
Obvodná poľovnícka komora  Gelnica 

 
 

                                                                                V Gelnici 5.5.2021 

 

 

        Určené: Všetkým organizačným zložkám ktoré sú v štruktúre OPK Gelnica . 
 

 

   Vec: Povinné kontrolné streľby členov OPK v roku 2021 – propozície. 

 

 

       OPK Gelnica  oznamuje všetkým členom OPK  , že v deň 12.6.2021 od 700 hod. sa 

vykonajú povinné kontrolné streľby členov OPK Gelnica  na strelnici Oko SPZ 

Smolnícka huta podľa časového harmonogramu , čo je opatrenie proti šíreniu COVID-

19 preto ho treba dodržiavať. Povinné kontrolné streľby členov OPK Gelnica  sa vykonajú 

v zmysle Smernice SPK zo dňa 11.6.2011. Vzhľadom na to, že kontrolné streľby sú 

povinné pre všetkých členov OPK, žiadame štatutárnych zástupcov a streleckých referentov 

všetkých poľovníckych organizácií v okrese, aby svojich členov oboznámili s termínom 

konania strelieb a zároveň previedli kontrolu streleckých preukazov. 

 

Všeobecné pokyny: Každý účastník strelieb predloží povinne ku kontrole platný poľovný 

lístok, zbrojný preukaz, zväzový preukaz, strelecký preukaz a všetky zbrane, ktoré vlastní 

včetne výmenných hlavní vo vyčistenom stave. Výmenné hlavne sa považujú za samostatnú 

zbraň. 

 

Pravidlá streľby : 

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

                  Člen OPK  môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu    

                   polohu.  

        b/  malokalibrovkou na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo  

                  diviaka 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m. Člen OPK môže na streľbu použiť puškový  

                   ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu.  

             c/   brokom na 10 asfaltových terčov (oblúkové strelište, batéria, vysoká veža bez zásten  

                   alebo na bežiaceho zajaca na prieseku). 

      d/   Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen OPK dosiahne      

            40 %  zásahov 

      e/   Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen OPK dosiahne    

            30 % zásahov.   

      f/    Ak člen OPK splní určitý limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe   

           ďalej pokračovať, pričom nemá nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku 

 

      Ak člen OPK Gelnica  vlastní guľovnicu (prípadne guľobrok ) a brokovnicu strieľa         

        z obidvoch zbraní. 

      Ak vlastní len kombinovanú zbraň ( guľobrok ) strieľa len z guľovej hlavne. 

      Ak člen vlastní kombinovanú zbraň s výmennými brokovými hlavňami strieľa guľovú aj                    

        brokovú položku. 

 

      Povinných kontrolných strelieb sa zúčastnia všetci členovia OPK Gelnica  , ktorým 

skončila platnosť streleckého preukazu alebo doposiaľ nevykonali kontrolné streľby. 



 

     Ak člen OPK už nevlastní poľovnú zbraň, je v cudzine, prípadne je počas strelieb 

práceneschopný, je povinný sa vopred najneskoršie 2 dni pred termínom strelieb písomne 

ospravedlniť a neúčasť dokladovať patričným potvrdením. Neúčasť ospravedlneného člena 

na streľbách nie je dôvodom pre vydanie streleckého preukazu. V prípade, že sa člen na 

kontrolné streľby nedostaví ani sa vopred neospravedlní považuje sa to za porušenie 

organizačnej disciplíny SPK a OPK Gelnica mu predpíše k úhrade poplatok za neúčasť vo 

výške 20 €, pričom platba neznamená vykonanie strelieb a nebude mu vydaný strelecký 

preukaz. 

 

     Pri neúspešnej streľbe je každý člen povinný streľby opakovať !  

 

  Poplatky: Guľová zbraň………………………………………..…5   €  

                    Broková zbraň……………………………………..…..5   €  

                   Výmenné hlavne………………………………….……5   €  

                   Tech. Prehliadka………………………………….….. .1   €  

                   Strelecký preukaz…………………………………....…1   € 

                   Opakovaná streľba v každej položke……………..……2.5 € 

 

         Zaplatenie poplatku sa prevádza na strelnici pred začatím strelieb ! 
 

       Bezpečnostné predpisy: Všetci účastníci strelieb musia počas trvania strelieb prísne 

dodržiavať bezpečnostné predpisy poľovnícke i strelecké a riadiť sa pokynmi vedúceho 

strelieb a rozhodcov. 

            

 Počas strelieb je prísny zákaz používania alkoholických nápojov. 
 

       Strelecké preukazy za úspešné vykonané streľby budú vydané alebo predĺžené na 

strelnici.  Strelecký referenti sú povinný  viesť riadnu evidenciu strelieb u svojich členov. 

       Prípadnú zmenu v propozíciách si usporiadateľ vyhradzuje upraviť podľa daných 

podmienok. 

 

                            Strieľa sa za každého počasia ! 
 

       Upozornenie: Žiadame poľovných hospodárov, aby pri vydávaní  povolenky  na 

poľovačku žiadali ku kontrole poľovný lístok, zbrojný preukaz a strelecký preukaz od svojich 

členov ale aj hostí! 

 

  Kontrolne streľby sa budú konať len v jednom termíne preto žiadame členov OPK, 

aby sa nespoliehali na náhradné kontrolné streľby a zúčastnili sa kontrolných strelieb 

v danom termíne pretože ďalšie kontrolne streľby budú až v roku 2022. Toto opatrenie 

sa robí vzhľadom k epidémii COVID -19. 

 

 

             Ing. Igor Ružič v.r.                                                   Dr. Michal Zákutný v.r. 

    Predseda strel. komisie OPK Gelnica                            Predseda OPK Gelnica 

 

 

 

 



Harmonogram KS 12.6.2021 

 

- PS Gelnica-Trochanky – 15 členov  - 700 hod. 

 

- PZ Nálepkovo -12 členov  - 720 hod. 

 

- PZ V.Folkmar-12 členov – 735 hod. 

 

- OPZ Mníšek nad Hn. -6 členov – 755 hod. 

 

- PZ Jaklovce – 5 členov – 805 hod. 

 

- PO Sipox-Diana – 4 členovia - 805 hod. 

 

- PZ Závadka – 4 členovia – 815  hod. 

 

- PZ Mníšek nad Hn. I. – 3 členovia – 815 hod. 

 

- PSVLaP Kluknava -11 členov – 820 hod. 

 

- PZ Švedlár – 7 členov– 835 hod. 

 

- PZ Helcmanovce – 3 členovia– 845 hod. 

 

- PS Hekerová (Smolník II) – 1 člen – 845 hod. 

 

- Lesy SR, - 7 členov– 850 hod. 

 

- neumiestnení v PO – 32 priloha 

spolu 122 ľudí 

 

 


