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INTERVIEW 
 
Na otázky člena SPZ Ing. Jozefa Lušňáka, PhD. odpovedá vedúca kancelárie OPK Nitra              
Bc. Lucia Tatarkovičová. 

 
 

Od čoho závisí výška členského príspevku člena Slovenského poľovníckeho zväzu? 

Žiadateľ o členstvo v Slovenskom poľovníckom zväze (SPZ), okresnej organizácie 

(OkO) či regionálnej organizácii (RgO) je povinný uhradiť členský príspevok, ktorý je 

jednou z podmienok prijatia. Členský príspevok schvaľuje Snem konkrétnej OkO či 

RgO, ktorý sa koná každých 5 rokov. Jeho výšku si stanovuje každá organizácia 

individuálne a preto je rozdielna. Z tohto príjmu sa hradí činnosť organizácie 

a náklady na prevádzku kancelárií OkO, RgO SPZ. 

Súčasťou členského príspevku sú dva druhy poistenia v spoločnosti ALLIANZ – 

Slovenská poisťovňa, a.s. a povinný odvod vo výške 3,49 € na SPZ do Bratislavy.  

Poistenia: 

1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva.  

Lehotné poistné sú 4,- € za osobu / kalendárny rok. Územná platnosť je európska 

únia.  

Vzťahuje sa na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu: 

a)   medzi poistenými navzájom, 

b)   z držby a zaobchádzania so zbraňou alebo zariadením určeným pre výkon 

poľovníctva, 

c) z užívania poľovne upotrebiteľných psov pri výkone práva poľovníctva držiteľa   

poľovného lístka. 

Poistná suma na škodu na zdraví je vo výške 150 000,- € na jednu škodovú udalosť                     

a na škodu na veci je vo výške 3 000,- €. 

2. Úrazové poistenie nemenovaných osôb.  

Lehotné poistné je 1,10 € za osobu / kalendárny  rok. 

Poistnou udalosťou je úrazové poistenie člena SPZ, ktoré nastalo počas trvania 

poistenia: 
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 pri vykonávaní práva poľovníctva, t.j. pri plánovanom chove, zušľachťovaní, 

ochrane (chytaní, stíhaní, strieľaní alebo inom usmrcovaní), pri privlastňovaní  

ulovenej alebo mŕtvej zveri a pri zbieraní vajec pernatej zveri a zhodov parožia, 

 pri individuálnych lovoch, pri zabezpečovaní rozvozov, roznáške a zakladaní 

krmív pre zver, pri výstavbe, údržbe a rozmiestňovaní poľovníckych zariadení, 

 pri získavaní krmovinovej základne pre poľovnú zver, 

 pri zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, pri zhotovovaní nábojov a úschove 

streliva, pri kŕmení zveri a iných úkonoch súvisiacich s výkonom poľovníctva, 

 pri účasti na poľovníckych, streleckých, kynologických a obdobných podujatiach 

usporiadaných SPZ a SPK a/alebo ich organizačnými zložkami (poistenie sa 

vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú od okamihu zrazu účastníkov                    

na určenom mieste do okamihu návratu na určené miesto rozchodu), 

 pri výkone činnosti poľovníckeho hospodára podľa § 27 Zákona č. 274/2009 Z. z. 

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poistením sú kryté aj úrazy, ktoré poistené osoby utrpia od okamihu, kedy začala 

cesta k bezprostrednému výkonu vyššie uvedených činností až do doby 

bezprostredného návratu do svojho bydliska, pokiaľ nebola táto cesta prerušená 

z dôvodov nesúvisiacich s poistenou činnosťou.  

Poplatky za poistné sú jednotné v rámci celého Slovenska. 

 

Prečo musí držiteľ poľovného lístka platiť toto poistné? Nemôže si uplatniť napr. 

svoju súkromnú úrazovú, či životné poistku? 

Osoba, ktorá žiada v Slovenskej republike o vydanie poľovného lístka, musí byť 

poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví 

alebo usmrtením iných osôb. Táto podmienka je daná Zákonom č. 274/2009 

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Ako majú pri vzniknutom úraze postupovať? 

