
SKÚŠKY  UCHÁDZAČOV  O  POĽOVNÝ 

LÍSTOK

Predmet :  Poľovnícka osveta



Skúšobný poriadok Z. z. č. 274/2009

§ 50  Poľovnícke skúšky

(1) Poľovníckymi skúškami sú:

(a) skúška  uchádzača o poľovný lístok

(b) skúška poľovného hospodára

(c) vyššia skúška z poľovníctva

(2) Prípravu na

(a) skúšku uchádzača o poľovný lístok zabezpečuje komora a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná     

komorou; skúšku organizuje komora.

(b) skúšku poľovníckeho hospodára zabezpečuje príslušný okresný úrad v spolupráci s komorou a skúšku 

vykoná skúšobná komisia menovaná prednostom okresného úradu v sídle kraja;  skúšku organizuje okresný 

úrad.

(c) vyššiu skúšku z poľovníctva zabezpečuje príslušný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s komorou a 

skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná ministerstvom; skúšku organizuje okresný úrad v sídle kraja.
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(3) Príprava na skúšku a skúška sa vykonajú podľa skúšobného poriadku pre jednotlivé druhy skúšok vydaného 

ministerstvom. Záujemca o skúšku je povinný absolvovať prípravu a skúšku v rozsahu určenom 

skúšobným poriadkom.

(4) Náklady spojené s prípravou na skúšku a s vykonaním skúšky uhrádza záujemca o skúšku 

organizátorovi prípravy alebo skúšky.

(5) Kontrolu priebehu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva.

(6) Členov skúšobných komisií vymenúva do funkcie lektora alebo skúšobného komisára pre jednotlivé druhy 

skúšok a vedie evidenciu členov skúšobných komisií na skúšky podľa odseku 1 písm. a) prezídium, na skúšky 

podľa odseku 1 písm. b) okresný úrad v sídle kraja v obvode svojej pôsobnosti a na skúšky podľa odseku 1 

písm. c) ministerstvo na návrh komory.

(7) Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie do funkcie, mu zároveň s oznámením o vymenovaní vydá

preukaz lektora alebo skúšobného komisára pre príslušnú skupinu predmetov.
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(8) Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie, ho aj odvolá, ak člen skúšobnej komisie

a) opakovane porušil skúšobný poriadok, 

b) prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie, 

c) neabsolvoval pri zmene všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poľovníctvom alebo zmene 

skúšobných poriadkov overenie odbornej spôsobilosti organizované komorou alebo ministerstvom.

(9) Ak je člen skúšobnej komisie odvolaný z funkcie, je povinný orgánu, ktorý ho z funkcie odvolal, odovzdať 

do 10 dní preukaz vydaný podľa odseku 7.

(10) Ak kontrolné orgány podľa odseku 5 zistia závažné nedostatky v organizačnom, technickom alebo 

personálnom zabezpečení prípravy na skúšku alebo skúšky, môžu prípravu na skúšku alebo skúšku pozastaviť 

do odstránenia zistených nedostatkov. Ak zistia porušovanie skúšobného poriadku zo strany skúšaného, môžu 

pozastaviť vykonanie skúšky skúšaného až do odstránenia zistených nedostatkov.

(11) Ak kontrolný orgán zistí v činnosti skúšobného komisára porušovanie skúšobného poriadku, upozorní na to 

príslušného skúšobného komisára a predsedu skúšobnej komisie. Ak sa na výzvu kontrolného orgánu 

nezabezpečí náprava, môže kontrolný orgán požiadať o výmenu skúšobného komisára a dohodne s predsedom 

skúšobnej komisie ďalší postup.
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(12) Ak organizátor skúšky poruší v príprave na skúšku alebo počas skúšky skúšobný poriadok a na výzvu 

kontrolného orgánu nezabezpečí do termínu ním určeného nápravu, môže kontrolný orgán, podľa závažnosti 

porušenia skúšobného poriadku, odňať organizátorovi skúšok podľa odseku 2 poverenie na organizovanie 

prípravy alebo skúšok na 1 až 5 rokov.

(13) O zistených nedostatkoch a ich odstránení podľa odsekov 10 až 12 spíše kontrolný orgán s kontrolovanými 

subjektmi záznam, ktorý tvorí súčasť dokumentácie prípravy na skúšku alebo skúšky a predkladá sa príslušnému 

orgánu štátnej správy poľovníctva, ktorý zamestnanca alebo funkcionára kontrolou poveril, príslušnému orgánu 

štátnej správy poľovníctva, v ktorého pôsobnosti boli nedostatky zistené, a príslušnej obvodnej komore.

(14) Vysvedčenie z poľovníckych skúšok je verejnou listinou osvedčujúcou získanie odbornosti na vydanie 

poľovného lístka [odsek 1 písm. a)] alebo kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie 

poľovníckeho hospodára [odsek 1 písm. b)] alebo člena skúšobnej komisie pre poľovnícke skúšky [odsek 1 

písm. c)].
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Záväzná právna úprava obsiahnutá v § 50 zákona č. 274/2009 Z. z.

o poľovníctve v § 39 až 51 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa

vykonáva zákon o poľovníctve.

§ 39 Skúšky z poľovníctva

(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý sa prvý raz uchádza o poľovný lístok (ďalej len "uchádzač"), je 

povinný vykonať skúšku uchádzača o poľovný lístok (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) Cieľom 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 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.
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§ 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.

(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 desať dní pred začatím teoretickej prípravy jej konanie príslušnému okresnému 
úradu a kancelárii komory.

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



Skúšobný poriadok Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z

§ 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 bode 1.

(3) Prednášateľmi teoretickej prípravy môžu byť len osoby uvedené v § 47.

(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"). 
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§ 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.
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§ 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. Na skúšku 
zo streľby z poľovníckych zbraní sa primerane vzťahuje § 44 ods. 2 a 10.
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§ 43 Strelecká príprava

(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. Ak tieto zásady neovláda, zápis do záznamu inštruktor nevykoná. 

Taký 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.
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§ 44  Žiadosť o vykonanie skúšky

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky po skončení prípravy.

(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 na 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 § 41 až 43.
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§ 44  Žiadosť o vykonanie skúšky

(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 okresnému 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.
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§ 45 Skúšobné predmety

(1) Príprava a skúška sa absolvujú zo skúšobných predmetov uvedených v prílohe č. 19 bode 1.

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

bodu 1 po desať otázok.
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§ 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 taký zápis a preukáže kvalifikačné predpoklady uvedené v § 47.

(5) Skúšobný komisár môže byť za porušenie skúšobného poriadku vyčiarknutý zo zoznamu skúšobných 
komisárov uznesením prezídia komory na návrh komisie, kontrolných orgánov alebo organizátora skúšok. Proti 
takému rozhodnutiu prezídia komory sa nemožno odvolať.

(6) Skúšobnému komisárovi zapísanému do zoznamu kancelária komory vyhotoví preukaz skúšobného 
komisára.

(7) Člen komisie má nárok na odmenu za vykonanú prácu a úhradu cestovných výdavkov, ktoré sa uhrádzajú z 
platieb podľa § 44 ods. 4.
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§ 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 bode 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. 19 
bode 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 
bode 1 písm. b), c) a f) môžu byť aj absolventi vysokej školy príslušného zamerania.



