
Poplatky za vydávanie a predlžovanie platnosti poľovných lístkov  
platné od 22. 05. 2022 

 

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 50 eur 
2. mesačného 100 eur 
3. ročného 200 eur 
4. 5 ročného 400 eur 
5. 10 ročného    800 eur 
6. pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú)  1000 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 100 eur 
3. 5 ročného 200 eur 
4. 10 ročného 400 eur 

 

 
Poplatok za vydanie poľovného lístka pre cudzincov mimo štátov EÚ 

1. týždenného   50 eur 
2. mesačného 100 eur 
3. ročného- ak je doba povoleného pobytu minimálne 1 rok a viac 200 eur 
4. 5 ročného- ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 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 100 eur 
3. 5 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac 200 eur 

 
ŠTÁTY EÚ, (stav k  31. 12. 2020): 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 (Spojené kráľovstvo vystúpilo k 31. 
12. 2020) 
 


