SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Prihlášky zasielajte na adresu: OPK Žiar nad Hronom
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Tel.: 0917 830 261
e-mail: ziar@opk.sk

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Bystrická 53,
966 81 Žarnovica
v spolupráci s PS Lazec Prestavlky
usporiada

09.09.2017
FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ:

Marcel Búci

Organizačné zabezpečenie:

OPK Žiar nad Hronom

Ekonóm skúšok:

člen ekon. komisie

Veterinárna služba:

ŠVPS Žiar nad Hronom

Rozhodcovia:

Deleguje SPK

Technická služba:

člen. kynolog. komisie

PROGRAM:

7:30–8:00 hod. prezentácia a veterinárna prehliadka;
8:00 – 8:15 hod. zahájenie skúšok;
MIESTO SKÚŠOK: zraz obecný úrad Prestavlky

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

OPK Žiar nad Hronom

do 01. septembra 2017

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Vodič sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí
mať so sebou zbraň, v prípade že je držiteľom poľovníckej zbrane,
zbrojný preukaz, poľovný lístok, preukaz o pôvode psa a veterinárny
preukaz.
Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny
preukaz, v ktorom má záznam o tom, že pes je očkovaný proti besnote,
psinkovému komplexu, parvoviróze a hepatitíde, nie menej ako 28 dní
a nie dlhšie ako 1 rok pred konaním akcie a potvrdenie veterinárneho
lekára, podľa miesta bydliska, nie staršie ako 3 dni, že pes nejaví
klinické príznaky ochorenia a pochádza z miesta, kde neboli zistené
nebezpečné nákazy na mäsožravce.
Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne
za stratu alebo poranenie psa. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené
psom, ani za stratu psa počas skúšok.
Skúšobný poplatok je 25 ,- € pre členov Obvodnej poľovníckej
komory Žiar nad Hronom, pre nečlenov 30 ,- €.
Uvedenú sumu Vás žiadame zaplatiť bezhotovostnou formou na
účet: SK75 0200 0000 0027 3210 5253, BIC: SUBASKBX, VS:
dátum skúšok, poznámka: meno vodiča.

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Prihlášky zasielajte na adresu: OPK Žiar nad Hronom
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Tel.: 0917 830 261
e-mail: ziar@opk.sk

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Bystrická 53,
966 81 Žarnovica
v spolupráci s Poľovnícka spoločnosť Svoratiny
usporiada

03.06.2017
SKÚŠKY TERIÉROV A JAZVEČÍKOV
V BRLOHÁRENÍ
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ:

Marcel Búci

Organizačné zabezpečenie:

OPK Žiar nad Hronom

Ekonóm skúšok:

člen ekon. komisie

Veterinárna služba:

ŠVPS Žiar nad Hronom

Rozhodcovia:

Deleguje SPK

Technická služba:

člen. kynolog. komisie

PROGRAM:

7:30 –8:00 hod. prezentácia a veterinárna prehliadka umelý brloh
Dolná Ždaňa;
8:00 – 8:15 hod. zahájenie skúšok;
MIESTO SKÚŠOK: PS Svoratiny – umelý brloh Dolná Ždaňa;
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

OPK Žiar nad Hronom

do 30. mája 2017

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Na skúšky teriérov v brlohárení sa môžu prihlásiť psy a suky staršie ako
12 mesiacov, zapísané v plemenných knihách členských organizácií
FCI. Zo skúšok budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky. Skúša sa
podľa skúšobného poriadku SPK pre skúšky v brlohárení. Psy budú
prijaté podľa poradia došlých prihlášok. Prijatie sa oznámi účastníkom
písomne a zašlú sa im i propozície skúšok.
Výkony psov sa ohodnocujú bodovým systémom;
Vodič psa, prípadne jeho zástupca, sa musí zúčastniť žrebovania. Ak sa
vodič nezúčastní žrebovania, alebo nenastúpi včas, nebude na skúšky
pripustený;
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti
besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní maximálne 1
rok pred skúškami;
Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami
ako u psov zo Slovenska;
Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne za
stratu alebo poranenia psa;
Skúšobný poplatok je 25 ,- € pre členov Obvodnej poľovníckej
komory Žiar nad Hronom, pre nečlenov 30 ,- €.
Uvedenú sumu Vás žiadame zaplatiť bezhotovostnou formou na
účet: SK75 0200 0000 0027 3210 5253, BIC: SUBASKBX, VS:
dátum skúšok, poznámka: meno vodiča.