Skúšobný poriadok Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z

§ 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 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. Záver komisie o výsledku 
skúšky je konečný.

(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.
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§ 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.



Skúšobný poriadok Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z

§ 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 pri 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. 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 v 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.



Skúšobný poriadok Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z

§ 50 Oprava skúšky

(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.



Skúšobný poriadok Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z

§ 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. 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 (§ 43 ods. 6) 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)



Skúšobný poriadok Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z

§ 51 Doplnková skúška z poľovníctva

(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 , 
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.



Skúšobný poriadok Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z

§ 51 Doplnková skúška z poľovníctva

(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.



Skúšobný poriadok Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z

Skúška poľovníckeho hospodára

§ 52  Základné ustanovenia

(1) Skúška poľovníckeho hospodára (ďalej len "skúška hospodára") sa koná pred skúšobnou komisiou 
vymenovanou prednostom obvodného úradu v sídle kraja.

(2) Skúšobnú komisiu tvorí predseda, ktorým je zamestnanec obvodného úradu v sídle kraja alebo 
ministerstva, ktorý má v pracovnej náplni poľovníctvo, a členovia po jednom pre každú skupinu 
predmetov. Okresný úrad určuje pre komisiu zapisovateľa.

(3) Žiadosť o vykonanie skúšky hospodára podáva žiadateľ na okresnom úrade príslušnom podľa jeho 
trvalého pobytu. K žiadosti pripojí prehľad o poľovníckej praxi. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo na 
svojom webovom sídle. Termín skúšky hospodára oznámi okresný úrad žiadateľovi najneskôr 30 dní 
pred termínom skúšky hospodára.

(4) Skúška hospodára sa uskutoční, ak je prihlásených najmenej desať žiadateľov o jej vykonanie. 
Skúšku hospodára môžu okresné úrady organizovať aj spoločne. Náklady na prípravu a na skúšku 
hospodára uhrádza žiadateľ.



Historický vývoj poľovníctva na Slovensku

 Dekrét kráľa Ladislava I z roku 1095. Najstarší doteraz známy písomný dokument upravujúci lov

zveri na území dnešného Slovenska.

 Zákonný článok XX z roku 1883 o poľovke.

 Poľovné spolky:

• Cserhát r. 1834 Košice

• Poľovnícky ochranný spolok r.1850 Modra

• Jungverein r. 1880 Kežmarok

• Dobšinský poľovnícky spolok r.1880

• Oravský poľovnícky ochranný spolok r.1881 Dolný Kubín

• Poľovnícky spolok r.1883 Levoča

• Poľovnícka spolok r.1883 Skalica

 LOS Lovecký ochranný spolok na Slovensku r.1920, na čele s generálom zdravotníctva MUDr.

Jánom Červíčkom

 Československá myslivecká jednota (ČSMJ) 1923. Na základe návrhu ČSMJ bol vydaný Malý

poľovný zákon, ako doplnok článku XX z roku 1883 o poľovke.

 Ustanovená poľovnícka komora ČSR r.1932



Historický vývoj poľovníctva na Slovensku

 Zjednotenie LOS a ČSMJ r.1934. Poľovnícka organizácia na Slovensku sa premenovala na Zemský

svaz loveckých ochranných a kynologických spolkov  na Slovensku.

 Po rozbití ČSR 1939 vznikla v Protektoráte Čechy a  Morava Česká myslivecká jednota  a na 

Slovensku  Svaz loveckých ochranných spolkov na Slovensku

 Po II. svetovej vojne 1946 vznikla Československá myslivecká jednota. V roku 1947 bol vydaný 

zákon č.225/1947 Zb. o poľovníctve. 

 Na Slovensku vznikol v roku 1947 Sväz poľovníckych ochranných spolkov na Slovensku, ktorý sa v 

roku 1952 premenoval na Sväz poľovníckych ochranných združení na Slovensku

 Na celom území Československa  r.1961 vzniká jednotná poľovnícka organizácia Československý 

myslivecký svaz. V roku 1962 bol prijatý zákon č.23/1962 Zb. o poľovníctve.

 Ustanovujúci zjazd  Bratislava  r. 1969  Slovenský poľovnícky zväz

 V roku 1993 sa stal Slovenský poľovnícky zväz dobrovoľnou organizáciou poľovníkov na Slovensku 

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.



Slovenské poľovnícke názvoslovie

 Poľovnícka reč - je to reč, ktorú používajú poľovníci medzi sebou. Vznikla veľmi dávno - medzi poľovníkmi,

ktorí sa pokladali za určitú kastu a i svojou rečou sa chceli odlišovať od ostatného obyvateľstva. Okrem

odborných poľovníckych výrazov (termínov) zahŕňa v sebe i slangové výrazy prevzaté z ľudovej reči alebo z

iných jazykov (nemčina, maďarčina, čeština). Na poľovnícku reč nadväzuje i „poľovnícka latina“ - veselé často

zveličené i vymyslené poľovnícke zážitky. Poľovnícka reč je súčasťou poľovníckych zvykov a obyčají.

Poľovnícke názvoslovie vzniklo zdokonaľovaním správnej poľovníckej terminológie. V snahe zachovať čistotu

slovenského jazyka i v poľovníctve je správne používať poľovnícke názvoslovie už v teoretickej príprave adeptov

poľovníctva v rámci prednášok, besied, v odbornej literatúre, v časopisoch, v masovokomunikačných

prostriedkoch, na kultúrnych podujatiach. Poľovníckou rečou sa ešte hovorí na poľovačkách, pri práci v revíri.

Niektoré príklady na nesprávne a správne pomenovanie: čakaná - postriežka, čierna zver - diviačia zver, zbrane –

kly.

 Prvý pokus o zjednotenie názvoslovia bol už v 19.st. ( J.Chalúpka, a A.E. Timko) neúspešne

 Snaha o zrevidovanie stavu v poľovníckej terminológii r.1954 bola vytvorená Komisia pre poľovnícku

terminológiu pri Ústave slovenského jazyka SAV. Po krátkej dobe prestala pracovať a svoju činnosť obnovila až

v roku 1960.

 Komisia vydala v roku 1966 publikáciu Slovenské poľovnícke názvoslovie.

 Druhé zrevidované a doplnené vydanie vyšlo v roku 1985.

 Posledné tretie doplnené vydanie Slovenského poľovníckeho názvoslovia vyšlo v roku 2000.



Význam poľovníctva v rámci SR a v medzinár. kontexte

Významné funkcie poľovníctva:
 Ochranárska a ekologická funkcia

 Produkčná

 Komerčná

 Kultúrna

 Sociálna

 Rekreačno - športová

 Poľovníctvo je súčasťou aplikovanej ochrany prírody. Plní teda hlavne funkcie ochranárske a ekologické, ďalej

kultúrne, rekreačné, produkčné a komerčné. Ekologické a ochranárske aspekty musia mat i v našom poľovníctve

prioritu pred individuálnymi, alebo skupinovými loveckými a vlastníckymi záujmami. Poľovníctvo sa nesmie

rozvíjať v rozpore s celospoločenskými záujmami so zreteľom na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a

ochranu životného prostredia.

