
 

 

Skúšobný poriadok 

§39 

Skúšky z poľovníctva 

(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý sa prvý raz uchádza o poľovný lístok 
(ďalej len „uchádzač“), je povinný vykonať skúšky z poľovníctva (ďalej len „skúška“), 
ktorej súčasťou môže byť aj  doplnková skúška z poľovníctva; skúšku môže vykonať aj 
iná osoba, ako uchádzač, ak o to požiada. 

(2) Doplnkovú skúšku z poľovníctva nevykonáva držiteľ zbrojného preukazu 
podľa osobitného predpisu.1) 

(3) Účelom skúšky je zistiť, či má uchádzač požadované vedomosti potrebné 
na chov, ochranu, zveľaďovanie a lov zveri, či ovláda právne predpisy upravujúce 
výkon práva poľovníctva, či ovláda poľovnícku zoológiu a biológiu zveri, poľovnícku 
kynológiu, či vie bezpečne zaobchádzať s poľovníckou zbraňou, či ovláda zásady 

                                                           
1) § 15 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 



streľby z nej, či vie poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva 
poľovníctva. 

(4) Skúšku nevykonáva uchádzač, ktorý spĺňa podmienky podľa § 51 ods. 4 
písm. c) zákona. 

§40 

Príprava na skúšku 

(1) Uchádzač pred skúškou absolvuje prípravu, ktorá sa člení na 

a) teoretickú prípravu, 

b) praktickú prípravu, 

c) streleckú prípravu. 

(2) Uchádzač sa na prípravu prihlasuje organizátorovi skúšky písomne, vzor 
prihlášky je uvedený v prílohe č. 18. 

(3) Organizátor skúšky zabezpečí 

a) základný študijný materiál, materiálne podmienky a technické podmienky 
teoretickej prípravy, 

b) kvalifikovaných prednášateľov, 

c) praktickú prípravu, 

d) streleckých inštruktorov na streleckú prípravu s poľovníckymi zbraňami, 

e) organizáciu skúšok. 

(4) Organizátor skúšky oznámi 10 dní pred začatím teoretickej prípravy jej 
konanie príslušnému obvodnému lesnému úradu a kancelárii komory. 

(5) Náklady spojené s prípravou na skúšku uhrádza uchádzač. 

§41 

Teoretická príprava 

(1) Termín a miesto teoretickej prípravy oznámi organizátor skúšky 
uchádzačovi písomne, najneskôr 14 dní pred jej konaním. 

(2) Teoretická príprava trvá najmenej 70 vyučovacích hodín a prednáša 
sa počas nej učebná látka podľa skúšobných predmetov pre skúšky z poľovníctva 
(ďalej len „skúšobný predmet“) v rozsahu uvedenom v prílohe č. 19 bod 1. 

(3) Prednášateľmi teoretickej prípravy môžu byť len osoby uvedené v 0. 

(4) Teoretická príprava sa považuje za absolvovanú vtedy, ak uchádzač 
absolvuje najmenej 60 vyučovacích hodín. 

(5) Ak uchádzač z objektívnych dôvodov nemôže absolvovať počet 
hodín uvedených v odseku 4 môže zvyšnú časť teoretickej prípravy po dohode 
s organizátorom skúšky absolvovať individuálne. 

(6) Absolvovanie teoretickej prípravy potvrdzuje organizátor skúšky 
v Zázname o príprave uchádzača (ďalej len „záznam“). Vzor záznamu je uvedený 
v prílohe č. 20. 



§42 

Praktická príprava 

(1) Praktická príprava sa vykonáva po skončení teoretickej prípravy. 
Vykonáva sa v poľovnom revíri a na akciách organizovaných organizátorom 
prípravy v rozsahu 100 hodín v trvaní najmenej 12 mesiacov. 

(2) Zaradenie uchádzača na praktickú prípravu vykoná organizátor skúšky 
po dohode s užívateľmi príslušných poľovných revírov. 

(3) Absolvovanie praktickej prípravy potvrdzuje priebežne uchádzačovi 
poľovnícky hospodár poľovného revíru, v ktorom sa prax vykonáva. 

