Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10,
811 05 Bratislava
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Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ) každoročne oceňuje
svojich členov, čestných členov SPZ, pracovníkov organizačných
jednotiek SPZ a vedúcich krúžkov mladých priateľov poľovníctva
(ďalej len KMPP), ktorý svojou významnou činnosťou, alebo
mimoriadnymi
zásluhami
prispeli
k rozvoju
slovenského
poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia ako aj pri

ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom doma alebo
v zahraničí.
Článok I - Druhy vyznamenaní
1. V zmysle stanov SPZ § 3 ods. 11 udeľuje SPZ tieto zväzové
vyznamenania:
A. Bronzovú medailu SPZ za významné zásluhy o rozvoj
poľovníctva na Slovensku.
B. Striebornú medailu SPZ za významné zásluhy
o rozvoj poľovníctva na Slovensku.
C. Zlatú medailu SPZ za významné zásluhy o rozvoj
poľovníctva na Slovensku.
D. Zlatý kamzík.
E. Medaila svätého Huberta.
F. Pamätná medaila k 50. výročiu členstva v SPZ.
G. Pamätná medaila prezidenta SPZ.
H. Pamätná medaila k jubileu SPZ.
2. Vyznamenanie a pamätná medaila sa môžu udeliť:
a) Členom, funkcionárom a pracovníkom SPZ,
b) Čestným členom, bývalým funkcionárom
a pracovníkom SPZ,
c) Organizačným jednotkám SPZ,
d) Vedúcim krúžkov mladých priateľov poľovníctva.
e) Iným právnickým resp. fyzickým osobám

Článok II – Vyznamenania SPZ
A. Bronzová medaila SPZ za významné zásluhy
o rozvoj poľovníctva na Slovensku
(ďalej len bronzová medaila SPZ)
1. Vyznamenanie pozostáva z bronzovej medaile, bronzového
odznaku a diplomu. Ak vyznamenanie udeľuje OkO, alebo
RgO SPZ, diplom podpisuje predseda a tajomník OkO, alebo
RgO SPZ, ak vyznamenanie udeľuje rada alebo prezídium
SPZ, diplom podpisuje prezident a viceprezident SPZ.
2. Návrh na udelenie bronzovej medaily SPZ môže podať:
a) fyzickým osobám – poľovnícke združenie, OkO, alebo
RgO SPZ, záujmové kluby SPZ, kynologická rada
SPZ, vyššie orgány SPZ a poľovnícka organizácia,
ktorej členmi sú aj členovia SPZ,
b) poľovníckym združeniam – OkO, alebo RgO SPZ,
záujmové kluby SPZ, kynologická rada SPZ a vyššie
orgány SPZ,
c) OkO, alebo RgO SPZ – odborné komisie SPZ,
záujmové kluby SPZ, kynologická rada SPZ,
prezídium alebo rada SPZ,
d) záujmové kluby SPZ – odborné komisie SPZ,
kynologická rada SPZ, prezídium alebo rada SPZ.
3. Bronzovú medailu SPZ udeľuje:
a) fyzickým osobám – predstavenstvo OkO, alebo RgO
SPZ za aktívnu prácu v poľovníctve, ak navrhnutý
aktívne pracoval v SPZ najmenej 10 rokov, alebo bol
vedúcim KMPP minimálne 10 rokov,
b) poľovníckym združeniam – predstavenstvo OkO,
alebo RgO SPZ za dlhoročné dosahovanie dobrých
výsledkov pri plnení úloh alebo za kvalitné

