
§ 67

Prehľad o výsledku skúšok sa vyhotovuje podľa vzo-
ru, ktorý je uvedený v prílohe č. 31.

§ 68

(1) Žiadatelia dostanú o vykonanej vyššej skúške vy-
svedčenie s výsledkom vyššej skúšky, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 32.

(2) Vysvedčenie o vyššej skúške podpisuje predseda
skúšobnej komisie; opatruje sa odtlačkom pečiatky
krajského lesného úradu.

§ 69

Skúška odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže

(1) Skúška odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže
sa vykonáva písomným testom. Písomný test generuje
určený zamestnanec obvodného lesného úradu a kan-
didát na člena poľovníckej stráže ho absolvuje pomo-
cou počítača. Písomný test obsahuje po piatich otáz-
kach z okruhov otázok, ktoré sú uvedené v prílohe č. 19
bode 4.

(2) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti poľov-
níckej stráže vyhodnotí počítačový program. Skúška
odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže sa považuje za
úspešne absolvovanú, ak kandidát na člena poľovníc-
kej stráže správne odpovie na 25 otázok.

(3) Výsledok skúšky odbornej spôsobilosti poľovníc-
kej stráže zaeviduje obvodný lesný úrad v prehľade
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti poľovníckej
stráže, v ktorom uvedie dátum skúšky odbornej spôso-
bilosti poľovníckej stráže a počet správne zodpoveda-
ných otázok.

(4) Zoznam členov poľovníckej stráže obsahuje
a) meno a priezvisko člena poľovníckej stráže,
b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu,
d) dátum ustanovenia do funkcie,
e) číslo preukazu
f) názov poľovného revíru,
g) identifikáciu užívateľa poľovného revíru.

(5) Člen poľovníckej stráže sa preukazuje odznakom
člena poľovníckej stráže a preukazom člena poľovníc-
kej stráže, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 33.

§ 70

Žiadosť o vydanie
alebo predĺženie platnosti poľovného lístka

(1) Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti po-
ľovného lístka predkladá žiadateľ obvodnej komore
podľa miesta jeho trvalého bydliska. Vzor žiadosti je
uvedený v prílohe č. 34.

(2) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky, podáva žiadosť na vydanie poľovné-
ho lístka obvodnej komore, v ktorej pôsobnosti začne
vykonávať lov zveri.

Čas lovu

§ 71

(1) Čas lovu sa ustanovuje takto:
a) srstnatá zver

1. zajac poľný od 1. novembra do 15. januára; lov so-
koliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. de-
cembra,

2. králik divý od 1. septembra do 31. decembra,
3. ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla,
4. kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do

konca februára,
5. jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra,
6. vlk dravý od 1. októbra do 31. januára okrem úze-

mí
a) v okrese Rožňava a Košice-okolie na území ná-

rodného parku Slovenský kras vrátane územia
západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec
Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod
Dvorníky,

b) v okrese Čadca na území severovýchodne od
štátnej cesty od hraničného priechodu Bum-
bálka po obec Makov a severozápadne od rieky
Kysuca a jej ľavostranného prítoku – potoka
Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oš-
čadnica je územie ďalej ohraničené južnou hra-
nicou katastrálneho územia obce Oščadnica až
po štátnu hranicu s Poľskou republikou,

7. diviak lesný, diviačica od 16. júla do 31. decem-
bra, diviača a lanštiak po celý rok,

8. daniel škvrnitý od 1. septembra do 15. januára,
danielka a danielča od 16. augusta do 31. decem-
bra,

9. jeleň európsky a jelenča od 16. augusta do 15. ja-
nuára, jelenica od 16. augusta do 30. novembra,

10. jeleň sika od 1. septembra do 31. decembra,
11. pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. de-

cembra,
12. srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra, srna

a srnča od 1. septembra do 31. decembra,
13. muflón lesný od 1. augusta do 15. januára, muf-

lonka a muflónča od 1. augusta do 31. decembra;
muflón samec vo zverniciach celoročne,

14. šakal zlatý od 1. septembra do 31. januára,
15. kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31.

decembra,
16. líška hrdzavá celoročne,
17. medvedík čistotný celoročne,
18. psík medvedíkovitý celoročne,
19. tchor tmavý od 1. septembra do konca februára,
20. norok severoamerický celoročne,
21. nutria riečna celoročne,

b) pernatá zver
1. jariabok hôrny kohút od 1. októbra do 15. novem-

bra,
2. morka divá kohút od 15. marca do 15. mája; obe

pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,
3. bažant poľovný kohút od 1. novembra do 15. ja-

nuár, v bažantniciach od 1. októbra do 28. febru-
ára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od
1. septembra do 31. decembra,

4. bažant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decem-
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