(4) Praktickú prípravu vyhodnocuje organizátor skúšky v zázname. 

§43 

Strelecká príprava 

(1) Streleckú prípravu tvorí 

a) strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami, 

b) skúška zo streľby z poľovníckych zbraní, 

c) teoretická skúška a praktická skúška zásad bezpečného zaobchádzania 
s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri 
výkone práva poľovníctva. 

(2) Streleckú prípravu s poľovníckymi zbraňami možno vykonať len na 
schválenej strelnici po skončení teoretickej prípravy. 

(3) Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní 
s poľovníckymi zbraňami, a to dvakrát s brokovou poľovníckou zbraňou 
a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou. Uchádzač musí absolvovať všetky 
štyri cvičenia, čo potvrdí strelecký inštruktor vymenovaný organizátorom 
skúšky v zázname. 

(4) Po absolvovaní streleckého výcviku uchádzač vykoná skúšku zo streľby 
z poľovníckych zbraní. Výsledok skúšky vyznačí strelecký inštruktor delegovaný 
kanceláriou komory v zázname. Táto skúška sa považuje za vykonanú, ak uchádzač: 

a) zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe z brokovej zbrane, 

b) dosiahne najmenej 40 bodov zo 100 možných pri streľbe z guľovej zbrane. 

(5) Ak uchádzač nesplní limity podľa odseku 4, skúšku zo streľby opakuje na 
vlastné náklady. 

(6) Dodržanie zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou hodnotí 
strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory počas vykonávania skúšky zo 
streľby. Zásady poskytovania prvej pomoci hodnotí lekár na základe ústneho pohovoru 
a praktických ukážok. Ak uchádzač ovláda zásady bezpečného zaobchádzania so 
zbraňou a zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone 
práva poľovníctva, inštruktor ho hodnotí známkou „vyhovel“, čo zapíše do záznamu, 
ktorého vzor je v prílohe č. 21. Ak tieto zásady neovláda, zápis do záznamu inštruktor 
nevykoná. Takýto uchádzač môže teoretickú a praktickú skúšku z týchto zásad 



absolvovať najskôr o desať dní na vlastné náklady individuálne alebo na teoretickej 
a praktickej skúške u iného organizátora skúšky. 

(7) Vyhodnotenie streleckej prípravy vykoná strelecký inštruktor delegovaný 
kanceláriou komory v zázname. 

§44 

Žiadosť o vykonanie skúšky 

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky po 
skončení prípravy na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22. 

(2) Uchádzač, ktorý nemôže vykonať skúšku u organizátora prípravy na 
skúšku, písomne požiada kanceláriu komory o zaradenie a vykonanie skúšky u iného 
organizátora. 

(3) Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu môže zároveň 
požiadať o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva pre získanie spôsobilosti 
držania zbraní a streliva. 

(4) Uchádzač pred vykonaním skúšky uhrádza organizátorovi skúšky 
náklady za vykonanie skúšky. 

(5) Prílohou žiadosti je 

a) doklad o zaplatení skúšobných nákladov, 

b) záznamy a doklady o absolvovaní teoretickej prípravy a praktickej prípravy na 
skúšku. 

(6) Organizátor skúšky nepripustí na skúšku uchádzača, ktorý: 

a) v kalendárnom roku, v ktorom žiada o vykonanie skúšky nedovŕši 16 rokov veku, 

b) nepredložil doklady uvedené v odseku 5, 

c) nesplnil podmienky absolvovania prípravy na skúšky, uvedené v 0 až 0. 

(7) Oznámenie o nepripustení na skúšku zašle organizátor skúšky 
uchádzačovi písomne najneskôr 15 dní pred skúškou. 

(8) Uchádzač, ktorý nebol pripustený na skúšku, môže požiadať o vykonanie 
skúšky v najbližšom termíne, ak splní podmienky uvedené v odsekoch 5 a 6. 

