
Elektronická "Kniha návštev poľovného revíru 
 

 

 
 
 

Vymeňte papierovú knihu za prehľadnú evidenciu na webe 
vždy prístupnú cez SMS. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

    
  

 
 

SMS 

Dodávateľ: 
Faluma s.r.o. 
962 61 Bacúrov 83 
IČO: 31 619 100 
tel:  0905 546 651 

Nová verzia už od 

100,- EUR 
bez DPH / rok 

Faluma s.r.o., 962 61 Bacúrov 83, IČO: 31 619 100, tel: 0905 546 651 
 



"Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka 
spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe návštev poľovného 
revíru." (§54 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve) 
 
Napriek tomu, že všetci poľovníci uvedenú citáciu zákona dobre poznajú, poznajú aj realitu ošúchaných 
školských písaniek, v ktorých čitateľnosť zápisov je ekvivalentom rukopisu postojačky píšuceho a do 
revíru sa ponáhľajúceho poľovníka. Ale aj najvzorovejšie vedená papierová kniha návštev poľovného 
revíru vydá svedectvo iba jej priamemu čitateľovi. O tom kto do revíru prichádza po Vás, sa už počas 
poľovačky nedozviete. 
  
Elektronická knihu návštev poľovného revíru (ďalej len "kniha") je internetové riešenie, 
do ktorého je možné pristupovať pomocou SMS správ zasielaných z mobilných telefónov 
(doplnkový prístup) alebo cez internetové prehliadače (hlavný prístup).  
Komunikácia medzi knihou a mobilným telefónom je obojsmerná tzn. po vykonaní zápisu 
alebo dotazu o informáciu Vám bude doručená spätná SMS. Čas príchodu a čas odchodu 
sa generuje automaticky podľa aktuálneho času. Všetky SMS správy sú zaznamenávané a 
je ich možné správcom (poľovníckym hospodárom) prezerať a jednoznačne priradiť k 
jednotlivým zápisom do knihy. Zaznamenávané sú i SMS správy nesprávneho formátu, 
čím je možné dokladovať prípadné nezrovnalosti pri vedení knihy.  
Súčasťou knihy je plán lovu a evidencia odstrelu zveri. 

Funkcie elektronickej knihy návštev poľovného revíru: 
1. Zaslaním SMS na dané telefónne číslo v predpísanom tvare môžete: 
 a)  zapísať príchod do revíru:  
     zaslaním SMS v tvare "DEMO,P, JM, Latky" bude do knihy zaznamenaný príchod do revíru,  
  pričom po úspešnom zapísaní prijme spätnú SMS  "Identifikácia pre odhlásenie JM  je 42."  
 

 b) zapísať odchod z revíru: 
zaslaním SMS v tvare "DEMO,O,42" bude do knihy zaznamenaný odchod z revíru pričom po       
úspešnosť záznamu bude potvrdená prijatím SMS "Odhlásenie -ukončenie prebehlo OK[42]."  

 

 c) vyžiadať informácie o pláne lovu a ostatných návštevníkoch revíru: 
  zaslaním SMS v tvare "DEMO,I" bude zaslaná SMS s informáciami napr. "[Info SMS] Povolené  
  loviť: Jeleň I.VT=3,Jeleň II.VT=6/Prihlaseni:JM-Latky, KN-Hrabove."  
 

   
 
2.  Cez web rozhranie: 

Pomocou prihlasovacieho hesla Vám  budú umožnené tri rôzne úrovne práce s elektronickou knihou 
návštev poľovného revíru: 

 1. úroveň – čítanie a zápis do knihy cez WEB; 

 2. úroveň - ako úroveň 1, navyše umožňuje zapisovať do knihy aj cez SMS 

 3. úroveň - správcovský režim určený pre poľovníckeho hospodára.  

  Umožňuje všetky funkcie predchádzajúcich úrovní a navyše umožňuje:  
- dopĺňať a meniť plán lovu a evidenciu odstrelu zveri (pridávanie nových 

položiek, zmena existujúcich položiek), 
- zaznačiť príchod do revíru a odchod z revíru, opraviť chybný záznam v knihe,  
- prezerať všetky prijaté a odoslané SMS. 
 

 
 

Nová verzia Poľovnej knihy už nepotrebuje žiadne špeciálne zariadenie na strane združenia ako bolo pri 
starej verzii Poľovnej knihy 

Faluma s.r.o., 962 61 Bacúrov 83, IČO: 31 619 100, tel: 0905 546 651 
 



Potrebné technické vybavenie pre pôvodnú verziu Poľovnej knihy: 
  PC s operačným systémom Windows XP (a viac) 

s napojením na WWW server s databázou MSSQL 
 GSM brána 2N EasyGate (cca. 250,-EUR s DPH) 
  SIM karta mobilného operátora  
 
 
 
Prehlásenie: 
Elektronická "Kniha návštev poľovného revíru" je v súlade so zákonom číslo 274/2009 Z.z o 
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky číslo 344 z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. 
Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve § 23- Kniha návštev poľovného revíru 
ustanovuje: 
(1) Kniha návštev poľovného revíru musí obsahovať najmenej tieto údaje: a) dátum návštevy, b) čas príchodu a odchodu, c) 
meno a priezvisko poľovníka, d) názov lokality, e) ulovená alebo nájdená uhynutá zver,  f) ostatné zistenia. 
(2) Kniha návštev poľovného revíru je spravidla jedna, ak sa vedie viac kníh návštev poľovného revíru, musia byť založené na 
presné vymedzené časti poľovného revíru. 
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