
   

Obvodná poľovnícka komora Zvolen 

Slovenský poľovnícky zväz Zvolen 
                                                                Tomášikova č.1,     960 01  Zvolen 

                                                                                   

u s p o r i a d a  v  PR   OL BABINÁ  s.r.o.        dňa :  23. 11. 2019 sobota 
 

PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV ( PF ) 
 

     Zraz účastníkov skúšok je o 8.00 hod pred budovou Obecných lesov v Babinej. Týchto 

skúšok sa môžu zúčastniť  psy i suky všetkých plemien farbiarov, slovenských kopovov 

a alpských jazvečíkovitých duričov, ktoré dosiahnu v deň skúšok aspoň 12 mesiacov veku. 

Absolvovanie PF kvalifikuje psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie jelenej, 

danielej a muflonej zveri. Maximálny počet psov – 12. 

Organizačné pokyny: Vodič psa musí prísť na skúšky včas, poľovnícky oblečený, s príslušnou 

zbraňou a pred začatím skúšok predložiť preukaz o pôvode  a očkovací preukaz, v ktorom 

bude potvrdené: 

1. vakcinácia proti besnote, psinke a parvoviróze v dobe nie kratšej ako jeden 

mesiac a nie dlhšej ako jeden rok, 

2. odčervenie max. 3 mesiace  a min. 14 dní pred akciou, 

3. pes pochádza  z prostredia  bez nebezpečných nákaz prenosných na psov. 

Choré psy a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené. Usporiadateľ neručí za škody 

spôsobené psom počas skúšok, ani za stratu psa. Originál prihlášku obdržíte na OkO SPZ 

Zvolen v kancelárií, alebo identickú kópiu si môžete stiahnuť z našej webovej stránky 

www.opkzvolen.sk  

Prihlášky prijímame do 15.11.2019 

 na adrese :      
Obvodná poľovnícka komora  Tomášikova 1,   960 01 Zvolen              

Prijatie prihlášky je podmienené zaplatením stanoveného poplatku do 15.11.2019 

Poplatok  môžete uhradiť  v kancelárií v hotovosti spolu s prihláškou,    

alebo bankovým prevodom na účet SK96 0900 0000 0004 0406 1475. VS – 23112019. Do 

správy pre prijímateľa: PF a vaše meno. 

 

Poplatky : pre členov OkO SPZ Zvolen    25,- € 

       pre ostatných členov SPZ         30,- €      

        pre nečlenov SPZ                      35,- € 

 

Disciplíny:  vodenie psa a) na remeni b) voľne, odloženie psa a)  na remeni  b) voľne,  

práca na umelej stope, dohľadávanie zveri a) hlásič  b) oznamovač  c) hlasitý oznamovač, 

správanie sa pri zastrelenej zveri, chuť do práce.  
 

Program:    8:00 hod. prezentácia na mieste 

                    8:15 hod. žrebovanie poradia, otvorenie skúšok 

                    8:30 hod. začiatok skúšok 

                  15:00 hod. ukončenie skúšok 
 

 

 

 

     Ing. Miroslav Stanovský,  CSc.                                                                         Ing. Vladimír Brodniansky 

     predseda kynologickej komisie                                                                              predseda OPK  Zvolen  
        

   

zapísal:  Ing. Miščík Lukáš 

č.ú.: SK9609000000000404061475          http: www.opkzvolen.sk                             č.tel.:0911 555 526 

e-mail: zvolen@opk.sk                       
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