zabezpečenie akcií okresného alebo celoslovenského
významu,
c) OkO, alebo RgO SPZ – prezídium SPZ za dlhoročné
dosahovanie dobrých výsledkov pri plnení úloh, alebo
za kvalitné zabezpečenie akcií okresného alebo
celoslovenského významu,
d) kynologickým a záujmovým klubom SPZ – prezídium
SPZ za dlhoročné dosahovanie dobrých výsledkov pri
plnení úloh alebo za kvalitné zabezpečenie akcií
okresného alebo celoslovenského významu.
B. Strieborná medaila SPZ za významné zásluhy
o rozvoj poľovníctva na Slovensku
(ďalej len strieborna medaila SPZ)
1. Vyznamenanie pozostáva zo striebornej medaily,
strieborného odznaku a diplomu. Ak vyznamenanie udeľuje
OkO, alebo RgO SPZ, diplom podpisuje predseda a tajomník
OkO, alebo RgO SPZ ak vyznamenanie udeľuje rada alebo
prezídium SPZ, diplom podpisuje prezident a viceprezident
SPZ.
2. Návrh na udelenie striebornej medaily SPZ môže podať:
a) fyzickým osobám – poľovnícke združenie, OkO, alebo
RgO SPZ, záujmové kluby SPZ, kynologická rada
SPZ, vyššie orgány SPZ a poľovnícka organizácia,
ktorej členmi sú aj členovia SPZ,
b) poľovníckym združeniam – OkO, alebo RgO SPZ,
záujmové kuby SPZ, kynologická rada SPZ a vyššie
orgány SPZ,
c) OkO, alebo RgO SPZ – odborné komisie SPZ,
záujmové kluby SPZ, kynologická rada SPZ,
prezídium alebo rada SPZ,

záujmové kluby SPZ – odborné komisie SPZ,
kynologická rada SPZ, prezídium alebo rada SPZ.
3. Striebornú medailu SPZ udeľuje:
a) fyzickým osobám – predstavenstvo OkO, alebo RgO
SPZ,
- ak navrhovaný aktívne pracoval v SPZ minimálne
20 rokov,
- ak navrhovaný aktívne pracoval v SPZ minimálne 15
rokov, z toho 5 rokov vo funkcii s okresnou, alebo
celoslovenskou pôsobnosťou, vo výbore PZ, alebo
v orgánoch záujmových klubov SPZ, alebo je
minimálne 10 rokov aktívnym členom záujmového
klubu SPZ, mimoriadne prispel k činnosti PZ,
(reprezentácia PZ, SPZ a podobne), alebo bol vedúcim
KMPP minimálne 15 rokov,
b) poľovníckym združeniam – rada OkO, alebo RgO
SPZ za dlhoročné dosahovanie dobrých výsledkov pri
plnení úloh za kvalitné zabezpečenie akcií okresného
alebo celoslovenského významu, existujúcich
minimálne 15 rokov,
c) OkO,alebo RgO SPZ – prezídium SPZ za dlhoročné
dosahovanie dobrých výsledkov pri plnení úloh alebo
za kvalitné zabezpečenie akcií okresného alebo
celoslovenského významu,
d) kynologickým a záujmovým klubom SPZ – prezídium
SPZ za dlhoročné dosahovanie dobrých výsledkov pri
plnení úloh, alebo za kvalitné zabezpečenie akcií
okresného alebo celoslovenského významu.
4. Striebornú medailu SPZ možno udeliť, ak od udelenia
bronzovej medaily uplynulo minimálne 5 rokov.