 Naše organizované poľovníctvo má vo svete uznávané postavenie. Má teda význam i pri úspešnej prezentácii

Slovenska v medzinárodnom význame. Významné je poslanie poľovníctva v našej kultúre - je zdrojom inšpirácie

výtvarníkov, hudobníkov i ľudových umelcov. Nezanedbateľný je hospodársky prínos - produkcia diviny,

komerčný význam z poľovného turizmu, nepriamy hospodársky význam má i v ničení buriny i živočíšnych

škodcov. Hlavný význam spočíva v spolutvorbe a ochrane životného prostredia. Podľa novely zákona o

poľovníctve je toto súhrnom činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie

genofondu zveri ako prírodného bohatstva SR.





















Vysvetlite obsah pojmu "životné prostredie". 

Životné prostredie je súhrnom všetkých prírodných i umelých zložiek prostredia, ktoré nás obklopujú.

 Medzi prírodné zložky patrí : zem, voda, vzduch, rastlinstvo, živočíšstvo.

 Umelé zložky tvoria: mestá, obce, dopravné siete - všetko to, čo vytvoril človek .

 Zvláštnou zložkou životného prostredia je zložka sociálna - ide o vzťahy, ktoré sa utvárajú medzi

ľudskými (životné prostredie človeka) i živočíšnymi spoločenstvami (životné prostredie poľovnej

zveri). V životnom prostredí poľovnej zveri zohrávajú dôležitú úlohu antropogénne vplyvy - t.j.

vplyvy človeka, medzi ktoré patrí i poľovníctvo. Každý živočíšny jedinec sa vyvíja v určitom

prostredí. Prostredie pôsobí na rozvinutie, alebo potláčanie vlôh jedinca. Faktory prostredia (napr.

teplota, svetlo, vlhkosť) sa menia a organizmus sa týmto zmenám prispôsobuje.

 Spoločenstvo organizmov spolu s abiotickým prostredím vytvára ekosystém. V rôznych

ekosystémoch sú rôzne abiotické podmienky (určité množstvo vody, svetla, tepla). Tieto sa menia -

ich súhrn vytvára určité klimatické a pôdne podmienky.

 Biotické podmienky tvoria živé organizmy a vzťahy medzi nimi. Zelené rastliny sú producenti,

niektoré živočíchy sú konzumenti a niektoré živočíchy a mikroorganizmy sú rozkladače - reducenti.

Organizmy sú spojené na základe potrebných vzťahov do potravných reťazcov. V prírode všetko

spolu súvisí a narušenie týchto vzťahov, resp. ich jednotlivých zložiek môže viesť k negatívnym

javom. Preto každý zásah do prírody musí byť odborný a citlivý. Poľovníci si musia túto

skutočnosť uvedomovať, pretože ich činnosť je zásahom do životného prostredia poľovnej zveri i

nás ľudí.



Základné pravidlá poľovníckej morálky a disciplíny 

 Poľovník si má vždy a všade počínať disciplinovane, musí dbať na svoju poľovnícku česť, musí byť 

spoločenský, kamarátsky a vždy ochotný pomáhať.

 Poľovník má dokonale poznať zver a jej život, má sa o ňu všestranne starať, chrániť ju, šetrne s ňou 

zaobchádzať a správnym spôsobom ju loviť.

 Poľovník musí prísne dodržiavať ustanovenia zákona o poľovníctve a vykonávacie predpisy

k nemu.

Etický kódex poľovníka

Článok 1

Poľovník pozná, ovláda, ctí a dodržiava právne predpisy upravujúce poľovníctvo v Slovenskej republike a v Európskej 

únii.

Článok 2

Poľovník si ctí, v praxi dodržiava a rozširuje všetky zvyky a tradície súvisiace s poľovníctvom a lovom.

Článok 3

Poľovník sa trvale vzdeláva a poznávanie prírody chápe ako svoju vnútornú potrebu.

Článok 4

Poľovník dbá na práva a oprávnené záujmy ostatných poľovníkov a na práva a oprávnené záujmy celej spoločnosti.



Základné pravidlá poľovníckej morálky a disciplíny 

Článok 5

Poľovník dbá o mravnú čistotu poľovníckej komory a správa sa tak, aby mohol byť vzorom pre celú spoločnosť.

Článok 6

Poľovník chápe zver ako neoddeliteľnú súčasť prírody a nenahraditeľný, trvalo udržateľný zdroj prírody.

Článok 7

Poľovník preukazuje zveri úctu, ktorú si zaslúži, stará sa o ňu, chráni ju a ctí zodpovednosť za starostlivosť o ňu.

Článok 8

Poľovník chápe účasť na love ako česť, ktorej sa mu dostalo od prírody a podľa toho sa na love správa.

Článok 9

Poľovníkovi neslúži zver len ako terč a pri love ho nemotivujú iba ekonomické aspekty alebo zdroj streleckej zábavy.

Článok 10

Poľovník pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými členmi komory, domácimi a zahraničnými poľovníckymi 

spoločnosťami.



Poľovnícke povely, signály, fanfáry 

Povely, signály a fanfáry sú pomôckou na udržovanie poriadku a správne vedenie poľovačiek. 

Poľovník by ich mal ovládať a poznať naspamäť. 

 Lesničiar nosí lesnicu na primerane dlhom remienku na pravej strane prevesenú cez ľavé plece s 

nátrubkom smerom dopredu - aby ju mohol bez zvesovania priložiť k ústam. Pri otváraní veľkých 

poľovačiek sa používajú tiež lesné rohy B, ak na poľovačke nie sú lesničiari, môže poľovný 

hospodár použiť i trúbku - signálku, resp. malú lesničku, ktorá znie o oktávu vyššie. 

 Známe sú Slávnostné fanfáry pre lesné rohy, F, pochod slovenských poľovníkov K horám a 

Poľovnícka rozlúčka, všetky zložil zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan - text k pochodu a rozlúčke 

napísal Dr. Pavel Poruban. Zložené boli k 50.výročiu organizovaného poľovníctva na Slovensku 

roku 1970 - vtedy vznikli (tí istí autori) i základné slovenské poľovnícke signály pre lesnice B (1 -

10), 1 uvítanie, 2 začiatok činnosti, 3 honci do kruhu, 4 prestávka, 5 koniec prestávky, 6 koniec 

činnosti, 7 pozor, 8 výrad, 9 lovu zdar, 10 slávnostné lesnice.

 Okrem praktického významu spĺňa lesničiarstvo i kultúrne poslanie - pôsobí na estetické cítenie 

poľovníka, napomáha prezentácii našej poľovníckej kultúry pred zahraničím, dotvára atmosféru 

významných poľovníckych podujatí - snemov, Dní Sv. Huberta, svätohubertovských omší, výstav, 

súťaží , čím prispieva i k úspešnej prezentácii poľovníctva pred nepoľovníckou verejnosťou.



