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Propozície 
Pre kontrolné streľby členov SPK – držiteľov poľovných zbraní 

I. Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ:                        OPK  Námestovo 
Termín:                                  05. – 06. 06. 2021 
Miesto:                                   Strelnica Hruštín 
Účasť:                                     Všetci členovia PZ a PS ktorí sú držiteľmi zbrojných preukazov a majú vo 
vlastníctve zbraň na poľovné účely taktiež neumiestnení v PZ a ktorí mali prerušené členstvo v SPK. 
Kontrolných strelieb sa nemusí zúčastniť ten člen SPK, ktorý bol za posledné 2 roky minimálne 1x na 
streleckom preteku a má o tom zápis v streleckom preukaze, resp. je vo výsledkovej listine ako účastník, 
ktorý splnil kritériá pre absolvovanie limitu. (Smernica SPK o kontrolných streľbách, z roku 2011)  

II. Časový harmonogram 
 
05.06.,2021 SOBOTA 
06.06. 2021 NEDEĽA 

09:00 -    Začiatok strelieb 
15:00 -    Ukončenie strelieb 

III. Organizačný výbor 

Predseda:                         František Bolek 
Riaditeľ:                           Ľuboš Jancek 
Tajomník:                         Martin Maslaňák 
Rozhodca:                        Deleguje OPK Námestovo 
Lekárska služba:              MUDr. Norbert Skalák 
 
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 zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu ( v prípade, že vlastní 
malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovnicou). 

IV. Technické ustanovenia 

Popis disciplín a podmienky:    

Všetkým užívateľom 
poľovných revírov 
V pôsobnosti OPK Námestovo 
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a) Guľovnicou na poľovnícky terč srnca alebo diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť 100 m s možnosťou 
použitia puškohľadu a vo všetkých polohách s oporou, okrem polohy poležiačky. 

b) Malokalibrovkou na redukovaný terč  srnca, alebo diviaka 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m 
s možnosťou použitia puškohľadu a vo všetkých polohách okrem polohy poležiačky. 

c) Brokovnicou 5 výstrelov jednotnou strelou na terč diviaka na vzdialenosť 25 m, polohy ako v bode 
a,b. 

d) Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 40% bodov. 

e) Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 30% 
bodov. 

f) Ak člen SPK nesplní limit, môže v ten istý deň streľbu opakovať, musí však znovu uhradiť poplatok. 
Ak nesplní určený limit ani po opakovanej streľbe, nariadi mu OPK  účasť na kontrolnej streľbe 
v opravnom termíne. 

g) Poplatky za kontrolné streľby  členovia zaplatia pri prezentácii 

Poplatok sa vyberie nasledovne: 
Jednotný poplatok za streľbu guľovou, brokovou a malokalibrovkovou zbraňou je 7,-€.  
Tajomníci, resp. streleckí referenti PZ prinesú zoznam všetkých členov pz s vyznačením, ktorí členovia 
sa zúčastnia strelieb. Zároveň budú aj spoločne za PZ platiť za streľby, ako celok.  
 
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,-€. Zaplatená sankcia, neospravedlňuje od účasti na náhradnom termíne. 

Za absolvovanie kontrolných strelieb sa započítava účasť na pretekoch za podmienky splnenia hore 
stanoveného limitu, ktoré musí dokladovať streleckým preukazom. 
Po dohode s vedúcim kancelárie OPK, je možné vymeniť účasť PZ, resp. jednotlivca na streľbách z jedného 
dňa na druhý a naopak. 
Z dôvodu, že povinnosť absolvovať kontrolné streľby je každých 5 rokov, strelecká komisia 
a predstavenstvo OPK Námestovo odporúča 100% účasť. Členom, ktorí sa nezúčastnia kontrolných strelieb 
OPK, predstavenstvo OPK  v Námestove neodporučí predĺžiť platnosť poľovného lístka. 

 
 

      
S pozdravom  
                                Martin Maslaňák 
                                vedúci kancelárie OPK Námestovo 
 
Prílohy: časový harmonogram pre jednotlivé PZ a PS 
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Časový harmonogram kontrolných strelieb 
 

SOBOTA 05.06.2021 
 
09:00 – 09:30  PS Babín 
09:30 – 10:00  PS Bobrov 
10:00 – 10:30  Brabírka Lokca 
10:30 -  11:00  PS Stasmo  
11:30 – 12:00  PS Hruštín  
12:30 – 13:00  PS Chotár Mútne 
13:00 – 13:30  PZ Krušetnica 
13:30 – 14:00  PZ Lomná 
14:00 – 14:30  Lesy SR, OZ Námestovo 
14:30 – 15:00  PZ Námestovo 
 
NEDEĽA 06.06.2021 
 
09:00 – 09:30  PZ Novoť 
09:30 – 10:00  PZ Oravská Lesná    
10:00 – 10:30  PZ Oravská Polhora 
10:30 – 11:00  PZ Oravské Veselé 
11:00 – 11:30  PS Poľana Breza, PZ Mútne 
11:30 – 12:00  PS Hrbik Rabča, 
12:00 – 12:30  PZ Rabčice 
12:30 – 13:00  PZ Sihelné 
13:00 – 13:30  PZ Vavrečka 
13:30 – 14:00  PZ Zákamenné 
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