C. Zlatá medaila SPZ za významné zásluhy o rozvoj
poľovníctva na Slovensku
(ďalej len zlatá medaila SPZ)
1. Vyznamenanie pozostáva zo zlatej medaily, zlatého
odznaku a diplomu podpísaného prezidentom a jedným
z viceprezidentov SPZ.
2. Návrh na udelenie zlatej medaily SPZ môže podať:
a) fyzickým osobám – poľovnícke združenie, OkO, alebo
RgO SPZ, záujmové kluby SPZ, kynologická rada
SPZ, vyššie orgány SPZ a poľovnícka organizácia,
ktorej členmi sú aj členovia SPZ,
b) poľovníckym združeniam – OkO, alebo RgO SPZ,
záujmové kluby SPZ, kynologická rada SPZ a vyššie
orgány SPZ,
c) OkO, alebo RgO SPZ – odborné komisie SPZ,
kynologická rada SPZ, prezídium alebo rada SPZ,
d) záujmovým klubom SPZ – odborné komisie SPZ,
kynologická rada SPZ, prezídium alebo rada SPZ.
3. Zlatú medailu SPZ udeľuje prezídium SPZ:
a) fyzickým osobám, ak :
- navrhovaný aktívne pracoval v SPZ minimálne
25 rokov
- navrhovaný aktívne pracoval v SPZ minimálne
20 rokov, z toho 5 rokov vo funkcii s okresnou
pôsobnosťou, alebo orgánoch záujmových klubov
SPZ, alebo je minimálne 15 rokov aktívnym členom
záujmového klubu SPZ, mimoriadne prispel k činnosti
PZ (reprezentácia PZ, SPZ a podobne), alebo 10 rokov
vo výbore PZ,
- navrhovaný aktívne pracoval v SPZ minimálne
15 rokov, z toho 5 rokov vo funkcii s celoslovenskou
pôsobnosťou alebo 10 rokov vo funkcii v OkO, alebo

RgO SPZ, alebo orgánoch záujmových klubov SPZ,
alebo bol vedúcim KMPP minimálne 20 rokov
b) poľovníckym združeniam – za dlhoročné dosahovanie
dobrých výsledkov pri plnení úloh alebo kvalitné
zabezpečenie akcií okresného alebo celoslovenského
významu,
c) OkO, alebo RgO SPZ – za dlhoročné dosahovanie
dobrých výsledkov pri plnení úloh, alebo za kvalitné
zabezpečenie akcií okresného alebo celoslovenského
významu,
d) kynologickým a záujmovým klubom SPZ – za
dlhoročné dosahovanie dobrých výsledkov pri plnení
úloh, alebo za kvalitné zabezpečenie akcií okresného,
alebo celoslovenského významu.
4. Zlatú medailu SPZ možno udeliť, ak od udelenia striebornej
medaily SPZ uplynulo minimálne 5 rokov.
D. Zlatý kamzík
1. Vyznamenanie pozostáva z kovovej medaily na zelenej
stužke a z malého a veľkého diplomu podpísaného
prezidentom a viceprezidentom SPZ.
2. Návrh na vyznamenanie „Zlatý kamzík“ môže podať
predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ, záujmové kluby SPZ,
odborné komisie SPZ, kynologická rada SPZ, kancelária SPZ
a prezídium SPZ, s výhradou, že navrhovateľ nemôže sám
seba navrhnúť na vyznamenanie.
3. Vyznamenanie „Zlatý kamzík“ udeľuje rada SPZ fyzickým
osobám, alebo právnickým osobám, ktoré sa mimoriadne
zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva činnosťou v jeho
orgánoch, zodpovedným plnením úloh pri organizovaní

a zabezpečovaní akcií celoslovenského alebo medzinárodného
významu, vedeckou prácou, umeleckou tvorbou, úspešnou
reprezentáciou slovenského poľovníctva doma, alebo
v zahraničí, či plnením mimoriadnych úloh na úseku
poľovníctva ak od udelenia Zlatej medaily SPZ uplynulo
minimálne 5 rokov.

E. Medaila svätého Huberta
1. Slovenský poľovnícky zväz oceňuje mimoriadne zásluhy
o vznik a budovanie zväzu, rozvíjanie jeho aktivít zameraných
na ochranu, zveľaďovanie, zachovávanie tradícii slovenského
poľovníctva a rozvoj poľovníctva, ochranu prírody a krajiny
a životného prostredia a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich výkon
práva poľovníctva, ako aj interných zväzových predpisov
a plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení zväzových orgánov.
2. Ako výraz ocenenia týchto zásluh udeľuje Slovenský
poľovnícky zväz v zmysle § 3, ods. 11 stanov SPZ nezávisle
od ostatných zväzových vyznamenaní Medailu svätého
Huberta.
3. Medaila svätého Huberta pozostáva z kovovej medaile,
malého a veľkého diplomu podpísaného prezidentom
a viceprezidentom SPZ.
4. Medailu svätého Huberta udeľuje rada SPZ na návrh
prezídia SPZ, odborných komisií SPZ, kynologickej rady SPZ,
záujmových klubov SPZ, predstavenstva OkO, alebo RgO
SPZ.