Poľovnícke povely, signály, fanfáry 







Poľovnícke zvyky pri ulovení trofejovej zveri 

 Etickou zásadou lovu trofejovej zveri (jeleň, daniel, muflón, srnec, diviak) je, že jej dáme šancu -

nelovíme ju na ležisku, matku pri mláďati, nelovíme v noci (okrem diviačej zveri) Usilujeme

sa zver uloviť prvým zásahom. Pri postrelení zver dohľadáme, resp. zabezpečíme včasné

dohľadanie. Ďalšieho jedinca ulovíme až po dohľadaní zveri.

 Raticovú zver by mal vyvrhnúť sám strelec - pri vyvrhovaní si zver zaslúži úctu, strelcovi okrem

trofeje patrí i tzv. poľovnícke právo: jazyk, srdce, pľúca, pečeň, slezina s priobličkovým

tukom. Vyvrhnutá zver sa má čo najskôr dopraviť na miesto určenia.

 Ulovenú zver s posledným hryzom v papuli ukladáme na dopravný prostriedok tak, aby jej hlava

smeroval dozadu, aby sa "posledným pohľadom" mohla rozlúčiť so svojim domovom.

 Za správne ulovenie zveri sa strelcovi odovzdáva poľovnícky zálomok.

 Taktiež streleckým zálomkom a posledným hryzom prejavujeme úctu k ulovenej zveri.

Strelecký zálomok sa odlomí (nie odreže) z ihličnatého, resp. listnatého stromu z blízkosti

okolia miesta ulovenia zveri. Konárik sa položí na telo zveri ležiacej na pravom boku tak, aby

odlomená časť smerovala u samčej zveri k hlave (zvýraznenie parožia), u samičej zveri

naopak (zvýraznenie materstva), Ak ide o prvú zver, ktorú poľovník ulovil, nasleduje

pasovanie za lovca.



Poľovnícke zvyky pri ulovení trofejovej zveri 



Poľovnícke zvyky pri ulovení trofejovej zveri 





Poľovníctvo a ochrana prírody 

Kedysi bol lov jediným, neskôr jedným zo spôsobov obživy, vášňou, záľubou a kratochvíľou

majetnejších vrstiev a panovníkov.

 Dnes je naša príroda poznačená ľudskou činnosťou do takej miery, že všetky zásahy do nej zo

strany človeka treba veľmi zvažovať.

 I poľovníctvo je dnes súčasťou aplikovanej ochrany prírody. Má nemalú úlohu: zachovať a

zveľadiť, chrániť a optimálne využívať genofond poľovnej zveri. Preto sa musí naše

poľovníctvo využívajúc poznatky poľovníckeho výskumu riadiť v koordinácii so záujmami

ochrany životného prostredia, poľnohospodárstva i lesného hospodárstva. Zo všetkých funkcií,

ktoré poľovníctvo plní, práve ochranárska a ekologická musia byt uprednostňované pred

produkčnými, komerčnými, kultúrnymi a rekreačnými.

 Pri SPZ pracuje komisia pre životné prostredie, ktorá dbá na zosúladenie požiadaviek

poľovníctva s celospoločenskou potrebou ochrany prírody. Orgány SPZ, Ministerstva

pôdohospodárstva úzko spolupracujú s orgánmi štátnej ochrany prírody pri vypracúvaní dlho-

dobých koncepcií, plánov, legislatívy.



Odborná poľovnícka literatúra

Vysoká úroveň nášho organizovaného poľovníctva našla svoj odraz i v odbornej poľovníckej

literatúre.

 SPZ je spolu vydavateľom Poľovníckeho zborníka Fólia Venatoria, v ktorom sú publikované

predovšetkým vedecké práce z oblasti poľovníckeho výskumu. Známe a odborne dobre

pripravené sú učebnice poľovníctva. Medzi najlepšie reprezentačné publikácie z našej odbornej

poľovníckej literatúry možno zaradiť Naše poľovníctvo 1935 od autorov Čech, Vodička

Záborský, Naše poľovníctvo 1984 od autorov Molnára a Terena, Základy poľovníctva -

Bancík a kolektív, Základy poľovníctva - Bakoš a kolektív, Lov a zver vo výtvarnom

prejave - Molnár, Rusina, Terén, Poľovnícky náučný slovník- Hell a kol. Doc. Ing. Pavol Hell,

CSc. patrí k najúspešnejším a najviac erudovaným autorom našej odbornej poľovníckej

literatúry. Okrem slovníka bol vedúcim autorského kolektívu publikácie Poľovníctvo v

krajinách RVHP, autorom monografií Srnčia zver a Diviačia zver, Poľovnícke zariadenia,

ap. Medzi dobré monografie možno označiť ďalej Jeleniu zver od Bališa a. Kamzičiu zver od

Blahouta. I Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum v Antole vydávalo zborník prác taktiež z

oblasti poľovníctva. Z úspešných autorov a trofejach a ich hodnotení patrí medzi najlepších

Vojtech Richter (Zlaté trofeje ČSSR ap.) Mnohé odborné publikácie vznikli ako výsledok

poľovníckeho výskumu pracovníkov Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, VÚŽV Nitra, VŠP

Nitra, Lesníckej fakulty TU Zvolen, Fakulty veterinárneho lekárstva Košice, ap.



Práca s mládežou v SPZ

Poľovníctvo je súčasťou aplikovanej ochrany prírody. Všetkým členom SPZ musí záležať na tom, aby

sa novými členmi SPZ stali mladí ľudia, ktorým skutočne záleží na ochrane našej poľovnej zveri i na

ochrane životného prostredia. Kladný vzťah k prírode, lásku a úctu k nej treba podchytiť už u detí.

 SPZ preto pracuje s mládežou v Krúžkoch mladých priateľov poľovníctva, ktoré organizujú a

vedú PZ. Práca s mládežou má pre SPZ veľký význam. Deti a mladí ľudia sú správne vedení

svojimi staršími priateľmi poľovníkmi. S nimi sa učia starostlivosti o zver, pomáhajú pri

prikrmovaní, pri brigádach, návštevami chovateľských prehliadok trofejí, poľovníckych výstav,

kultúrno-výchovných podujatí si osvojujú a preberajú dobré poľovnícke zvyky, obyčaje, dozvedajú

sa o tradíciách. Všetky získané vedomosti môžu neskôr využiť ako poľovníci v praxi, resp. ako

nepoľovníci pri chápaní potreby ochrany prírody a správnom názore na organizované poľovníctvo -

obhajovaním jeho činnosti pred ostatnou nepoľovníckou verejnosťou. V neposlednom rade sa učia

mladí priatelia poľovníctva dobrým vlastnostiam: skromnosť, disciplína, úcta ku kolektívu,

čestnosť, ap.



Poľovnícke zálomky

 Zálomky sa používajú na označenie rôznych miest a oznamov, alebo ako vetvička, ktorou sa 

ozdobuje klobúk poľovníka po ulovení trofejovej zveri, resp. pri slávnostiach, ďalej ako prejav 

poslednej úcty k ulovenej zveri, smútočné pri pohreboch ap. 

