť aj smútočná salva - súčasná streľba najmenej:
o troch poľovníkov

161.
o

(ID: 897) Smútočný zálomok sa zhotovuje z vetvičky:
jedlí alebo smrekov a previaže sa čiernou stuhou

162.
(ID: 898) Len jeden väčší nepravidelný smútočný zálomok (cca 30 cm)
previazaný čiernou stuhou sa dáva na rakvu, ak ide o pohreb:
o v krematóriu

163.
(ID: 900) Strelecký zálomok úspešný strelec, ak nejde o diviačiu zver ulovenú
počas splnu, nosí do:
o 24. hodiny toho dňa, kedy zver ulovil

164.
(ID: 901) V prípade úspešného dohľadania zveri psom, strelec jeden výhonok
streleckého zálomku odovzdá:
o do obojku psovi

165.
o

(ID: 902) Ak strelec uloví zver sám bez sprievodcu (doprovodu):
všetky povinnosti – strelecký zálomok, posledný hryz alebo posledný zob,
vyvrhovanie zveri urobí sám

166.
(ID: 904) Na výrade sa podľa poľovníckych zvykov a obyčajou musia
zúčastniť:
o všetci, ktorí sa zúčastnili spoločnej poľovačky s výzbrojou a výstrojom

167.

(ID: 905) Počas trúbenia lesničiarov majú účastníci poľovačky:
o obnažené hlavy

168.

(ID: 906) Čelo výradu je tá strana výradu, ku ktorej smerujú:
o chrbty ulovenej zveri

169.
o

170.

(ID: 909) Albín je:
o jedinec zveri, ktorý nemá schopnosť tvoriť kožné farbivo dedične

171.
o

172.

(ID: 907) Pri preberaní streleckého zálomku stojí strelec pri:
chrbte zveri

(ID: 910) Bahniť sa znamená:
váľať sa v bahne (u diviačej zveri)

(ID: 912) Na vábenie jeleňov sa používa:

o

vábec = ručadlo

o

(ID: 913) Lesnica je:
kruhovite zatočená poľovnícka trúbka

173.

174.

(ID: 918) Poľovnícka kronika je:
o kniha, do ktorej sa priebežne zapisujú udalosti v PZ, OkO SPZ, RgO SPZ,
má spomienkovú a historickú funkciu, doplnená fotografiami

175.
o

176.

(ID: 922) Základnou organizačnou jednotkou SPZ s právnou subjektivitou je:
o poľovnícke združenie SPZ

177.
o

178.

(ID: 923) Okresnú, resp. Regionálnu organizáciu SPZ tvoria:
všetci členovia SPZ s trvalým bydliskom v pôsobnosti OkO, resp. RgO
SPZ

(ID: 924) Najvyšším orgánom OkO (RgO) SPZ je:
o okresný (regionálny) snem

179.
o

180.

(ID: 921) Výročná členská schôdza poľovníckej organizácie (PO) je:
jediná, spravidla prvá zo schôdzí PO v roku

(ID: 925) Snem OkO (RgO) sa zvoláva:
každých 5 rokov

(ID: 927) Slovenský poľovnícky zväz vykonáva svoju činnosť:
o na celom území SR

181.
o

(ID: 928) Najvyšším orgánom PZ je:
členská schôdza

182.
o

183.

(ID: 929) Výbor PZ sa volí na:
5 rokov

(ID: 933) Medaila sv. Huberta sa uďeľuje (odovzdáva):
o raz v roku na Hubertovských slávnostiach vo Svätom Antone

184.
o

185.
o

186.
o

(ID: 941) Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve nadobudol účinnosť v roku:
1962

(ID: 945) Jednou z hlavných činností každej poľovníckej organizácie SPZ je:
výchova nových adeptov poľovníctva, ďalšie vzdelávanie členov a šírenie
poľovníckej osvety medzi nepoľovníckou verejnosťou

(ID: 947) Mesiacom poľovníctva je mesiac:
jún

187.

(ID: 949) Chovateľská prehliadka sa koná:
o každý rok po ukončení poľovníckej sezóny, najneskôr do 31. marca

188.

(ID: 950) Sprievodnými podujatiami chovateľskej prehliadky trofejí sú:
o výstavy trofejí, preparátov, výrobkov s poľovníckou tematikou

189.
o

190.

