
        

 

 

          

                        foto 3 x 3,5 cm 

        
       2 kusy  

Žiadosť o vydanie*/ predĺženie platnosti* poľovného lístka  

I. časť 
        

          

1. 

Titul, meno, priezvisko Dátum narodenia Miesto 
narodenia 

  

 rodné číslo 
  

2. 

Občiansky preukaz, séria, číslo Vydaný Okresným riaditeľstvom Policajného zboru 

3. 

Miesto trvalého pobytu 
  

PSČ Ulica, číslo Okres 

4. 

Štátna príslušnosť Telefónne číslo: 

E - mail: 

Dátum a miesto skúšky z poľovníctva: 

5. 

Žiadam o poľovný lístok pre občana Slovenskej republiky: 

a) na týždeň* (§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z.z.), 

b) na mesiac* (§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z.z.), 

c) na jeden rok* (§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z.z.), 

d) na päť rokov* (§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z.z.), 

e) na desať rokov* (§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z.z.), 
f) na dobu neurčitú pre osobu nad 62 rokov* (§ 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 274/2009 Z.z.), 

g) na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným 
alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom 
poslucháč štúdium ukončí (§ 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z.). 

6. 

Doterajší platný poľovný lístok vydaný Miesto vydania Dátum vydania Číslo poľovného lístka 

7. 

Ako prílohy o vydanie poľovného lístka predkladám: 

a) vysvedčenie o skúške z poľovníctva *§ 50 ods. 1písm. a) zákona č. 274/2009 Z.z.+*, 

b) doklad, ktorý nahrádza skúšku z poľovníctva *§ 51 ods. 4 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z.+*, 

c) doterajší platný poľovný lístok*, 

d) potvrdenie o návšteve školy a o absolvovaní predmetu poľovníctvo *§ 51 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z.z.+*, 

e) doklad o poistení proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka *§ 51 ods. 4 písm. 
e) zákona č. 274/2009 Z.z.+*, 

f) 2 fotografie formátu 3 x 3,5 cm. 

  
........................................... 

  
............................................................ 

  
               dátum 

  
podpis žiadateľa 

 

Poľovný lístok osobne prevzal: 
........................................ ............................................................ 

    
dátum podpis žiadateľa 

II. časť 
       

          

Vydaný*/predĺžený* poľovný lístok č. .................................... dňa ......................... vydal*/predĺžil* ........................................... 
                    

Zamietnuté vydanie*/ predĺženie* poľovného lístka dňa ....................................... zamietol ...................................................... 
                    

*) nehodiace sa prečiarknite 
      

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie Bezpečnostnej príručky pre organizáciu poľovačiek     ................................................. 


