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KONTROLNÉ STREĽBY PRE ČLENOV OPK D. KUBÍN, KTORÍ V ROKOCH 2017 – 2020  
TÚTO ZÁKONNÚ POVINNOSŤ NEABSOLVOVALI + ČLENOV, KTORÍ ZÍSKLALI PRVÝ 
POĽOVNÝ LÍSTOK V ROKOCH 2018 - 2020 
 

V zmysle Zákona  o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) a Smernice SPK 
o organizovaní a vykonaní kontrolných strelieb držiteľmi zbraní a zbrojného preukazu skupiny 
D z 11.06.2011 organizujeme kontrolné streľby pre držiteľov poľovných zbraní v územnej 
pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Dolnom Kubíne (miesto bydliska okres Dolný 
Kubín)   

DÁTUM A MIESTO KONANIA: 16. mája 2021 (nedeľa) na strelnici ŠKS Hruštín – lokalita 

Zábava. UPOZORŇUJEME NA DODRŽIAVANIE PLATNÝCH NARIADENÍ  ÚVZ SR V SÚVISLOSTI S COVID-

19 A TO PRI VSTUPE DO AREÁLU STRELNICE: • mať  prekryté horné dýchacie cesty respirátorom 
s klasifikáciou najmenej FFP2 •  predložiť  negatívny test RT-PCR nie starší ako 72 hod alebo 
antigénový test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 24 hodín • výnimky pre testovanie sa 

akceptujú v zmysle platnej vyhlášky •  dezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom 
umiestneným pred vchodom •  dodržiavať medzi osobami 2 m rozostupy 

Časový program   
08,00 hod - 09,30 hod : členovia s priezviskom začínajúcim na písmená:   A, B, C, Č, D, Ď, F, G,  
                                                                                                                                   H, CH,  
09,30 hod - 11,00 hod : členovia s priezviskom začínajúcim na písmená:   I, J, K, L, Ľ 
11,00 hod - 12,30 hod : členovia s priezviskom začínajúcim na písmená:    M, N, O, P 
12,30 hod – 14,00 hod : členovia s priezviskom začínajúcim na písmená:  R, S, Š, 
14,00 hod – 15,30 hod : členovia s priezviskom začínajúcim na písmená:  T, U, V, Z, Ž 

Členovia v rámci stanoveného časového jeden a pól hodninovom intervale najskôr absolvujú 
disciplínu „gula“  a hneď po jej skončení budú držitelia brokových zbraní absolvovať KS – „brok“  

Každý držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú 
streľbu raz za päť rokov. Noví členovia musia absolvovať kontrolne  streľby každý rok po dobu 
troch rokov od získania prvého poľovného lístka (resp. od nadobudnutia zbrane na daný účel)  

- člen je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba zbraňou (guľová, broková, kombinovaná), 
ktorú na základe zbrojného  preukazu drží na výkon práva poľovníctva. 

- v prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou 
guľovou a jedenou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu ( v prípade, že vlastní 
malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovnicou). 
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   V zmysle Smernice  SPK o kontrolných streľbách, časti B písm. 5 )  v prípade, že sa pozvaný 
člen na kontrolnú streľbu nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní, 
Predstavenstvo OPK mu uloží sankciu, ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní 
a vykonávaní kontrolných strelieb vo výške 20,-€.  

   Výnimku z povinnosti zúčastniť sa kontrolných strelieb môže členovi SPK  udeliť na základe 
písomnej žiadosti  Predstavenstvo OPK a určí mu náhradný termín. 

 Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách  sa posudzuje za porušenie 
organizačnej disciplíny SPK. 

 Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosť absolvovať 
kontrolné streľby. 

Strieľajú sa nasledovné disciplíny: 
-   guľovou zbraňou 5 výstrelov na terč srnca alebo diviaka vo vzdialenosti 100 m, držiteľ 
zbrane môže použiť  puškový ďalekohľad bez obmedzenia zväčšenia, limit je 40% 
- alebo malokalibrovkovou zbraňou (ak nie je držiteľom guľovej zbrane) 10 výstrelov  na 
poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo diviaka vo  vzdialenosti  50 m, 
člen SPK môže použiť na streľbu puškový ďalekohľad bez obmedzenia zväčšenia, oporu zbrane 
a pohodlnejšiu polohu, limit je 40% 
- brokovou zbraňou 10  asfaltových terčov, minimálny limit je 30% t. j. tri zásahy 

Poplatky :   
Kontrolná streľba guľa  7 € 
Kontrolná streľba brok  9 € 
Vystavenie streleckého preukazu  1 € 

- Pri opakovaní  kontrolnej streľby v ten istý deň alebo v náhradnom termíne, člen je povinný 
poplatok za položku znova uhradiť. 

Pri prezentácii je  člen SPK povinný predložiť:  
-  platný zbrojný preukaz, preukazy všetkých poľovníckych zbraní vo vlastníctve 

-  platný poľovný lístok 

-  strelecký preukaz  

Náboje si zabezpečí každý člen sám !!! 

 Veríme, že účasť na KS budete brať ako prípravu na poľovnícku sezónu a zároveň ako 
previerku funkčnosti Vašej zbrane, čo je veľmi významný bezpečnostný prvok pri výkone práva 
poľovníctva a to aj s ohľadom na smutné smrteľné udalosti ku ktorým došlo v priebehu 
posledných rokov. 

 

 
Ing. Ján Kubačka      Ing. Miloš Škrabák 
predseda streleckej komisie     predseda OPK 


