
1r. 2r. 3r. 4 r. 5 r. 6 r. 7 r. 8 r. 9 r. 10 r.
35         30 55 65 75 80 85 90 95 100 100

15 20 20 25
N 8 P 8 N 10 P 10 P 10 P 10 P 12 P 12 P 12

ostro      tupo
jednostr.

vidlica
jednostr. 
koruna

obojstr. 
koruna

obojstr. 
koruna

obojstr. 
koruna

obojstr.
koruna

obojstr.
koruna

obojstr.
koruna

100 130 150 160 170 175 180 185 190

Vek
Dĺžka kmeňov v cm 
Dĺžka strednej vetvy v cm 
Počet vetiev

Ukončenie kmeňa

Bodova hodnoa C.I.C 

1r. 2r. 3r. 4 r. 5 r. 6 r. 7 r. 8 r. 9 r. 10 r.
30 55 65 75 80 80 90 90 95 95

15 20 20
P8 P 8 N 10 P 10 P 10 P 12 P 12 P 12 P 12

jednostr.
vidlica

obojstr.
vidlica (10cm)

jednostr. 
koruna

obojstr. 
koruna

obojstr. 
koruna

obojstr. 
koruna

obojstr.
koruna

obojstr.
koruna

obojstr.
koruna

100 120 140 160 160 170 170 180 180

(10 cm)

P 8  
N 8 

Vek
Dĺžka kmeňov v cm
Dĺžka strednej vetvy v cm 
Počet vetiev

Ukončenie kmeňa

Bodova hodnoa C.I.C 

minimálna priemerná dĺžka 
pravidelný osomrák 
nepravidelný osmorák
ostro ukončené kmene
tupo ukončené kmene

 I. II. III.

Lovné
11 ročné a staršie

Výradové ktoré sa nepovažujú za vhodné na ďalší 
chov na základe vyššie uvedených kritérií

s trvalou deformáciou parožia 
2 ročné a staršie s členitosťou šestoráka
5 ročné a staršie nekorunové, alebo jednostranne 
korunové

 I. II. III.

členené aj jednost. 
bez ohľadu na 

dĺžku

v PO JXV Muránska

v PO J XXX Nízske Tatry - juh

Lovné
všetky 11 ročné  a staršie jelene

Výradové ktoré nespĺňajú 
podmienky chovnosti a s trvalou 
deformáciou parožia

2 -4 ročné s členitosťou 
nepravidelného osmoráka

5 ročné a staršie nekorunové alebo  
jednostranne korunové

Chovné
jelene, ktoré dosahujú minimálne parametre parožia chovných jeleňov 
vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku

ktoré majú jeden kmeň mechanicky poškodený (zlomený, odstrelený) 
a druhý nepoškodený a tento kmeň dosahuje minimálne hodnoty vo 
všetkých ukazovateľoch okrem bodovej hodnoty

Chovné

jelene, ktoré dosahujú minimálne 
parametre parožia chovných jeleňov 
vo všetkých ukazovateľoch v 
závislosti od veku

Kritériá Chovnosti Jelene

v PO J XIV Poľana

Chovné

jelene, ktoré dosahujú minimálne parametre parožia 
chovných jeleňov vo všetkých ukazovateľoch v závislosti 
od veku

Lovné
všetky 11 ročné  a staršie jelene 
Výradové sa považujú jelene: ktoré nespĺńajú všetky stanovené minimálne parametre 
parožia v závislosti od veku, 
jelene s trvalou deformáciou parožia
2 ročné a staršie s členitosťou šesťtoráka
3 ročné a staršie nekorunové, alebo jednostranne korunové
5 ročné a staršie s jednoducjými korunami/s počtom 6 vetiev/

ostro 
tupo

obojstr. 
vidlica (15cm)



Kritériá Chovnosti Srnce

Lovné
Všetky 6 ročné a staršie srnce

Nevhodné na ďalší chov
1 ročné srnce, ak nedosahujú stanovenú dĺžku kmeňov

2 až 5 ročné srnce, ak nespĺňaju jeden parameter

parameter Redukovaná hmotnosť parožia, je pre hodnotiteľskú komisiu 
len pomocný

srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, 
zlomená pučnica, viac kmeňov ako 2 a podobne)

v PO JXV Muránska

1r. 2r. 3r. 4 r. 5 r. 

12 ihl.  10 členitý 18 20 22 22
5 6 6 6
3 4 5 5

45 60 75 85

Vek
Dĺžka kmeňov min v cm
Počet vetiev
Priemerná dĺžka vetiev v cm nad 
Bodova hodnoa C.I.C nad 
Redukovaná hmotnosť parožia v g 110 180 220 240 260

 I. II.

1r. 2r. 3r. 4 r. 5 r. 

12 ihl.  10 členitý    18 20 22 22
6 6 65 

3 4 5 5

Vek
Dĺžka kmeňov min v cm
Počet vetiev
Priemerná dĺžka vetiev v cm nad
Bodova hodnoa C.I.C nad 45 60 75 75

 I. II.

v PO J XXX Nízske Tatry - juh

Lovné
Všetky 6 ročné a staršie srnce

Nevhodné na ďalší chov
1 ročné srnce, ak nedosahujú stanovenú dĺžku kmeňov

2 až 5 ročné srnce, ak nespĺňaju dva parametre vrátane parametra bodovej 
hodnotz C.I.C. 

srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, 
zlomená pučnica, viac kmeňov ako 2 a podobne)

Lovné
Všetky 6 ročné a staršie srnce Nevhodné na ďalší chov

1 ročné srnce, ak nedosahujú stanovenú dĺžku kmeňov

2 až 5 ročné srnce , ak nespĺňajú dva paramete vrátane parametra Bodova 
hodnoa C.I.C 

parameterRedukovaná hmotnosť parožia, je pre hodnotiteľskú komisiu len 
pomocný 

srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, 
zlomená pučnica , viac kmeňov a podobne )

v PO J XIV Poľana

1r. 2r. 3r. 4 r. 5 r. 

12 ihl.  10 členitý 18 20 22 22
5 6 6 6
3 4 5 5

45 60 75 75

Vek
Dĺžka kmeňov min v cm
Počet vetiev
Priemerná dĺžka vetiev v cm nad 
Bodova hodnoa C.I.C nad 
Redukovaná hmotnosť parožia v g 110 180 220 240 240

 I. II.
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