
OBVODNÁ  POĽOVNÍCKA KOMORA ROŽŇAVA,  048 01 Rožňava, Strelnica 
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45/2015                                                                                                                  Rožňava, 28.04.2015 

 

                                                                                 Všetkým PZ, OPZ, OLZ v okrese Rožňava 

 

VEC: Kontrolné streľby členov SPZ a OPK v roku 2015 – oznámenie 

Obvodná poľovnícka komora Rožňava Vám oznamuje, že kontrolné streľby členov SPZ a OPK 

sa uskutočnia v dňoch 

30.mája a 13. júna 2015 (soboty) so začiatkom od 7,oo do 12,oo hod. na strelnici SPZ 

v Rožňave. 

Účasť na kontrolnej streľbe: 

1. Každý člen SPZ, OPK – držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne 

absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. 

2. Zodpovednosť za pozvanie členov na kontrolné streľby majú štatutárni zástupcovia 

PZ 

3. Účasť na preboroch alebo verejných pretekoch organizovaných SPK, OPK nahrádza 

kontrolnú streľbu ak dosiahne stanovený limit pre kontrolné streľby 

Metodika kontrolnej streľby: 

1. Kontrolnú streľbu je povinný držiteľ zbrane absolvovať so zbraňou, ktorú má 

evidovanú v ZP 

2. V prípade, že je vlastníkom viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou 

guľovou, resp. brokovou absolvuje kontrolnú streľbu 

3. Na kontrolnej streľbe sa strieľa: 

       a/guľovnicou na poľovnícky terč srnca alebo diviaka – 5 výstrelov na 100 m. Pri 

streľbe sa môže použiť puškohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu, okrem polohy 

poležiačky. 

       b/ brokom na 10 asfaltových terčov. 

Člen SPZ, OPK je povinný predložiť platný poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukaz 

zbrane pri zakúpení položiek na streľbu. 



Splnenie limitu kontrolnej streľby: 

1. Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak strelec dosiahne 40% 

bodov, pri  brokovej zbrani 30% zásahov. 

2. Ak strelec splní určený limit s menším počtom výstrelov nemusí v streľbe pokračovať. 

3. Členom SPZ, OPK nad 60 rokov sa uzná účasť na kontrolnej streľbe preukázaním 

schopnosti bezpečne ovládať zbraň, pričom nemusia splniť limit. 

4. V prípade, že strelec určený limit nesplní, môže ešte v ten istý deň alebo 

v náhradnom termíne v tom istom roku kontrolnú streľbu opakovať. Ak nesplní 

stanovený limit ani po opakovanej streľbe sa mu nariadi účasť v nasledujúcom roku. 

 

Poplatky: 

guľová zbraň                                  broková zbraň 

strelecký preukaz   3,-€                strelecký preukaz   3,-€ 

položka                     3,-€                položka                    4,-€ 

--------------------------------              -------------------------------- 

SPOLU:                      6,-€               SPOLU:                     7,-€ 

 

PREDAJ POLOŽIEK : od 7,oo hod. do 10,oo hod. !!! 

 

Prvý termín strelieb je  30. máj 2015 

Náhradný termín strelieb je 13.jún 2015  

Strelivo si musí každý strelec zabezpečiť sám!! 

Štatutári jednotlivých PZ preveria plnenie kontrolnej streľby u svojich členov 

a oznámia im termíny konania  a zároveň vyzvú tých členov, ktorým sa platnosť končí 

v tomto roku, aby sa strelieb zúčastnili. 

Zoznam členov, ktorí sa majú zúčastniť kontrolných strelieb zaslať na OPK e-mailom alebo 

doručiť inou formou do 28.5.2015!!! 

S pozdravom  

 

    Gabriel Borzy, v.r.                                                                                     Ing. František Szőllős, v.r. 

predseda strel. komisie OPK                                                                          vedúci kancelárie OPK 
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                                                                                                         Slovenská poľovnícka komora 

                                                           Štefánikova 10   

                                                               811 05 Bratislava  

  

Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                  Vybavuje/linka                       Rožňava 

                                                                      150/2014               Szőllős/ 058/3810164        19.11.2014 

 

 

VEC: Plán streleckých podujatí v roku 2015  

 

                             18.04.2015  -  II. praktický výcvik kandidátov z kurzu 2014 

                        19.04.2015  -  praktické skúšky kandidátov z kurzu 2014 

                        16.05.2015  -  regionálny strelecký prebor M 400 

                        30.05.2015  - I. kontrolné streľby 

                        13.06.2015  - II. kontrolné streľby 

                        12.09.2015  - I. praktický výcvik kandidátov  2015 

 

       V Rožňave, 20.11.2014                                                           

 

                     Gabriel Borzy                                                                      Ing. František Szőllős 

             predseda strel. komisie                                                            vedúci kancelárie OPK 

 

 