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Prihlášky zasielajte na adresu: OPK Žiar nad Hronom
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Tel.: 0917 830 261
e-mail: ziar@opk.sk

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Bystrická 53,
966 81 Žarnovica
v spolupráci s PS Kľakovská Dolina
usporiada

14.10.2017
PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ:

p. Tomáš Škopec

Organizačné zabezpečenie:

OPK Žiar nad Hronom

Ekonóm skúšok:

člen ekon. komisie

Veterinárna služba:

ŠVPS Žiar nad Hronom

Rozhodcovia:

Deleguje SPK

Technická služba:

člen. kynolog. komisie

PROGRAM:

7:30–8:00 hod. prezentácia a veterinárna prehliadka firma
Agroalm, s.r.o.
8:00 – 8:15 hod. zahájenie skúšok
MIESTO SKÚŠOK: Zraz firma Agroalm, s.r.o. Píla č. 1
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

OPK Žiar nad Hronom

do 20. septembra 2017

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Na predbežné farbiarske skúšky sa môžu prihlásiť psy a suky ,
zapísané v plemenných knihách členských organizácií FCI. Zo skúšok
budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky. Skúša sa podľa
skúšobného poriadku pre predbežné farbiarske skúšky . Skúšky sú
jednodňové, počet účastníkov je obmedzený maximálne 16 psov. Psy
budú prijaté podľa poradia došlých prihlášok. Prijatie sa oznámi
účastníkom písomne a zašlú sa im i propozície skúšok. Výkony psov sa
ohodnocujú bodovým systémom.
Vodič sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so
sebou zbraň, v prípade že je držiteľom poľ. zbrane, zbrojný preukaz,
poľovný lístok, preukaz o pôvode psa a veterinárny preukaz.
Vodič psa , prípadne jeho zástupca, sa musí zúčastniť žrebovania. Ak sa
vodič nezúčastní žrebovania, alebo nenastúpi včas, nebude na skúšky
pripustený. Vodič musí byť poľovne ustrojený. ( Nie maskáčový odev).
Majiteľ psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť potvrdenie nie
staršie ako 3 dni vydané veterinárnym lekárom podľa miesta svojho
bydliska o tom, že pes je zdravý, očkovaný proti besnote, psinke,
parvoviróze a hepatitíde nie viac ako jeden rok a nie menej ako jeden
mesiac pred skúškami a že nepochádza z oblasti nákazlivých chorôb
prenosných na mäsožravce
Skúšobný poplatok je 25 ,- € pre členov Obvodnej poľovníckej
komory Žiar nad Hronom, pre nečlenov 35 ,- €.
Uvedenú sumu Vás žiadame zaplatiť bezhotovostnou formou na
účet: SK75 0200 0000 0027 3210 5253, BIC: SUBASKBX, VS:
dátum skúšok, poznámka: meno vodiča.

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Prihlášky zasielajte na adresu: OPK Žiar nad Hronom
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Tel.: 0917 830 261
e-mail: ziar@opk.sk

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Bystrická 53,
966 81 Žarnovica
v spolupráci s PS mesta Nová Baňa, PS Šarvíz
usporiada

28.10.2017
FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ:

p. Viliam Mihál

Organizačné zabezpečenie:

OPK Žiar nad Hronom

Ekonóm skúšok:

člen ekon. komisie

Veterinárna služba:

ŠVPS Žiar nad Hronom

Rozhodcovia:

Deleguje SPK

Technická služba:

člen. kynolog. komisie

PROGRAM:

7:30– 8:00 hod. prezentácia a veterinárna prehliadka chata Šarvíz
8:00 – 8:15 hod. zahájenie skúšok
MIESTO SKÚŠOK: PR Háj, PR Drienčie, chata Šarvíz
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

