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V Y J A D R E N I E   L E K Á R A 
 

          Na základe poňatia študijného odboru  4219 M LESNÍCTVO, ktoré vydalo 

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy SR dňa 8.júna 2001 č. 1903/2001 

s platnosťou od 1. septembra 2001, do študijného odboru sa môžu prijímať len telesne zdatní 

uchádzači s dobrou funkčnou činnosťou chrbtice, horných i dolných končatín, vrátane 

uchopovacej schopnosti rúk, bez chronických zápalových ochorení najmä horných dýchacích  

ciest  a sluchových  orgánov, so sluchovou ostrosťou aspoň  6 m pre šepot, s centrálnou 

zrakovou ostrosťou aspoň jedného oka do diaľky 6/6 s prípadnou korekciou bez obmedzenia 

zorného poľa pod 45 stupňov, vrcholový uhol 90 stupňov, bez degeneratívnych zmien 

sietnice, s dobrou funkciou obehového a dýchacieho orgánu, bez záchvatových ochorení 

akéhokoľvek pôvodu a bez akéhokoľvek duševného ochorenia. Je nevyhnutné, aby celkové 

duševné a telesné schopnosti dávali v budúcnosti predpoklady na získanie oprávnenia pre 

riadenie osobného automobilu, traktora, získanie oprávnenia držať a používať poľovnú zbraň 

a získanie oprávnenia na obsluhu motorových píl a krovinorezov. 

 

Pre úspešné zvládnutie štúdia musí byť uchádzač schopný vykonávať najmä nasledujúce 

činnosti spojené s prípravou na budúce povolanie: 

 

- vykonávať manuálnu činnosť aj v nepriaznivom počasí (dážď, sneh, hmla atď.) 

- pohybovať sa v lesnom a horskom prostredí 

- vykonávať práce s motorovou pílou, krovinorezom a mechanickým náradím 

- absolvovať výcvik k získaniu vodičského oprávnenia na osobný automobil, traktor 

a motocykel (v rámci povinného predmetu) 

- absolvovať lyžiarsky výcvik alebo plavecký výcvik a turistický kurz 

- absolvovať výcvik so strelnou poľovníckou zbraňou (guľovnica, brokovnica) za 

účelom získania oprávnenia držať a používať poľovnú zbraň (povinný predmet) 

- zúčastňovať sa telesnej výchovy 

- vykonávať činnosti v lesníctve z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce 

 

 

Na základe horeuvedených požiadaviek potvrdzujem, že uchádzač: 

 
 

 

Meno a priezvisko: _____________________________________  Narodený dňa: ________________________ 

 

je schopný štúdia na Strednej odbornej škole lesníckej, Kollárova 10, Prešov 

v študijnom odbore lesníctvo z hľadiska fyzických aj duševných dispozícií.       

 

 

 

 

 
V _________________ dňa ______________  Odtlačok počiatky a podpis lekára _________________________
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