
Obvodná poľovnícka komora Námestovo  
 
 
 
Číslo : ......................                                                                                                            V Námestove 16.8.2021 
 
 
 
 

Propozície pre farbiarske skúšky malých plemien. 
 
 

1. Všeobecné ustanovenia : 
 Usporiadateľ :  OPK  Námestovo 
 Termín : 19.9.2021  
 Miesto :  PZ Oravské Veselé, lokalita Randová 
 Účasť : Vodiči psov, ktorí zaslali prihlášky do  5. septembra 2021, preukážu sa 
veterinárnym potvrdením o zdravotnom stave psa a potvrdenkou o zaplatení poplatku v sume 
35,-€ za psa, majú právo zúčastniť sa skúšok. Uhradiť poplatok sa môže vopred na OkO SPZ  
v Námestove alebo na mieste zrazu. 
Okrem vodičov psov prihlásených na skúšky sa môžu skúšok zúčastniť len hostia oficiálne 
pozvaní usporiadateľom. 
 
2. Časový program : 
   730 – 745    hod -  zraz účastníkov  
            800    hod -   otvorenie skúšok 
   815 – 1200 hod -  skúšky 
 1245 – 1300 hod -. vyhodnotenie a ukončenie skúšok 
 
3. Organizačný výbor : 
 Predseda :  František Bolek – predseda OPK Námestovo 
 Podpredseda : Ing. Albín Maslaňák – predseda PZ Oravské Veselé 
 Riaditeľ : Ing. Daniel Olejár – predseda kynologickej komisie OPK Námestovo 
 Tajomník : Martin Maslaňák – vedúci kancelárie OPK Námestovo 
 Členovia : členovia kynologickej komisie  OPK Námestovo 
 
 
 Rozhodcovia : deleguje SPK Bratislava 
 
4. Technické ustanovenia : 
 - Usporiadateľ neručí za stratu psa. Za škodu spôsobenú psom zodpovedá majiteľ psa. 

- Každý účastník skúšok je povinný správať sa podľa pokynov usporiadateľov   
 a rozhodcovského zboru. 
- Vodič byť poľovnícky ustrojený, mať pri sebe zbraň, farbiarsky remeň, platné osobné 
 osobné doklady a doklady predvádzaného psa. 
- Vodič sa pri prezentácii preukáže uhradeným poplatkom za skúšky a veterinárnym 
 preukazom psa. Pes musí byť očkovaný proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej 
 hepatitíde nie menej ako 3 týždne a nie viac ako 1 rok od dátumu konania skúšok. 



- Ku skúškam nebudú pripustené háravé feny  a choré jedince. 
- Skúšky sa konajú podľa platného skúšobného poriadku a týchto propozícií. 
- Stravu a občerstvenie je možné zakúpiť v priestoroch skúšok. 
- V prípade vážnych dôvodov  bude zmena propozícií oznámená pred otvorením skúšok 

a jej písomné znenie bude umiestnené na viditeľnom mieste  v priestoroch vyhodnotenia 
skúšok. 

- Vodič je povinný spolu s prihláškou zaslať aj fotokópiu preukazu o pôvode psa. 
 
 
 
 
 

 
 
Martin Maslaňák       František Bolek 
vedúci kancelárie OPK Námestovo             predseda OPK Námestovo
   
  