Pri vzniku poistnej udalosti treba kontaktovať kontaktnú osobu spoločnosti RESPECT.                    

Pre západné Slovensko je kontaktná osoba p. Mário Hadnaď, tel. č. : 0917 684 947 

alebo pracovníci kancelárie SPZ OkO a RgO, v ktorej je člen SPZ registrovaný. 
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Ak  sa už rozprávame o poistnom, spresním, že poistiť možno každého účastníka 

poľovačky, napr. honcov, chytačov, ale i poľovných psov a tiež členov krúžkov 

mladých priateľov poľovníctva. 

 

Aká je teda výška samotného členského príspevku v OkO SPZ Nitra? 

Môžeme si to názorne vypočítať.  

Člen SPZ OkO Nitra platí členský príspevok na jeden kalendárny rok vo výške 25,- €. 

Okresná organizácia z neho odvedie povinný odvod na SPZ vo výške 3,49 € a dve 

sumy poistného v celkovej výške 5,10 €. Členský príspevok, ktorý zostane ako príjem 

pre okresnú organizáciu, je vo výške 16,41 €. 

 

Aké výhody majú poľovníci, ktorí sú členmi SPZ? 

Výhody si určuje každá OkO, RgO SPZ individuálne. Napríklad v Nitre majú členovia 

SPZ nižšie poplatky na kynologických skúškach, kde získavajú ich psy poľovnú 

upotrebiteľnosť. 

Pracovníci kancelárie ako i predsedovia odborných komisií SPZ OkO Nitra poskytujú 

členom bezplatné poradenstvo v oblasti poľovníctva, informačný servis vo veciach 

legislatívy. Formou prípisov komunikujú so svojimi organizačnými zložkami. 

Organizujú akcie na úseku osvety, kynológie a strelectva. 

 

Aké výhody majú členovia SPZ, ktorí dovŕšia dôchodkový vek? 

V okresnej organizácii SPZ v Nitre dôchodcovia v súčasnosti výhody nemajú. Myslím 

tým finančné výhody. 

 

Aké výhody majú držitelia PL, ktorí dovŕšia dôchodkový vek? 

S platnosťou od 1. januára 2014 majú držitelia poľovných lístkov, ktorí dovŕšili vek 62 

rokov, možnosť vybaviť si PL s neobmedzenou platnosťou. V praxi to znamená, že im 

kancelária OPK Nitra vystaví PL a oni už následne nemusia riešiť jeho obnovu.  

Avšak členstvo v SPZ a úhradu poistiek pre výkon práva poľovníctva, už spomínané 

v predchádzajúcej časti, si obnovovať ale musia.  
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Ak uvádzam, že je možnosť vybaviť si PL s neobmedzenou platnosťou, je to len jedna 

z možností. Stále majú možnosť vybrať si PL s platnosťou na jeden, päť alebo desať 

rokov.  

 

Musí byť držiteľ poľovného lístka členom SPZ? 

Nie. Držiteľ musí byť členom komory podľa trvalého pobytu. Členom komory môže 

byť priamo alebo prostredníctvom poľovníckej organizácie. SPZ je takouto 

poľovníckou organizáciou. A samozrejme musí byť poistený proti škodám 

spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo usmrtením iných 

osôb. 

 

Môže byť členom PZ aj občan, ktorý nie je členom SPZ? 

Nie. Stanovy SPZ definujú členstvo jasne. Konkrétne § 29  Stanov SPZ, citujem: 

„Členom  PZ môže byť len člen SPZ“.  

Na toto mnohí poľovníci zabúdajú, prípadne o tejto náväznosti nevedia. V prípade, ak 

si v riadne stanovenej lehote neobnovia/nepredĺžia  platnosť členstva v SPZ, zaniká im 

členstvo aj v PZ. Ak to môžem povedať doslova -  vlastnou vinou sa z PZ vylúčia. 

 

 

 

V Nitre dňa 1. septembra 2015 


