
  

  

 
Bojnická cesta 17, 971 01 Prievidza                    tel./ +421 905 876 909                                        IČO: 421 756 82 0034 

e-mail: prievidza@opk.sk                                                                  Bankové spojenie: SLSP 
www.polovnickakomora.sk                                                                                                                   Č. účtu: 037 38 99 784/0900 

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA 
Bojnická  cesta 17, 971 01 Prievidza 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
Vaša značka    Naša značka  Vybavuje/tel.       Prievidza 

        -/-                   K/2022 /OPK PD               Ing. Doležal Jozef / 0905319078           21.09.2022 
         

 
 

P R O P O Z Í C I E 
 

 
pre predbežné farbiarske skúšky (PF),  ktoré sa uskutočnia dňa 15.10.2022 v poľovnom revíri Valaská 

Belá / PZ Valaská Belá. 
 

 
Organizačný výbor : 
 
Usporiadateľ :           OPK Prievidza  / PZ Val. Belá                                                                               
Riaditeľ skúšok :        Ján HOFER / predseda PZ Val. Belá 
Tajomník skúšok :       Ing. Jozef DOLEŽAL / poverený riadením kynol. kom.(KK) OPK PD 
Vedúci stôp :                Jozef PODSKOČ / poľov. hospodár PZ Val. Belá  

- Július NEMČEK, Stanislav GRAMBLIČKA. 
 
Rozhodcovský zbor :  Deleguje SPK Bratislava 
  
Program skúšok : 

  -     07,00 h. - 07,30 h.     -   zraz účastníkov pri chate Blažovec, kú Val. Belá           
                                           -   presun  do revíru                                        

                                        -     08,00  h.                     -  otvorenie kynologickej akcie 
                                          -  veterinárna kontrola   
                                           -  vylosovanie 

                                         -    08,30 h.                      -  začiatok skúšok 
 
 

V š e o b e c n é   p o k y n y  
 

1. Na skúškach sa môžu zúčastniť jedince oboch pohlaví plemien farbiarov, slovenských 
kopovov, jazvečíkovitých duričov, štajerských duričov a tatranské duriče. 
 

2. Skúšať sa bude podľa platných skúšobných poriadkov. Kynologickí referenti PZ / PS 
zabezpečia, aby vodiči boli s nimi oboznámení. 

 

Kynologickým referentom 
organizačných zložiek 

OPK  Prievidza 
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3. Vodič, ktorý bude príslušného psa predvádzať na skúškach, musí mať jeho rodokmeň a 

veterinárny preukaz s platnými záznamami o očkovaní a o prehliadke psa veterinárom. 
V prípade, že vodič nebude mať tieto doklady v poriadku, nebude pes ku skúške 
pripustený. Potvrdenie o očkovaní nesmie byť staršie ako jeden rok. Vodič psa, ktorý 
vlastní poľovnícku zbraň, poľovnícky lístok, zbrojný preukaz a príslušný preukaz 
zbrane, musí mať túto zbraň so sebou aj s nábojmi. Vodič musí byť poľovnícky 
ustrojený, mať obojok a farbiarsky remeň. 
 

4. Choré jedince a hárajúce suky budú zo skúšok vylúčené. 
 

5. Organizácia (OPK PD) za prípadné škody, alebo straty vzniknuté počas skúšok neručí. 
 

6. Skúšky sa konajú za každého počasia. 
 

7. PZ Valaská Belá zabezpečí jeden, prípadne dva kusy jelenej zveri pre potreby odskúšania 
psov.      
             

8. Prihlásení vodiči psov (PF) - členovia OPK Prievidza, uhradia poplatok 60€ (eur)    
            ihneď po podaní prihlášky v kancelárii OPK Prievidza, v termíne najneskôr do  
            30.09.2022.   
 

9. Vodiči psov (PF), ktorí nie sú členmi OPK Prievidza,  priplácajú k vyššie uvedenej  sume 
60 eur ešte sumu 20€. Výsledný poplatok = 80,00 eur.  

 
10. Skúšky sa budú konať len v prípade, ak bude prihlásený dostatočný počet psov, t.j.        

minimálne osem (8). 
 

 
 
Ing. Jozef DOLEŽAL, v. r. 
pov. riadením „KK“ OPK PD 
 
 
 
 
                                                                               Mgr. Eduard TATAY, v. r. 
                                                                               predseda OPK Prievidza 

 
       
 

 

 
       