5. Medailu svätého Huberta možno udeliť:
a) členom, funkcionárom a pracovníkom SPZ,
b) čestným
členom,
bývalým
funkcionárom
a pracovníkom SPZ,
c) organizačným jednotkám SPZ,
d) iným právnickým, alebo fyzickým osobám, ktoré sa
mimoriadnou mierou pričinili o rozvoj slovenského
poľovníctva.
6. Medaila svätého Huberta sa udeľuje fyzickým, alebo
právnickým osobám, ktoré:
a) sa ako členovia SPZ svojou mimoriadnou prácou
v zväzových funkciách, alebo v poľovníckej praxi,
významne zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva,
alebo šírenia a zachovávania tradícií slovenského
poľovníctva minimálne na okresnej úrovní,
b) vedeckou činnosťou na úseku poľovníctva podstatne
prispeli k ochrane a zveľadeniu poľovníctva alebo
k ochrane prírody,
c) umeleckou alebo publikačnou činnosťou alebo
úspešnou reprezentáciou slovenského poľovníctva
prispeli k šíreniu dobrého mena slovenského
poľovníctva doma, alebo v zahraničí,
d) zabezpečením ekonomických zdrojov významnej
miery, prispeli k realizácii úloh slovenského
poľovníctva.

Článok III – Pamätné medaile
F. Pamätná medaila k 50. výročiu členstva
v poľovníckej organizácii, Československý
myslivecký svaz a SPZ
1. Pamätná medaila k 50. výročiu členstva v ČSMS a SPZ
pozostáva z kovovej medaily, odznaku a diplomu. Diplom
podpisuje prezident a predseda osvetovej komisie SPZ.
2. Pamätnú medailu k 50. výročiu členstva v ČSMS a SPZ
udeľuje predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ na základe
dĺžky členstva v ČSMS a SPZ.
3. Pamätná medaila k 50. výročiu členstva v ČSMS a SPZ sa
udeľuje fyzickým osobám – členom SPZ, ktorý v roku
udelenia medaily dovŕšili 50 rokov nepretržitého členstva
v ČSMS a SPZ.
G. Pamätná medaila prezidenta SPZ
1. Pamätná medaila prezidenta SPZ pozostáva z kovovej
medaily a diplomu. Diplom podpisuje prezident SPZ.
2. Pamätnú medailu prezidenta SPZ udeľuje:
a) fyzickým osobám – poľovnícke združenie,
predstavenstvo OkO, alebo RgO SPZ, záujmové kluby
SPZ, vyššie orgány SPZ,
b) poľovníckym združeniam – predstavenstvo OkO,
alebo RgO SPZ, vyššie orgány SPZ,