 Zálomok sa odlamuje (nie odreže) z ihličnatého, resp. listnatého stromu z blízkosti miesta ulovenia 

zveri. Strelecký zálomok -vetvička, resp. časť sa vkladá ulovenej zveri raticovej medzi zuby, 

pernatej do zobáka ako posledný hryz, resp. zob, časť namočená v krvi zveri sa odovzdáva strelcovi 

na loveckom noži alebo klobúku so slovami: Lovu zdar! 

 Zálomok sa môže položiť i na ulovenú zver ležiacu na pravom boku - u samčej zveri odlomenou 

stranou smerom k hlave, u samičej naopak. Ďalej sa nosí i pri pohrebe poľovníka a ako posledná 

rozlúčka sa kladie na rakvu, resp. hádže do hrobu.

 Účelové zálomky: stanovištný označuje miesto, kde stál strelec v čase strieľania na zver, nástrelový

- kde stála zver v okamihu výstrelu, smerový - smer kadiaľ unikla zver po výstrele, stopový -

začiatok stopovej dráhy, ďalšie: výstražný, čakací a oznamujúci opustenie stanovišťa



Poľovnícke zálomky



CIC a členstvo v nej 

 CIC - Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier - Medzinárodná

rada pre lov a ochranu zveri, pôvodne len Medzinárodná poľovnícka rada. Vznikla v r.1930

(7.11.) v Paríži. ČSR patrila medzi zakladajúce štáty. Je to nevládna organizácia, ktorej cieľom je

podporovať všeobecné záujmy poľovníctva v súlade s ochranou prírody. Zastupuje poľovníctvo v

medzinárodných organizáciách. Ročne sa schádza valné zhromaždenie, predsedníctvo sa volí na 3

roky. Výkonným orgánom je správna rada - skladá sa z vedúcich štátnych delegácií a bývalých

predsedov rady. členovia sú povinní dodržiava! stanovy a rokovací poriadok. V CIC pracujú

odborníci z viac ako 80 štátov sveta.

 Pracujú v odborných komisiách pre: veľkú zver prearktickej oblasti, pre malú zver, pre

tropickú zver, pre sťahovavé vtáky, pre životné prostredie, pre fotografovanie, pre

poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá, pre výstavy a hodnotenie trofejí.

 Ďalej sú to tri pracovné skupiny: prs parforzné lovy, sokoliarstvo a dravce a poľovné psy.

 Komisia pre výstavy a hodnotenie trofejí vypracovala v r.1937 metódu CIC pre hodnotenie

trofejí všetkých druhov poľovnej zveri. Pozmenená v Madride 1952 a v Kodani 1955 platila

až do roku 1981 - vtedy bola opäť pozmenená a platí dodnes. Československo po vojne znovu

obnovilo činnosť v CÍC v r.1967. Dnes vystupuje v CIC Slovensko samostatne a naši odborníci

pracujú úspešne v komisiách CIC.





FACE a členstvo v nej 

 FACE – Federácia poľovníckych zväzov európskej únie bola založená v roku 1977 so sídlom 

v Bruseli. Združuje 23 poľovníckych organizácií, spolu viac ako 7 miliónov európskych 

poľovníkov.

 SPZ je od roku 1996 plnoprávnym členom. Zástupca FACE je priamym poradcom tímu 

pracovníkov v rade Európy, ktorý vypracováva zákona na úseku tvorby a ochrany životného 
prostredia.



Posledná pocta ulovenej zveri

 Vzdanie poslednej pocty ulovenej zveri je prejavom našej úcty k nej. Posledná pocta zveri (malej)

sa vykonáva na výradisku ceremoniálom - slávnostným výradom, ktorý má svoje pravidlá. Okolo

zoradenej zveri sa urobí obruba z čečiny a na štyroch rohoch sa zapália vatry. V čele stoja

funkcionári, oproti nim lesničiari, po pravej strane od funkcionárov stoja strelci, oproti nim honci a

personál. Zver sa ukladá na pravý bok - každý 10. kus zveri sa povytiahne o polovicu dĺžky tela.

Chrbtami smeruje zver k čelu výradiska. Zoskupuje sa do vyrovnaných radov od najväčšej po

najmenšiu v poradí diviak, líška, u malej zveri líška, zajac, bažant. Slávnostné signály, resp.

fanfáry si účastníci vypočujú s obnaženými hlavami. Zver na výrade nik nesmie prekračovať.



Posledná pocta ulovenej zveri

 U veľkej trofejovej zveri prejavujeme poslednú úctu aj posledným hryzom, resp. posledným zobom
-odlomeným (nie odrezaným) konárikom ihličnatého alebo listnatého stromu z blízkosti miesta
uhynutia zveri. Konárik vložíme do papule, resp. zobáka. Ďalší konárik sa položí na telo ulovenej
zveri ležiacej na pravom boku tak, že odlomená strana smeruje u samčej zveri k hlave, u samičej
naopak (zvýraznenie parožia a materstva).











Úlohy poľovníctva pri tvorbe ŽP a OP

Poľovníctvo je podľa novelizovaného zákona súhrnom činností zameraných na zachovanie, zveľadenie,
ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva SR. Preto musí poľovníctvo
plniť hlavne funkcie ekologické a ochranárske, až potom kultúrne, rekreačné, produkčné a komerčné.

 Poľovníctvo pomáha spoluutvárať životné prostredie hlavne cieľavedomými zásahmi do prírody:
dodržiavaním zásad chovu a lovu zveri, stanovených spôsobov a dôb lovu a ochrany poľovnej zveri.
Aby mohlo poľovníctvo racionálne spolu utvárať životné prostredie, musí sa rozvíjať v súlade s
celospoločenskými záujmami koordinujúc svoju činnosť s poľnohospodárstvom, lesníctvom a
orgánmi štátnej ochrany prírody.

 Jednotlivé PZ sa snažia dotvárať životné prostredie budovaním ekologicky funkčných plôšok pre
zver (remízky, políčka, lúčky, ohryzové porasty...), členitých brehov vodných tokov, čo pomáha
vzniku biologicky vyvážených ekosystémov.

 Pre poľovníkov je dôležité dodržiavať dohodnuté zásady pre poľovné obhospodarovanie
veľkoplošných chránených území (CHKO, NP...). SPZ sa musí snažiť spolupracovať pri tvorbe
zákonov, dotýkajúcich sa zveri a jej životného prostredia, s príslušnými rezortmi.

 Pre poľovníka je dôležité poznať poľovnícke a ochranárske právne normy, zabezpečiť a vyžadovať
ich dodržiavanie, poznať všetky druhy poľovnej zveri, ich spôsob života, dôležité stanovištia
(hniezdiská, tokaniská, rujoviská). Poľovníctvo musí i na úseku osvety viac propagovať ochranu
prírody.