(9) Organizátor skúšky oznámi miesto a termín konania skúšky uchádzačom 
a obvodnému lesnému úradu najmenej 15 dní pred konaním skúšky. 

(10) Ak sa pozvaný uchádzač na skúšku z vážnych dôvodov nedostaví, na 
základe jeho písomného zdôvodnenia môže organizátor skúšky odporučiť vykonanie 
skúšky v ďalšom termíne alebo vykonanie skúšky u iného organizátora skúšky. 
Písomné zdôvodnenie doručí uchádzač organizátorovi skúšok najneskôr do 15 dní po 



konaní skúšky. Pri neúčasti na skúške nevzniká nárok na vrátenie platby podľa odseku 
4. 

§45 

Skúšobné predmety 

(1) Príprava a skúška sa absolvuje zo skúšobných predmetov uvedený 
v prílohe č. 19 bod 1. 

(2) Do skúšobného testu, ktorý má 70 otázok sa vygeneruje zo skúšobných 
predmetov podľa prílohy č. 19 bod 1 po desať otázok. 

§46 

Skúšobná komisia 

(1) Skúšobnú komisiu na skúšku (ďalej len „komisia“) na základe žiadosti 
organizátora skúšky podanej najmenej 15 dní pred konaním skúšky deleguje 
kancelária komory. 

(2) Komisia je trojčlenná a tvorí ju predseda a dvaja členovia (ďalej len 
„skúšobný komisár“). Komisia môže skúšať, ak sa skúšky zúčastnia všetci delegovaní 
skúšobní komisári. 

(3) Členom komisie môže byť len ten, kto je zapísaný v zozname 
skúšobných komisárov, ktorý vedie kancelária komory. 

(4) Kancelária komory na základe odporúčania regionálnej komory zapíše 
do zoznamov skúšobných komisárov osobu, ktorá písomne požiada o takýto zápis 
a preukáže kvalifikačné predpoklady uvedené v 0. 

(5) Skúšobný komisár môže byť za porušenie skúšobného poriadku 
vyškrtnutý zo zoznamu skúšobných komisárov uznesením prezídia komory na návrh 



komisie, kontrolných orgánov alebo organizátora skúšok. Proti takémuto rozhodnutiu 
prezídia komory sa nemožno odvolať. 

(6) Skúšobnému komisárovi zapísanému do zoznamu kancelária komory 
vyhotoví preukaz skúšobného komisára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23. 

(7) Člen komisie má nárok na odmenu za vykonanú prácu a úhradu 
cestovných výdavkov, ktoré sa uhrádzajú z platieb podľa 0 ods. 4. 

§47 

Kvalifikačné predpoklady skúšobného komisára, prednášateľa a streleckého 
inštruktora 

(1) Skúšobným komisárom pre všetky skúšobné predmety alebo 
prednášateľom v príprave pre všetky skúšobné predmety môže byť len ten, kto je 
držiteľom poľovného lístku a absolvoval 

a) vysokú školu, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom alebo 
povinne-voliteľným vyučovacím predmetom, 

b) strednú lesnícku školu, 

c) vyššiu skúšku. 

(2) Skúšobným komisárom a prednášateľom pre skúšobný predmet 
uvedený v prílohe č. 19 bod 1 písm. e) môže byť aj kynologický rozhodca pre pracovný 
výkon a posudzovanie exteriéru psov poľovných plemien. 

(3) Skúšobným komisárom alebo prednášateľom pre skúšobný predmet 
uvedený v prílohe č. 21 bod 1 písm. g) môže byť inštruktor, strelecký rozhodca a súdny 
znalec z odboru strelectva. 

(4) Skúšobným komisárom alebo prednášateľom pre skúšobné predmety 
uvedené v prílohe č. 19 bod 1 písm. b), c) a f) môžu byť aj absolventi vysokej školy 
príslušného zamerania. 

§48 

Priebeh a hodnotenie skúšky 

(1) Skúšku riadi predseda komisie. Predseda komisie pred začatím skúšky 
preverí zoznamy uchádzačov a podklady potrebné na vykonanie skúšky. Zistené 
nedostatky oznámi organizátorovi skúšky. Ak organizátor skúšky pred začatím skúšky 



neodstráni zistené nedostatky, predseda komisie vylúči uchádzača zo skúšok alebo 
skúšku pozastaví. 

