Smernice Slovenského poľovníckeho zväzu
o udeľovaní Medaily svätého Huberta
1. Slovenský poľovnícky zväz oceňuje mimoriadne zásluhy o vznik a budovanie zväzu,
rozvíjanie jeho aktivít zameraných na ochranu, zveľaďovanie a rozvoj poľovníctva,
ochranu prírody a krajiny a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov upravujúcich výkon práva poľovníctva, ako i interných zväzových
predpisov a plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení zväzových orgánov. Okrem
vyznamenaní udeľovaných podľa smerníc Slovenského poľovníckeho zväzu o
udeľovaní vyznamenaní rada SPZ v zmysle § 3, ods. 18 stanov SPZ rozhodla i o
udeľovaní Medaily sv. Huberta.
2. Ako výraz ocenenia týchto zásluh udeľuje Slovenský poľovnícky zväz v zmysle § 3,
ods. 18 stanov SPZ nezávisle od zväzových vyznamenaní Medailu svätého Huberta.
3. Medaila sv. Huberta pozostáva z kovovej medaile, malého a veľkého diplomu
podpísaného prezidentom a jedným z viceprezidentov SPZ.
4. Medailu sv. Huberta udeľuje rada SPZ na návrh prezídia SPZ, odborných komisií SPZ,
kynologickej rady SPZ, záujmových klubov SPZ, OkO alebo RgO SPZ.
5. Medailu sv. Huberta možno udeliť:
a) členom, funkcionárom a pracovníkom SPZ,
b) bývalým funkcionárom a pracovníkom SPZ,
c) organizačným jednotkám SPZ,
d) iným právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré sa podstatnou mierou pričinili o
rozvoj slovenského poľovníctva.
6. Medaila sv. Huberta sa udeľuje fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré:
a) sa ako členovia SPZ svojou angažovanou prácou v zväzových funkciách
mimoriadne zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva,
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
v zahraničí,
d) zabezpečením ekonomických zdrojov prispeli k realizácii úloh slovenského
poľovníctva.
7. OkO alebo RgO SPZ alebo záujmové kluby môžu podať každoročne jeden návrh na
udelenie medaile na každých i začatých 1000 členov. Návrhy podané ústrednými
orgánmi alebo ich komisiami nie sú početne limitované.
8. Náklady spojené s udelením Medaily sv. Huberta sa hradia z rozpočtu orgánov a
organizačných zložiek zväzu, ktoré podali návrh na ich udelenie.
9. Medaila sv. Huberta 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 organizácií.

10.

Návrh na udelenie Medaile sv. Huberta musí obsahovať:
a) u fyzických osôb:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- trvalé bydlisko,
- dĺžka členstva v SPZ,
- doterajšie vyznamenania v SPZ,
- zdôvodnenie navrhovateľa,
b) u právnických osôb:
- názov,
- sídlo,
- zdôvodnenie navrhovateľa.

11.

Túto smernicu vydala rada SPZ podľa § 32, časť B, ods. 5, písm. a) stanov SPZ a
bola schválená na zasadnutí rady SPZ uznesením č. 10/97 zo dňa 25. 10. 1997,
ktorým nadobudla i právoplatnosť.
Týmto strácajú platnosť smernice SPZ pre vyznamenávanie za významné zásluhy o
rozvoj slovenského poľovníctva schválené ÚV SPZ uznesením č. 21/1990 zo dňa 1.
12. 1990.