c) OkO, alebo RgO SPZ, záujmovým klubom SPZ –
vyššie orgány SPZ.
3. Pamätná medaila prezidenta SPZ sa udeľuje:
a) fyzickým osobám - členom SPZ :
- za dlhoročné dosahovanie dobrých výsledkov pri
plnení úloh na úseku poľovníctva, ak člen SPZ
dosiahol vek 70 a viac rokov svojho života,
b) poľovníckym združeniam – za dlhoročné dosahovanie
dobrých výsledkov pri plnení úloh na úseku
poľovníctva, ak dĺžka existencie PZ je viac ako
30 rokov,
c) kynologickým a záujmovým klubom SPZ – za
dlhoročné dosahovanie dobrých výsledkov pri plnení
úloh, alebo za kvalitné zabezpečenie akcií okresného,
alebo celoslovenského významu, ak dĺžka existencie
klubu je viac ako 20 rokov.
H. Pamätná medaila k jubileu SPZ
1. Pamätná medaila k jubileu SPZ pozostáva z kovovej
medaile a malého diplomu.
2. Pamätnú medailu k jubileu SPZ, udeľuje prezident SPZ, pri
príležitosti okrúhleho výročia založenia prvej organizácie
združujúcej poľovníkov na celom území Slovenska –
Loveckého ochranného spolku.
3. Pamätná medaila sa udeľuje okresným a regionálnym
organizáciám a iným zaslúžilým poľovníckym subjektom.

Článok IV - Spoločné ustanovenia
1. Vyznamenania SPZ všetkých štyroch stupňov –A, B, C a D
môže udeliť priamo aj rada SPZ na návrh DR SPZ, kancelárie
SPZ, odborných komisii SPZ a kynologickej rady SPZ. Takto
udelené vyznamenania sa podľa miestnej príslušnosti
nezapočítavajú do kvóty príslušnej OkO, alebo RgO SPZ.
2. OkO, alebo RgO SPZ môže každoročne navrhnúť a udeliť
na každých aj začatých 100 členov jednu bronzovú medailu
SPZ. Na každých aj začatých 100 členov môže udeliť a podať
návrh na udelenie jednej striebornej, alebo zlatej medaily SPZ,
alebo vyznamenania „Zlatý kamzík“ bez ohľadu na druh
a stupeň vyznamenania.
Ak OkO, alebo RgO SPZ nevyčerpá stanovenú kvótu
strieborných, alebo zlatých medailí SPZ, alebo vyznamenania
„Zlatý kamzík“, môže o počet takto neuplatnených návrhov,
na podanie ktorých má nárok, rozšíriť počet udelených
bronzových medailí SPZ.
Záujmové kluby môžu navrhnúť na každých
aj začatých 100 členov, len jedno vyznamenanie, bez ohľadu
na jeho druh, alebo stupeň a bez ohľadu na to, či sa udeľuje
fyzickej, alebo právnickej osobe. Bod č. 2 neprejednáva kvótu
medaile svätého Huberta.
3. OkO, alebo RgO SPZ, alebo záujmové kluby, môžu podať
každoročne jeden návrh na udelenie medaile svätého Huberta
SPZ na každých i začatých 1000 členov. Návrhy podané
ústrednými orgánmi, alebo ich komisiami nie sú početne
limitované.

4. Vyznamenania A, B, C a D sa udeľujú:
a) pri príležitosti Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody,
b) pri príležitosti životného jubilea.
5. Medaila svätého Huberta SPZ sa udeľuje:
a) pri príležitosti Dní svätého Huberta vo Svätom
Antone,
b) pri významných životných jubileách navrhnutých
osôb, alebo výročia vzniku organizácie,
c) pri jubileách SPZ,
d) pri návštevách zahraničných poľovníckych
organizácii.
6. Návrh na vyznamenanie u fyzických osôb musí obsahovať:
a) meno a priezvisko navrhovaného na vyznamenanie,
b) bydlisko,
c) dátum narodenia,
d) názov OkO, alebo RgO SPZ,
e) členstvo v SPZ (od roku ...),
f) doterajšie poľovnícke vyznamenania s rokmi ich
udelenia,
g) zdôvodnenie návrhu.
7. Návrh na vyznamenanie u právnických osôb musí
obsahovať:
a) názov organizácie,
b) sídlo organizácie,
c) zdôvodnenie návrhu.
8. Evidenciu o udelených vyznamenaniach vedie organizačná
zložka, ktorá vyznamenanie udelila. Centrálnu evidenciu
o všetkých vyznamenaniach vedie kancelária SPZ vo svojej
elektronickej databáze.