OPK Žiar nad Hronom

do 10. októbra 2017

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Na farbiarske skúšky duričov sa môžu prihlásiť psy a suky ,
zapísané v plemenných knihách členských organizácií FCI. Zo skúšok
budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky. Skúša sa podľa
skúšobného poriadku pre farbiarske skúšky duričov. Skúšky sú
jednodňové, počet účastníkov je obmedzený maximálne 16 psov. Psy
budú prijaté podľa poradia došlých prihlášok. Prijatie sa oznámi
účastníkom písomne a zašlú sa im i propozície skúšok. Výkony psov sa
ohodnocujú bodovým systémom.
Vodič psa , prípadne jeho zástupca, sa musí zúčastniť žrebovania. Ak sa
vodič nezúčastní žrebovania, alebo nenastúpi včas, nebude na skúšky
pripustený. Vodič musí byť poľovne ustrojený. ( Nie maskáčový odev).
Vodič sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so
sebou zbraň, v prípade že je držiteľom poľ. zbrane, zbrojný preukaz,
poľovný lístok, preukaz o pôvode psa a veterinárny preukaz.
Majiteľ psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť potvrdenie nie
staršie ako 3 dni vydané veterinárnym lekárom podľa miesta svojho
bydliska o tom, že pes je zdravý. Majiteľ psa zodpovedá sám za škody
spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie psa.
Skúšobný poplatok je 25 ,- € pre členov Obvodnej poľovníckej
komory Žiar nad Hronom, pre nečlenov 30 ,- €.
Uvedenú sumu Vás žiadame zaplatiť bezhotovostnou formou na
účet: SK75 0200 0000 0027 3210 5253, BIC: SUBASKBX, VS:
dátum skúšok, poznámka: meno vodiča.

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Prihlášky zasielajte na adresu: OPK Žiar nad Hronom
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Tel.: 0917 830 261
e-mail: ziar@opk.sk

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Bystrická 53,
966 81 Žarnovica
v spolupráci so Mestské lesy spol. s r.o. Banská Štiavnica
usporiada

07. - 08. 01. 2017
SKÚŠKY DURIČOV
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ:

Ing. Jaroslav Dudík

Organizačné zabezpečenie:

OPK Žiar nad Hronom

Ekonóm skúšok:

člen ekon. komisie

Veterinárna služba:

ŠVPS Žiar nad Hronom

Rozhodcovia:

Deleguje SPK

Technická služba:

člen. kynolog. komisie

PROGRAM:

Prvý deň: 7:30 – 8:00 hod. prezentácia a veterinárna prehliadka
8:00 – 8:15 hod. začiatok skúšok – Spoločná poľovačka
Druhý deň: 7:30 – Začiatok druhého skúšobného dňa podľa skúš. disc.
16:30 – Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie skúšok
MIESTO SKÚŠOK: PR Banky, chata Handerlovo - Sklené Teplice
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

OPK Žiar nad Hronom

do 20. decembra 2016

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Na duričské skúšky sa môžu prihlásiť psy a suky staršie ako 12
mesiacov, zapísané v plemenných knihách členských organizácií FCI .
Zo skúšok budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky. Skúša sa podľa
skúšobného poriadku SPK pre duričské skúšky. Skúšky sú dvojdňové,
počet účastníkov je obmedzený maximálne 12 psov. Psy budú prijaté
podľa poradia došlých prihlášok. Prijatie sa oznámi účastníkom písomne
a zašlú sa im i propozície skúšok. Výkony psov sa ohodnocujú bodovým
systémom.
Vodič sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so
sebou zbraň, v prípade že je držiteľom poľ. zbrane, zbrojný preukaz,
poľovný lístok, preukaz o pôvode psa a veterinárny preukaz.
Vodič psa , prípadne jeho zástupca, sa musí zúčastniť žrebovania. Ak sa
vodič nezúčastní žrebovania, alebo nenastúpi včas, nebude na skúšky
pripustený. Vodič musí byť poľovne ustrojený. ( Nie maskáčový odev).
Majiteľ psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť potvrdenie nie
staršie ako 3 dni vydané veterinárnym lekárom podľa miesta svojho
bydliska o tom, že pes je zdravý, očkovaný proti besnote, psinke,
parvoviróze a hepatitíde nie viac ako jeden rok a nie menej ako jeden
mesiac pred skúškami a že nepochádza z oblasti nákazlivých chorôb
prenosných na mäsožravce Majiteľ psa zodpovedá sám za škody
spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie psa
Skúšobný poplatok je 40 ,- € pre členov Obvodnej poľovníckej
komory Žiar nad Hronom, pre nečlenov 50 ,- €.
Uvedenú sumu Vás žiadame zaplatiť bezhotovostnou formou na
účet: SK75 0200 0000 0027 3210 5253, BIC: SUBASKBX, VS:
dátum skúšok, poznámka: meno vodiča.