(ID: 974) Výročná členská schôdza sa v PZ zvoláva:
raz ročne, prvá v roku (spravidla do konca februára)

(ID: 979) Ulovenú zver pri odvoze z revíru ukladáme na dopravný prostriedok:
o hlavou k revíru proti smeru odvozu

191.
o

(ID: 980) Jediné špecializované poľovnícke múzeum na Slovensku je:
vo Svätom Antone

192.
o

193.

(ID: 983) SPZ sa venuje mládeži formou krúžkov:
Krúžkou mladých priateľov poľovníctva a prírody

(ID: 986) Pri nástupe na spoločnú poľovačku sa strelci postavia:
o po pravej strane čela

o

(ID: 987) Strelec na spoločnej poľovačke musí mať pri sebe:
poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, pozvánku

o

(ID: 988) Lesničiari pri slávnostnom výrade stoja:
oproti čelu

194.

195.

196.
(ID: 992) Práva a povinnosti poľovníka vyplývajúce z členstva v SPZ sú
vymedzené v:
o Stanovách SPZ
197.
(ID: 997) Za tradičnú farbu poľovníckeho oblečenia považujeme:
o zelenú a hnedú

198.

(ID: 999) Sviatok patróna poľovníkov Sv. Huberta je:
o 3. novembra

199.

(ID: 1005) Na spoločnej poľovačke smie poľovník opustiť strelecké stanovište:
o po skončení pohonu

200.
o

(ID: 1009) Poľovnícka etika znamená:
správanie sa poľovníka, vžité pozdravy, zvyky a postupy

201.
(ID: 1014) V zmysle tradícií poľovnícky sprievodca pri odovzdávaní
streleckého zálomku stojí:
o pri bruchu ulovenej zveri

202.

(ID: 1017) Bezparohá zver, slangové holá zver, šutá zver sú:

o

samice a mláďatá zveri jeleňovitých

o

(ID: 1023) Diviačia štetka je:
štetka na poľovnícky klobúk zviazaná z dlhých chrbtových štetín diviaka

203.

204.

(ID: 1039) Svätý Hubert je:
o patrón poľovníkov (lovcov)

205.
o

206.
o

207.
o

(ID: 1040) Hubertka je:
chrupkovitá kostička v srdci prežúvavej zveri

(ID: 1046) Kožušina je:
vypracovaná koža (kožka) niektorých druhov srstnatej zveri, najmä
šeliem a hlodavcov

(ID: 1048) Krmovisko je:
miesto, kde sa zver prikrmuje

208.

(ID: 1070) Novec je:
o sneh čerstvo napadnutý na holú zem

209.

(ID: 1071) Obnovec je:
o nový sneh napadnutý na starý

210.
o

211.
o

(ID: 1074) Odrádzanie zveri je:
úmyselné zamedzenie prístupu zveri na určité miesta, napr. na cesty,
poľnohospodárske kultúry a pod.

(ID: 1075) Ohryzové dreviny sú:
najčastejšie mäkké listnaté stromy alebo kry slúžiace na ohryz zveri

212.
o

213.

(ID: 1077) Pachovisko je:
miesto, na ktorom zver (rujný jeleň) zanechal pach

(ID: 1080) Pod papuľou, nesprávne tlamou, mordou, zveri rozumieme:
o ústa zvierat

214.
o

(ID: 1081) Pancier je:
tvrdá zhrubnutá koža s nalepenou živicou a zaschnutým blatom na
bokoch hrude diviaka, ktorý ho chráni pri súbojoch

215.

(ID: 1082) Párikovanie je:
o utváranie párikov u monogamnej pernatej zveri (jarabíc, jariabkov a
iných)

216.

(ID: 1083) Parohovina je:
o parožná hmota získaná zo zhodov alebo z trofejí parohatej zveri

217.
o

218.
o

219.
o

(ID: 1087) Pasovací list je:
spomienka, doklad pri príležitosti pasovania za lovca

(ID: 1089) Pečienkár je:
poľovník, ktorý nepoľuje na zver podľa platných poľovníckych zásad a
zmocňuje sa jej zo zištných pohnútok

(ID: 1090) Pečienkárstvo je:
lov zveri poľovníkom zo zištných pohnútok , bez povolenia na lov

220.

(ID: 1095) Paša je:
o prirodzená rastlinná potrava zveri

221.

(ID: 1096) Plachtenie vtákov je:
o spôsob letu vtáka bez mávania krídlami