(2) Pri skúške je uchádzač povinný členom komisie preukázať svoju 
totožnosť. 

(3) Skúšobný komisár vygeneruje z informačného systému komory pre 
každého uchádzača skúšobný test. Uchádzač má na vypracovanie skúšobného 
testu 120 minút. 

(4) Uchádzača, ktorý použil pri skúške nedovolené pomôcky alebo sa 
inak pokúsil ovplyvniť výsledok skúšky, hodnotí skúšobná komisia stupňom 
neprospel, čo osobitne vyznačí aj v klasifikačnom zázname. 

(5) Celkový výsledok skúšky sa klasifikuje stupňom: 

a) prospel, ak dosiahol zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych 
odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu, 

b) neprospel, ak nedosiahol výsledky podľa písmena a). 

(6) O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví komisia písomný záznam 
a dokumentáciu. Vzor záznamu a dokumentácie je uvedený v prílohe č. 24. 

(7) Zápisnicu o priebehu a výsledkoch skúšok z poľovníctva zasiela 
organizátor skúšky kancelárii komory a obvodným poľovníckych komorám podľa 
trvalého pobytu absolventov skúšok z poľovníctva. 

§49 

Vysvedčenie o skúške 

(1) Uchádzač dostane o vykonaní skúšky vysvedčenie. Ak neprospel, 
vysvedčenie sa nevyhotoví. 

(2) Vysvedčenie podpisuje predseda komisie. Vzor vysvedčenia je uvedený 
v prílohe č. 25. Organizátor skúšky označí vysvedčenie odtlačkom svojej pečiatky. 
Administratívne práce spojené so skúškami zabezpečuje organizátor skúšky. 

(3) Pri strate vysvedčenia duplikát vydáva obvodná komora. 

§50 

Oprava skúšky 

(1) Ak uchádzač na skúške neprospel, môže po dvoch mesiacoch od 
konania riadnej skúšky požiadať organizátora skúšky o opravný termín. Ak aj na prvej 
oprave skúšky neprospel, môže po troch mesiacoch od konania prvej opravy skúšky 
požiadať o druhý opravný termín. Ak uchádzač neprospel ani na druhom opravnom 
termíne, skúšku môže absolvovať až po opätovnom absolvovaní prípravy na skúšku. 

(2) Žiadosť o vykonanie opravy skúšky zasiela uchádzač prostredníctvom 
organizátora skúšky, na ktorej neprospel kancelárii komory podľa vzoru, ktorý je 



uvedený v prílohe č. 26. Organizátor skúšky pripojí k žiadosti kópiu skúšobného testu 
zo skúšky, na ktorej uchádzač neprospel. 

(3) Kancelária komory zašle uchádzačovi najneskôr 30 dní pred skúškou 
oznámenie o mieste a dátume vykonania opravy skúšky a zašle jeho žiadosť aj 
s prílohami organizátorovi tejto skúšky. 

(4) Ak sa oprava skúšky nemôže vykonať v termíne riadnej skúšky na 
niektorej obvodnej komore, určí miesto a termín opravnej skúšky kancelária komory 
po dohode s organizátorom skúšky. 

(5) Po úspešnom absolvovaní opravy skúšky vydá komisia uchádzačovi 
vysvedčenie. 

(6) Za opravu skúšku uhrádza uchádzač organizátorovi opravy skúšky 
náhradu nákladov vopred. 

(7) Ak sa uchádzač na opravu skúšky nedostaví, kancelária komory môže 
na základe písomného odôvodnenia uchádzača povoliť vykonanie opravy skúšky 
v náhradnom termíne. Neúčasťou na oprave skúšky mu nevzniká nárok na vrátenie 
platby za opravu skúšky. 

(8) Uchádzač môže opravu skúšky vykonať do jedného roka od termínu 
konania skúšky. 