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Prihlášky zasielajte na adresu: OPK Žiar nad Hronom
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Tel.: 0917 830 261
e-mail: ziar@opk.sk

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Bystrická 53,
966 81 Žarnovica
v spolupráci s Poľovnícke združenie Kamenica
usporiada

02. – 03. 12. 2017
SKÚŠKY DURIČOV
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ:

Ing. Miroslav Garaj

Organizačné zabezpečenie:

OPK Žiar nad Hronom

Ekonóm skúšok:

člen ekon. komisie

Veterinárna služba:

ŠVPS Žiar nad Hronom

Rozhodcovia:

Deleguje SPK

Technická služba:

Tomáš Škopec, Viliam Mihál

PROGRAM:

Prvý deň: 7:30 – 8:00 hod. prezentácia a veterinárna prehliadka
8:00 – 8:15 hod. začiatok skúšok – Spoločná poľovačka
Druhý deň: 7:30 – Začiatok druhého skúšobného dňa podľa skúš. disc.
16:30 – Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie skúšok
MIESTO SKÚŠOK: PR Vojšín, zraz vodná nádrž Buštinec
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

do 20. novembra 2017

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Na duričské skúšky sa môžu prihlásiť psy a suky staršie ako 12
mesiacov, zapísané v plemenných knihách členských organizácií FCI .
Zo skúšok budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky. Skúša sa podľa
skúšobného poriadku SPK pre duričské skúšky. Skúšky sú dvojdňové,
počet účastníkov je obmedzený maximálne 12 psov. Psy budú prijaté
podľa poradia došlých prihlášok. Prijatie sa oznámi účastníkom písomne
a zašlú sa im i propozície skúšok. Výkony psov sa ohodnocujú bodovým
systémom.
Vodič sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so
sebou zbraň, v prípade že je držiteľom poľ. zbrane, zbrojný preukaz,
poľovný lístok, preukaz o pôvode psa a veterinárny preukaz.
Vodič psa , prípadne jeho zástupca, sa musí zúčastniť žrebovania. Ak sa
vodič nezúčastní žrebovania, alebo nenastúpi včas, nebude na skúšky
pripustený. Vodič musí byť poľovne ustrojený. ( Nie maskáčový odev).
Majiteľ psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť potvrdenie nie
staršie ako 3 dni vydané veterinárnym lekárom podľa miesta svojho
bydliska o tom, že pes je zdravý, očkovaný proti besnote, psinke,
parvoviróze a hepatitíde nie viac ako jeden rok a nie menej ako jeden
mesiac pred skúškami a že nepochádza z oblasti nákazlivých chorôb
prenosných na mäsožravce Majiteľ psa zodpovedá sám za škody
spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie psa
Skúšobný poplatok je 40 ,- € pre členov Obvodnej poľovníckej
komory Žiar nad Hronom, pre nečlenov 50 ,- €.
Uvedenú sumu Vás žiadame zaplatiť bezhotovostnou formou na
účet: SK75 0200 0000 0027 3210 5253, BIC: SUBASKBX, VS:
dátum skúšok, poznámka: meno vodiča.