Poľovnícka beletria a časopisy

 Zo starších autorov a prác: G. Zechenter Laskomerský: Lipovianska maša (1874) - napínavé

príbehy z poľovačiek na medvede, Pavol Dobšinský: Divotvorný lovec, Andrej Sládkovič:

Detvan, P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, J. G. Tajovský, Janko Jesenský, Elo

Šándor, Jozef Horák, František Švantner. Z novších autorov Rudo Móric: Z poľovníckej kapsy,

Rozprávky z lesa, Milan Rajský: Človek nie je zviera, Vlčia krv, Právo divočiny, Na mieste

činu -zostavovateľ Magazínu poľovník, Ján Ďuračinský: Vlkobijca, Ludo Zelienka: Poľovnícke

smiechoty, Štefan Terén: Tatranská medvedica, Trofej neznámeho strelca, Laco Kuchta:

Ryšavec, Lesnými zákutiami..., Závodský: Trofeje z Tatier, Malokarpatský pytliak. Veľa

motívov poľovníctva nachádzame i v slovenských rozprávkach.

 Z poľovníckych časopisov treba spomenúť staré slovenské Lovec, Poľovnícky obzor, ďalej

Vadász, Nimrod, Stráž myslivosti, Poľovníctvo a rybárstvo, Hubertlov, Myslivost, príp. Wild

und Hund, Pirsch, Der Anblick .



Poľovnícke motívy v umení

Zver, príroda i činnosť lovca a poľovníka nachádzajú vekmi svoj odraz i v umení. Námety z poľovníctva a
prírody si osvojili i umelci - amatéri, ktorí tvoria hlavne pre vlastné potešenie.

 Medzi ľudový umelecký prejav možno zaradiť maľovanie obrazov, vyrezávanie z dreva, parohoviny,
výšivky, tvorba z prírodných materiálov - šišky, šúpolie, kôra ap. S motívmi zveri sa stretávame už v
rámci starých kreslených dvojrozmerných, či vyrezávaných trojrozmerných betlehemov, v rámci
nábytkových súprav v obydliach poľovníkov či lesníkov. Mnohí poľovníci a ľudoví umelci si vyrábajú
z parožia a dreva lustre, vešiaky ap.

 S námetom poľovníctva sa stretávame i v ľudových piesňach, ktoré odrážajú často zvyky a obyčaje i
dobu, v ktorej vznikali. Ľuba Pavlovičová -Baková zostavila v r.1973 spevníček Slovenské poľovnícke
piesne. Napr.: Jeden mysliveček, Kačena dzivoká, Môj otec bov dobri jáger, atď. V r.1980 vydáva
OPUS LP platňu Lovu zdar s piesňami o poľovníctve, ktoré nahrala dychová hudba Tatranka.



Organizačné štruktúry SPZ

Slovenský poľovnícky zväz je dobrovoľná spoločenská organizácia združujúca občanov SR, ktorí 

vykonávajú právo poľovníctva. Sídlom SPZ je Bratislava. 

Organizačnými jednotkami SPZ sú:

 Ústredie SPZ ,Záujmové kluby SPZ ,Okresné organizácie SPZ, Základné organizácie SPZ- PZ

Ústredie SPZ tvoria:

 Snem SPZ, Rada SPZ, Prezídium SPZ, Dozorná rada SPZ, Kancelária SPZ

 Snem SPZ - najvyšší orgán SPZ, riadny snem sa zvoláva raz za 5 rokov, volí na 5 rokov menovite
prezidenta, tajomníka a predsedu dozornej rady, ďalej volí členov prezídia a členov dozornej rady,
potvrdzuje za členov rady delegátov OkO zvolených do zboru zástupcov a predsedu kynologickej
rady SPZ, ktorého potvrdzuje i do funkcie člena prezídia SPZ, určuje zásady činnosti SPZ v ďalšom
období, určuje výšku členského, schvaľuje výsledky hospodárenia SPZ, rozhoduje o zmene stanov.

 Rada SPZ - tvorí ju zbor zástupcov zvolených okresnými snemami SPZ (za každú OkO jeden
zástupca), predseda kynologickej rady a členovia prezídia SPZ, ktorí nie sú členmi zboru zástupcov,
je najvyšším orgánom zväzu medzi snemami, riadi činnosť zväzu, spravuje majetok ústredia,
zriaďuje stále alebo dočasné odborné komisie, schvaľuje výsledky hospodárenia ústredia a
rozpočet na nasledujúci rok, schvaľuje znak SPZ, udeľuje vyznamenania a čestné uznania, v
odvolacom konaní rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prezídia SPZ o uložení trestov.



Organizačné štruktúry SPZ

 Prezídium SPZ - medzi zasadnutiami rady sa stará o všetky záležitosti SPZ, pôsobí ako

prvostupňový kárny orgán, udeľuje čestné členstvo SPZ.

 Dozorná rada SPZ - sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných a zväzových predpisov, kontroluje

plnenie uznesení, vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov, preveruje finančné

hospodárenie, metodicky riadi dozorné rady organizačných jednotiek SPZ, za svoju činnosť

zodpovedá snemu.

 Kancelária SPZ je odborný a výkonný útvar, ktorý zabezpečuje zasadnutia a akcie vrcholných

orgánov SPZ, realizuje prijaté uznesenia, spravuje majetok ústredia, poistenie členov zväzu,

kanceláriu vedie tajomník, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá prezídiu a rade SPZ.

 Záujmové kluby - prijíma rada a eviduje kancelária SPZ, kynologické kluby riadi a usmerňuje

kynologická rada SPZ.



Organizačné štruktúry SPZ

Okresné organizácie SPZ - tvoria PZ v obvode ich pôsobnosti.

 Orgány OkO : okresný snem, okresná rada, predstavenstvo OkO, dozorná rada OkO.

 Okresný snem SPZ - zhromaždenie delegátov PZ, volí na 5 rokov predstavenstvo OkO, dozornú 

radu OkO, delegátov na snem SPZ, schvaľuje plán činnosti OkO, rozhoduje o výške účelových 

príspevkov a ďalších závažných záležitostí OkO.

 Okresná rada SPZ -je najvyšším orgánom OkO medzi zasadnutiami okresných snemov, tvorí ju

zbor zástupcov zvolených priamo PZ, zriaďuje pre svoju činnosť odborné komisie, rozhoduje

medzi snemami vo všetkých záležitostiach OkO, rozhoduje o odvolaniach fyzických osôb proti

rozhodnutiu o neprijatí do SPZ.

 Predstavenstvo OkO SPZ - v období medzi zasadnutiami rady OkO obstaráva všetky záležitosti

OkO, spravuje jej majetok, zabezpečuje plnenie uznesení, prijíma členov, organizuje skúšky z

poľovníctva, ako odvolací orgán rozhoduje s konečnou platnosťou o odvolaní proti rozhodnutiu o

vylúčení z PZ.

 Dozorná rada OkO SPZ - sleduje dodržiavanie všeobecne platných a zväzových predpisov,

preveruje finančné hospodárenie, poskytuje metodickú pomoc, kárny senát môže uložiť tresty.



Organizačné štruktúry SPZ

Orgány PZ - členská schôdza, výbor PZ, dozorná rada (kontrolór)

 Členská schôdza PZ - rozhoduje o všetkých záležitostiach života PZ, volí na 5 ročné obdobie výbor 

a dozornú radu (kontrolóra), prijíma a vylučuje členov, volí delegátov na okresný snem.

 Výročná členská schôdza schvaľuje správu výboru o činnosti, správu dozornej rady, rozhoduje o 

použití výnosu hospodárenia, schvaľuje plán poľovníckeho hospodárenia a lovu a finančný 

rozpočet, výšku členských podielov.