 

§51 

Doplnková skúška z poľovníctva 

(1) Doplnkovú skúšku z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na 
držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F (ďalej len „doplnková skúška“) môže vykonať 
uchádzač na základe žiadosti zaslanej organizátorovi skúšky po úspešnom 
absolvovaní skúšky z poľovníctva. Náklady spojené s jej vykonaním uhrádza 
uchádzač. 

(2) Skúšobná komisia pre doplnkovú skúšku je trojčlenná. Dvoch 
skúšobných komisárov na skúšobné predmety uvedené v prílohe č. 19 pod 
bodom 1 písm. f), a g) vymenuje organizátor skúšky, zároveň jedného z nich 
poverí funkciou predsedu komisie. Tretieho člena komisie vymenuje miestne 
príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru. 

(3) Miesto a termín konania skúšky určí organizátor skúšky a sedem dní 
vopred o tom upovedomí uchádzačov. 

(4) Doplnková skúška sa vykonáva v rozsahu ustanovenom osobitným 
predpisom.2) 

(5) Z časti C a E skúšobných otázok určených Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky skúša uchádzačov v rámci záverečných skúšok zo streleckej 
prípravy strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory, z časti D lekár 
delegovaný organizátorom skúšok. Výsledok skúšky vyznačia v zázname (0 ods. 6) 

                                                           
2) § 21 ods. 10 písm. i) zákona č. 190/2003 Z. z. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



a tento sa započítava do výsledku doplnkovej skúšky. Uchádzača, ktorý 
hodnovernými dokladmi preukáže získanie vzdelania, ktoré umožňuje 
započítanie niektorých častí skúšky, možno od povinnosti absolvovať túto časť 
skúšky oslobodiť podľa osobitného predpisu.3) 

(6) Skúšobná komisia skúša uchádzačov z časti skúšobných otázok A a B1 
až B4 určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky tak, že z každej časti si 
uchádzač vytiahne jednu otázku. Uchádzač má nárok na 15 minútovú prípravu, ktorú 
možno skrátiť len na základe jeho výslovného požiadania. Ak použije pri skúške 
nedovolené pomôcky, môže ho predseda z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť. Skúška 
je neverejná. 

(7) Po vyskúšaní všetkých uchádzačov na neverejnej porade komisia 
zhodnotí odpovede na jednotlivé otázky. Kvalifikačným stupňom „vyhovel“ sa ohodnotí 
žiadateľ, ktorý správne zodpovedal na všetky otázky. Ak bol ohodnotený stupňom 
„nevyhovel“ čo i len z jednej otázky, výsledné hodnotenie je „nevyhovel“. Žiadateľ, 
ktorý v priebehu skúšky odstúpil alebo bol zo skúšky vylúčený sa hodnotí kvalifikačným 
stupňom „nevyhovel“. Rozhodnutie komisie o výsledku skúšky je konečné 
a nepripúšťa sa proti nemu žiadny opravný prostriedok. Predseda komisie výsledok 
skúšky zapíše do zápisnice (príloha č. 27), hodnotenie z jednotlivých otázok 
a výsledné hodnotenie. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. 

(8) Uchádzačovi, ktorý bol klasifikovaný stupňom „vyhovel“ predseda 
komisie odovzdá vysvedčenie, ktoré podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie 
a opatria ho odtlačkom pečiatky organizátora skúšok a okresného riaditeľstva 
policajného zboru. 

(9) Uchádzač, ktorý na doplnkovej skúške z poľovníctva neuspel, ju môže 
znovu absolvovať u pôvodného organizátora skúšky alebo u iného organizátora 
skúšky. 

(10) Zápisnicu o priebehu a výsledkoch doplnkovej skúšky 
z poľovníctva zasiela organizátor skúšky kancelárii komory, miestne 
príslušnému okresnému riaditeľstvu policajného zboru a okresným 
riaditeľstvám policajného zboru podľa trvalého pobytu absolventov doplnkovej 
skúšky. 

 

                                                           
3) § 4 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003 Z. z. 


