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Občania Slovenskej republiky 
s trvalým pobytom na území 

SR, ktorí sa uchádzajú o členstvo 
v Slovenskom klube sokoliarov (ďalej len SKS), 
musia zložiť sokoliarsku skúšku. Podmienkou na 
pripustenie ku skúške je úspešné absolvovanie 
skúšky z poľovníctva, členstvo v SPZ a mini-
málne jednoročná sokoliarska prax. Vykonanie 
sokoliarskej skúšky zabezpečuje výbor SKS. 
Uchádzači podávajú písomnú prihlášku na soko-
liarsku skúšku do konca apríla v roku, v ktorom 
chcú skúšku absolvovať. Skúšky sa konajú raz v 
roku, spravidla v máji alebo júni.

Výbor klubu uchádzača písomne pozve na sokoliarsku skúšku 
(najmenej 15 dní vopred). V prípade nepripustenia na skúšku 
doručí uchádzačovi rozhodnutie, proti ktorému sa môže do 
15 dní odo dňa doručenia odvolať na prezídium Slovenského 
poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ), ktoré vo veci rozhodne s 
konečnou platnosťou.

Skúška je ústna a verejná, ale uchádzači, ktorých skúška 
v ten deň ešte len čaká, nemôžu byť prítomní na skúške 
iného uchádzača.
Pred skúškou uchádzač preukáže (na požiadanie skú-
šobného komisára) svoju totožnosť. Uchádzača skúša 
skúšobný komisár, môže byť prítomný aj predseda skú-
šobnej komisie.
Uchádzač skúšobnej komisii predloží:
1. Platný poľovný lístok.
2. Potvrdenie o absolvovaní jednoročnej praxe. Každý 
uchádzač musí absolvovať jeden rok praxe u aktívneho 
sokoliara, ktorého určí výbor SKS. Počas praxe sa musí 
zúčasťňovať sokoliarskeho výcviku a výroby sokoliar-
skych pomôcok.
3. Výstroj sokoliara – sokoliarsku rukavicu, poľovnícky 
nôž, sokoliarsky záražak, sokoliarsku brašňu a lekárnič-
ku v praktickom puzdre (nie autolekárničku), ktorá tvorí 
nedeliteľnú súčasť brašne a musí obsahovať jódovú 
tinktúru, 4 ks spofaplast malý, obväz sterilný malý, 

nepoužitú žiletku, zásyp framykoin malý a malú injekčnú 
striekačku s ihlou.

4. Výstroj dravca – sokoliarsku čiapočku, vábidlo, 1 pár pútiek, 
obratlík, dĺžec, 1 pár rolničiek, pútka na rolničky s menovkou, 
na ktorej musí byť minimálne medzinárodná predvoľba s mo-
bilným telefónnym číslom. Pri kontrole predkladaného výstroja 
uvedie druh a pohlavie dravca, pre ktorého bol vyrobený.
5. Doklady o zaplatení príslušných poplatkov – zápisné, člen-
ské za ročnú kandidátsku prax a poplatok za sokoliarsku 
skúšku.
Sokoliarska skúška pozostáva z týchto skúšobných predmetov:
- Sokoliarska zoológia a biológia, chov, choroby a liečenie 

pernatých dravcov.
- Výcvik dravcov, ich použitie na lov, výstroj a pomôcky, pou-

žitie poľovného psa pri love s pernatými dravcami.
- Právne normy týkajúce sa sokoliarstva, nadobúdanie per-

natých dravcov, predpisy o ochrane prírody a veterinárnej 
starostlivosti týkajúce sa sokoliarstva.

Skúšobná komisia je štvorčlenná. Skladá sa z troch skúšobných 
komisárov a jedného predsedu, ktorý je súčasne zapisovate-
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ľom. Za predsedu a skúšobného komisára môže výbor SKS vy-
menovať len člena SKS, ktorý je najmenej 10 rokov nepretržite 
členom klubu a jeho odborné sokoliarske znalosti sú na vysokej 
úrovni.
Znalosti uchádzača zhodnotí skúšobný komisár výrokom pro-
spel s vyznamenaním, prospel a neprospel. Po skončení skúšok 
z jednotlivých predmetov zhodnotí skúšobná komisia výsledky 
skúšok na neverejnej porade. Uchádzač „prospel s vyzname-
naním“, keď bol takto ohodnotený aspoň z dvoch predmetov, 
„neprospel“, keď bol takto ohodnotený z jedného predmetu. 
Ostatné možností sa hodnotia ako „prospel“. Rozhodnutie 
skúšobnej komisie o výsledku skúšky je konečné. O úspešne 
vykonanej skúške dostane uchádzač vysvedčenie podpísané 
predsedom skúšobnej komisie a všetkými skúšobnými komisár-
mi, opatrené odtlačkom pečiatky SKS.
Ak pri hodnotení neprospel, môže uchádzač skúšku opakovať 
v najbližšom riadnom termíne. O pripustenie na skúšku musí 
znova písomne požiadať a zaplatiť poplatok za skúšku. 
Každý uchádzač hradí náklady spojené s vykonaním skúšky.
Od 28. apríla 1998 sa absolventovi Strednej lesníckej školy na-
miesto sokoliarskej skúšky započítava absolvovanie voliteľné-
ho predmetu sokoliarstvo s prospechom výborný. Absolventovi, 
ktorý má prospech iný ako výborný, sa započítava absolvovanie 
jednoročnej sokoliarskej praxe. 
Aj v tomto roku usporiadal Slovenský klub sokoliarov pri SPZ 
sokoliarsku skúšku.
Týždeň pred skúškou sa v sobotu 4. júna 2011 konalo školenie 
v priestoroch Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v 

Košiciach, na ktorom sa zúčastnilo 9 uchádzačov. Odbornými 
garantmi boli MVDr. Ladislav Molnár, Štefan Azari st., Ľubomír 
Englér, Ing. Ivan Maroši a Miroslav Micenko. 
Dňa 11. júna 2011 usporiadal výbor SKS sokoliarsku skúšku v 
priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavni-
ci. Odbornými garantmi boli: Ing. Štefan Petrikovič a Ing. Miloš 
Ostrihoň. Pri spracovávaní agendy na školení v Košiciach, ale 
najmä na skúške v Banskej Štiavnici pomáhala MVDr. Adriana 
Burešová.
So zreteľom na to, že v roku 2009 sa nezúčastnilo 14 a v roku 
2010 sa 9 pozvaných, teda spolu 23 kandidáti, výbor pozval 
písomne na školenie a skúšku 52 uchádzačov z celého Slo-
venska. Skúšky však absolvovalo len 10 kandidátov, z ktorých 
traja prospeli s vyznamenaním. Je chvályhodné, že 8 z nich 
sa zúčastnilo aj na školení v Košiciach. Z účasti na skúške sa 
ospravedlnili štyria, z toho jedna kandidátka pre materskú do-
volenku. Ďalej pošta vrátila jednu pozvánku ako nedoručenú a 
jeden adresát zomrel. Vysoká neúčasť bez ospravedlnenia bola 
dôvodom, aby výbor klubu prijal rázne opatrenia pre organizo-
vanie sokoliarskej skúšky v budúcich rokoch. 
Sokoliarska skúška bola započítaná aj 4 prihláseným kandidá-
tom zo SOŠL v Banskej Štiavnici a 5 zo SOŠL v Prešove.
Záverom teda možno konštatovať, že v roku 2011 pribudlo 19 
nových členov SKS, z toho dve sokoliarky. 
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa pekných soko-
liarskych zážitkov.    

Text a foto: Tomáš Krivjanský
www.krivjansky.sk