 Výbor PZ - je výkonným orgánom PZ, skladá sa z predsedu, tajomníka, poľovníckeho hospodára a 

ďalších 2 až 8 členov.

 Dozorná rada (kontrolór) - je kontrolný orgán PZ nezávislý na výbore, zodpovedá či. schôdzi. 

Dozornú radu volí členská schôdza PZ.



Prijímanie za poľovníka a pasovanie za lovca

 Pasovanie za poľovníka pravdepodobne pochádza z obradu, aký sa používal pri pasovaní za rytiera.

Začiatkom 19.storočia pozval majster poľovník vyučených mládencov po skúške z poľovníctva

(neskôr i lesníctva) do lesovne, kde prebehol slávnostný obrad za prítomnosti ostatných

poľovníkov.

 Majster predstavil žiaka, precital jeho vysvedčenie, v jeho mene požiadal o prijatie do radov

poľovníkov. Potom zľahka udrel vyučeného na ľavé líce. Ten si kľakol na pravé koleno a majster

sa plochou ostria loveckého tesáka trikrát mierne dotkol jeho ramena so slovami: Prepúšťam ta z

učenia a zaraďujem ťa medzi slobodných poľovníkov v mene nášho patróna Sv. Huberta

(Eustacha), v mene našej vrchnosti a v mene starodávneho práva.

 Prítomný najvyšší hodnostár mu potom pripol vľavo na opasok tesák, cez rameno zavesil lesnicu a

odovzdal výučný list.

 I dnes sa vykonáva pasovanie za poľovníka spojené s odovzdaním pasovacieho listu.



Prijímanie za poľovníka a pasovanie za lovca

 Pasovanie za lovca sa koná vtedy, keď nový poľovník prvýkrát uloví zver. Tak sa pasuje za lovca

jeleňov, srncov, diviakov alebo dravej či malej zveri. Pasujúci vyzve strelca, aby pristúpil k

ulovenej zveri a pýta sa: Pýtam sa „ je to tvoj prvý jeleň, ktorého si dnes ulovil“ ?. Áno - odpovie

strelec, kľakne si na pravé koleno vedľa ulovenej zveri. Pušku drží v pravej ruke s pätkou opretou

na zem a ľavú ruku položí na trofej, resp. hlavu zveri. Lovec a pasujúci majú klobúky na hlavách,
ostatní s obnaženými hlavami utvoria polkruh. Pri pokľaknutí sa zahrá signál - Lovu zdar a počas
celého ceremoniálu signál - slávnostné lesnice. Pasujúci sa tri krát dotkne tesákom ľavého ramena

lovca a hovorí:

 Vážený prvým úderom ťa v mene Sv. Huberta pasujem za lovca jeleňov s tým, že najprv

musíš zver chovať, chrániť, a len potom sa jej poľovníckym spôsobom zmocniť.

 Druhým úderom ti blahoželám k uloveniu tvojho prvého jeleňa.

 Tretím úderom ti pripomínam, aby si za každých okolností zostal čestným poľovníkom,

statočným členom našej poľovníckej rodiny a oddaným ochrancom našej krásnej prírody.

Prajem ti: Lovu zdar!

 Súčasťou pasovania je odovzdanie pasovacieho listu.



Výročné členské schôdze

 Výročné členské schôdze a snemy majú predovšetkým reálne a kriticky zhodnotiť činnosť za

uplynulé obdobie a vytýčiť úlohy na ďalšie obdobie. Riadny snem SPZ i okresné snemy sa

zvolávajú raz za 5 rokov. Mimoriadny snem zvoláva rada SPZ z vlastného podnetu, alebo ak o to

požiada aspoň polovica okresných organizácií SPZ. Mimoriadny okresný snem zvoláva okresná

rada z vlastnej iniciatívy, alebo ak o to požiada viac ako polovica PZ, alebo ak o to požiada

nadriadený orgán SPZ. Okresný snem schvaľuje nomináciu PZ do zboru zástupcov, volí okresnú

radu SPZ a delegátov na snem SPZ. Na dobu 5 rokov volí predstavenstvo a dozornú radu okresnej

organizácie, rozhoduje o výške účelových príspevkov a ďalších závažných záležitostiach Oko SPZ.

 Snem SPZ volí členov prezídia a dozornej rady SPZ, menovite do funkcie prezidenta, tajomníka a

predsedu Dozornej rady SPZ, potvrdzuje za členov rady SPZ delegátov OkO SPZ, určuje zásady

činnosti SPZ na nasledovné obdobie, rozhoduje o zmene stanov ap.

 Výročná členská schôdza sa zvoláva ročne - spravidla do konca februára. Zvoláva ju výbor PZ

podľa plánu schváleného členskou schôdzou. Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej

2x ročne. Výročná členská schôdza schvaľuje správu výboru o činnosti PZ a výsledkoch

hospodárenia za uplynulý rok i správu dozornej rady, rozhoduje o použití výnosu hospodárenia,

alebo úhrade straty za uplynulý rok, schvaľuje plán činnosti a lovu i finančný rozpočet na bežný

rok, schvaľuje výšku členských podielov a riadnych, prípadne mimoriadnych členských

príspevkov. Bližšie o VČS a snemoch pojednávajú Stanovy SPZ.



Vyznamenania

 Vyznamenania SPZ sa udeľujú členom SPZ, verejným činiteľom i spoločenským organizáciám,

ktoré sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva na Slovensku. Vyznamenanie

sa udeľujú pri životných jubileách, významných výročiach i pri poľovníckych podujatiach.

 V rámci SPZ poznáme vyznamenania: Za zásluhy o poľovníctvo bronzová, strieborná., zlatá

medaila. Zlatý kamzík a Medaila Sv. Huberta.

 Vyznamenanie Za zásluhy o poľovníctvo - bronzová medaila a diplom sa udeľuje členom, ktorí v

SPZ aktívne pracovali min. 10 rokov. Udeľuje predstavenstvo OKO SPZ.

 Strieborná medaila. Minimálne 15 rokov. Udeľuje rada OKO SPZ.

 Zlatá medaila. Min. 20 rokov. Udeľuje Prezídium SPZ.

 Zlatý kamzík sa udeľuje za mimoriadne zásluhy o rozvoj poľovníctva, za významnú vedeckú a

umeleckú prácu obohacujúcu poľovníctvo, za medzinárodnú spoluprácu a reprezentáciu nášho

poľovníctva. Udeľuje ho Pprezídium SPZ na návrh sekretariátu, odborných komisií Rady SPZ a

OR SPZ.

 Medailu Sv. Huberta udeľuje prezídium tým osobám, alebo organizáciám, ktoré úspešne

reprezentujú našu poľovnícku kultúru. Okrem spomínaných vyznamenaní oceňujú orgány SPZ tiež

formou diplomu a čestným uznaním.



