
Poplatky za vydávanie a predlžovanie platnosti poľovných lístkov  

platné od 26.6.2021 

Slovenská poľovnícka komora na svojom Sneme konanom dňa 26. júna 2021 v Nitre 

schvaľuje zmenu poplatkov Metodického pokynu pre vydávanie a predlžovanie platnosti 

poľovných lístkov pre OPK s okamžitou platnosťou takto: 

 

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre občanov SR 

  
1.  týždenného 10 eur 

2. mesačného 20 eur 

3. ročného 10 eur 

4. 5 ročného 40 eur 

5. 10 ročného 80 eur 

6. pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú) 40 eur  

7. na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy 

alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo 

voliteľným vyučovacím predmetom 

30 eur 

 

Poplatok za predĺženie platnosti poľovného lístka pre občanov SR 

  
1. týždenného, mesačného a pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú) a na 

obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo 

vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným 

vyučovacím predmetom  

nepredlžuje 

sa 

2. ročného 5 eur 

3.  5 ročného 20 eur 

4. 10 ročného 40 eur    
   

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre cudzincov v rámci štátov EÚ* 

1. týždenného 100 eur 

2. mesačného 200 eur 

3. ročného 400 eur 

4. 5 ročného 800 eur 

5. 10 ročného  1 600 eur 

6. pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú)  2 000 eur    

 

Poplatok za predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzincov  

v rámci štátov EÚ* 

1. týždenného, mesačného a pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú)   nepredlžuje 

sa  

2. ročného 200 eur 

3. 5 ročného 400 eur 

4. 10 ročného 800 eur 



 

 

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre cudzincov mimo štátov EÚ  

1. týždenného 100 eur 

2. mesačného 200 eur 

3. ročného- ak je doba povoleného pobytu minimálne 1 rok a viac 400 eur 

4. 5 ročného- ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac 800 eur 

 

 

Poplatok za predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzincov mimo štátov EÚ  
1. týždenného, mesačného nepredlžuje sa  

2. Ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 1 rok a viac 200 eur 

3. 5 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac 400 eur    

 

*ŠTÁTY EÚ, (stav k 26.6.2021): Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, 

Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, 

Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko  

 

Poplatky za: 

1. vydanie duplikátu poľovného lístka za stratený, odcudzený alebo znehodnotený 

poľovný lístok: 

a) prvý raz v čase platnosti 50 % sadzby z poplatkov za vydanie príslušného typu 

poľovného lístka, 

b) druhý raz v čase platnosti 100 % sadzby z poplatkov za vydanie príslušného 

typu poľovného lístka, 

2. zmena údajov v poľovnom lístku: 

a) z dôvodu zmeny názvu ulíc je takáto zmena bez poplatku, 

b) z dôvodu zmeny mena alebo adresy držiteľa PL alebo zapísania titulu počas 

jeho platnosti je poplatok 5 eur; pri jednom zápise je možná zmena viacerých 

údajov za rovnakú cenu. 

 

 

 

Platnosť a účinnosť týchto zmien je od 26.6.2021 