9. Jednotlivé stupne vyznamenaní SPZ možno udeliť jednej
osobe len jeden krát.
10. Predkladacia lehota návrhov na vyznamenania
a pamätných medailí na úrovní OkO, alebo RgO SPZ je
stanovená do konca decembra predchádzajúceho roka, (čas na
spracovanie a posúdenie návrhov osvetových komisií pri OkO,
alebo RgO SPZ) a následne na úrovni ústredia SPZ do konca
marca, v ktorom má byť vyznamenanie udelené.
11. Náklady spojené s udelením vyznamenania hradí
organizačná zložka SPZ takto:
a) OkO, alebo RgO SPZ hradia náklady spojené
s udelením vyznamenaní, ktoré udelili alebo, ktoré
boli udelené na ich návrh,
b) kynologické a záujmové kluby SPZ hradia náklady
spojené s udelením vyznamenaní, ktoré boli udelené
na ich návrh,
c) náklady spojené s udelením ostatných vyznamenaní
hradí ústredie SPZ.
12. Návrhy na vyznamenania predložené predstavenstvom
OkO, resp. RgO SPZ, a to konkrétne: Zlatá medaila SPZ za
významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku, Zlatý
kamzík a medaila Svätého Huberta, odsúhlasuje príslušná
Rada OkO resp. RgO SPZ

Článok V - Spôsob odovzdávania a nosenia
vyznamenaní
1. Výraz ocenenia členom SPZ si zasluhuje dôstojné
odovzdávanie jednotlivých vyznamenaní.

a) Vyznamenania A, B, C a D sa odporúča odovzdávať
slávnostným spôsobom, pri slávnostných
príležitostiach a podujatiach a na dôstojnom mieste.
(Takýmito príležitosťami, spôsobmi a miestom sú
napríklad: poľovnícke dni v réžii PZ, OkO, RgO SPZ,
zasadnutia rady OkO, alebo RgO SPZ, akcie
s tematikou odovzdávania vyznamenaní, Hubertovské
slávnosti atď.).
b) Medaila svätého Huberta sa odovzdáva počas dní
svätého Huberta vo Svätom Antone.
c) Pamätné medaile F, G a H sa odovzdávajú rovnakým
spôsobom, ako vyznamenania A, B, C a D.
2. Medaila sa nosí na saku poľovníckeho obleku – uniformy.
Pripína sa nad ľavé prsné vrecko. Z troch stupňov bronz,
striebro a zlato sa nosí vždy iba najvyššie. Pamätná medaila –
odznak sa pripína po ľavej strane medaily za významné
zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Na chlopňu saka
sa umiestňujú odznaky príslušnosti ku klubu SPZ (napr.
odznak klubu trubačov) a ďalšie odznaky vyjadrujúce
príslušnosť k organizácii.
Článok VI - Záverečné ustanovenia
1. Tieto smernice schválila rada SPZ podľa § 12 ods. 4
písmeno b) Stanov SPZ na zasadnutí rady SPZ dňa 30. 05.
2015 a nadobudne účinnosť od: 1.1. 2016.
OkO a RgO SPZ a tiež záujmové a kynologické kluby
nahlasujú návrhy na vyznamenania do 31. marca príslušného
kalendárneho roka prostredníctvom ŠIS SPK.

2. Týmto strácajú platnosť:
a) Smernice SPZ pre vyznamenanie za významné
zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva schválené
radou SPZ dňa 25.10.1997 a doplnenia a zmeny tejto
smernice schválenej radou SPZ dňa 30.5.1998.
b) Smernice SPZ o udeľovaní Medaily svätého Huberta
schválené radou SPZ zo dňa 25.10.1997.

Ing. Tibor Lebocký, PhD., v.r.
prezident SPZ
Ing. Róbert Komjáti-Nagy, v.r.
predseda OsK SPZ
PaedDr. Imrich Šuba, PhD., v.r.
riaditeľ K SPZ