Úlohy a poslanie osvetovej práce v SPZ

 Slovenský poľovnícky zväz aj keď nie je na Slovensku jedinou poľovníckou organizáciou má stále

najpočetnejšiu členskú základňu, s počtom členov okolo 55 000. SPZ má okrem iného bohaté

medzinárodné aktivity. Od roku 1996 je SPZ plnoprávnym členom Federácie poľovníckych zväzov

európskej únie – FACE , založenej roku 1977 so sídlom v Bruseli. Zástupca FACE je priamo

poradcom tímu pracovníkov v RADE EURÓPY , ktorý vypracováva zákony na úseku tvorby

a ochrany životného prostredia a má status pozorovateľa na zasadnutiach riadiaceho výboru pre

ochranu životného prostredia, stáleho výboru Bernskej konvencie.

 Ekologizácia poľovníctva a trvale udržateľné obhospodarovanie zveri, ako obnoviteľného

prírodného zdroja a prírodného hospodárstva, sú základné princípy, ktorými sa musí poľovníctvo

riadiť. Dokumenty medzinárodných organizácií CIC / Medzinárodná rada pre poľovníctvo

a ochranu zveri/ FACE, IAF / medzinárodná asociácia sokoliarstva a ochrany dravých vtákov/,

ktorých členom je aj SPZ nás zaväzujú k ich plneniu.

 Záväzné sú pre nás aj dokumenty najvýznamnejších svetových ochranárskych organizácií akými sú

IUCN /medzinárodná únia na zachovanie prírody a prírodných zdrojov/, WWF /Svetový fond pre

prírodu/, UNEP /Program spojených národov na zachovanie životného prostredia a iné

medzinárodné ochranárske dohovory, najmä CITES, Bernská a Bonnská konvencia, ktoré

Slovenská republika podpísala a ratifikovala.



Bernský dohovor a Bonský dohovor

Hlavné zásady dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných

stanovíšť (Bernský dohovor).

 Bernská konvencia – dohovor o zachovaní európskych voľne žijúcich rastlín a živočíchov a ich

životného prostredia (od nej sa odvíja aj projekt Natura). Má prílohy, do ktorých sú zaradené aj

druhy zveri podľa stupňa ich ohrozenia a ochrany. Z obmedzení lovu týchto chránených druhov,

ktoré nie sú kriticky ohrozené a ich lov sa môže povoliť, sa odporúča v prvom rade operatívna

zmena dĺžky času ich lovu podľa toho, ako sa mení početnosť príslušného druhu. Okrem toho sa

uvádzajú aj zakázané spôsoby lovu, ktoré sú signatárske štáty povinné implementovať do svojej

národnej poľovníckej legislatívy.

Hlavné zásady dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský

dohovor).

 Bonnská konvencia – dohovor o zachovaní voľne žijúcich migrujúcich zvierat, najmä vtáctva.

Obsahuje prílohy, do ktorých sú jednotlivé druhy zaradené podľa stupňa ich ohrozenosti a ochrany,

uvedené zakázané spôsoby lovu, ako aj dôvody, pre ktoré môže za určitých podmienok príslušný

štát na základe žiadosti lov niektorého druhu povoliť.



Cites

Hlavné zásady dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín - CITES. 

 CITES – Washingtonská konvencia o ochrane, resp. o medzinárodnom obchode s ohrozenými

druhmi voľne žijúcich zvierat a rastlín.

 Podľa nej sa s kriticky ohrozenými druhmi nesmie obchodovať vôbec, kým ostatné možno cez

hranice prevážať a obchodovať s nimi len s povolením CITES

 Takéto povolenie je napr. u nás potrebné na vývoz medvedej trofeje, resp. jej dovoz do iných štátov

 Permity CITES u nás na požiadanie príslušného užívateľa poľovného revíru vydáva MŽP SR. Má

viacero príloh – sú v nich uvedené druhy zveri podľa stupňa ich ohrozenosti



Jún mesiac poľovníctva

 Jún je obdobím, kedy naša príroda potrebuje zvýšenú starostlivosť a ochranu. Jún je ešte mesiacom

mláďat a príroda v tomto období potrebuje čo najviac kľudu, čo najmenej rušivých zásahov zo

strany človeka, človek však práve v tomto období rád chodí do prebúdzajúcej sa prírody - dni sú

teplejšie a ľudí to láka. V tomto období vládne v prírode zvýšený turistický ruch. Je potrebné aby si

ľudia vstupujúci do prírody uvedomili ako sa majú správať. Dôležité je aby si to uvedomili všetky

vrstvy obyvateľstva počnúc mládežou.

 Jún je ďalej obdobím poľnohospodárskych poľných prác - mechanizmy zberajú krmoviny, robia sa

postreky proti škodcom - to všetko negatívne pôsobí na zver. I poľnohospodári a pracovníci v

lesníctve by si mali uvedomovať význam našej zveri v prírode. Vhodné je v tomto období pôsobiť

na pracovníkov poľnohospodárstva formou besied, prednášok, či aspoň voľných diskusií. Dôležitá

je tu spolupráca členov PZ s členmi poľnohospodárskych družstiev.

 Na propagáciu Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody vyžívame plagáty, nástenky, relácie v

miestnych rozhlasoch, v rozhlase a televízii, tlač regionálnu i celoslovenskú, besedy, prednášky,

filmové predstavenia, prácu v krúžkoch mladých priateľov poľovníctva, ap. Treba však spomenúť,

že nestačí chrániť našu prírodu len jeden mesiac v roku, ochrana musí byt stála.



Poľovnícke zvyky a obyčaje pri spoločnej poľovačke

 Pri spoločných poľovačkách treba dodržiavať správny priebeh poľovačky. Ten upravuje 

Poľovnícky poriadok SPZ a presne formulovaný domáci poriadok združenia. Pri spoločnej 

poľovačke na malú a diviačiu zver sa poľovníci i hostia dostavia načas, skontrolujú sa poľovné 

lístky a zbrane, upozorní sa na zákaz požívania alkoholu, vedúci poľovačky rozostaví poľovníkov, 

poľovníci sa správajú disciplinovane. 

 Na nástupe stoja v čele funkcionári, oproti nim lesničiari. Signály lesničiarov, ich použitia je 

presne stanovené. Po ľavej strane od funkcionárov sú nastúpení strelci, oproti nim nosiči, psovodi a 

honci. Na zver sa nestrieľa zblízka, prednosť majú hostia, dodržiavajú sa zásady selektívneho 

odstrelu, ak strieľa na tú istú zver viac strelcov, platí pravidlo "prvá guľa, posledný brok'.

 Na slávnostnom výrade sa zver ukladá na pravý bok v poradí diviak, líška, pri poľovačke na rnalú

zver v poradí líška, zajac, králik, bažant. Priestor výradu - zoradisko je lemovaný čečinou, vo 

všetkých štyroch rohoch sa zapália menšie vatry. Na čele stoja funkcionári, oproti ním lesničiari, 

po pravej strane od funkcionárov stoja strelci, oproti nim honci a poľovnícky personál. Strelci 

nastupujú s nenabitými puškami na ľavom pleci, s ústiami smerom rovno hore. Zver sa na výrade 

nesmie prekračovať. Po fanfárach alebo signáloch lesnicou, ktoré účastníci vypočujú s obnaženou 

hlavou.
















