
              

                    

Vážení vodiči a majitelia poľovných psov, pozývame Vás na 
 

FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV 
termín : 17.10.2020 (sobota) 

s udelením titulu Klubový víťaz pre najlepšieho psa v majetku člena SŠKR 

 

Miesto konania:  Nové Zámky – lesopark Berek 

• zraz na kynologickom cvičisku pri lesoparku Berek, na konci Tatranskej ulice 

• 07:30 – 08:15 prezentácia, raňajky, veterinárna prehliadka 

• 08:15 zahájenie, žrebovanie, odchod do revíru 

Skúšky budú prebiehať podľa všeobecných zásad pre skúšky poľovne 
upotrebiteľných psov a skúšobného poriadku pre duriče, SPK 3.5.2013. 

štartovné  

člen SŠKR 40,- € 

nečlen SŠKR 50,- € 

 uzávierka prihlášok: 25.9.2020  

 skúšky sa uskutočnia pri počte aspoň 6 prihlásených psov  

Prihlášku, podpísanú majiteľom psa, je potrebné zaslať  na e-mail tajomníčky SŠKR, pani Heleny Saganovej, 
prípadne na poštovú adresu hlavného výcvikára, pána Jána Cepa. 

Prihláška bez úhrady štartovného je neplatná. Stornovanie prihlášky s vrátením štartovného je možné len 
do termínu uzávierky. Prípadného náhradníka je nutné nahlásiť najneskôr 2 dni pred konaním skúšky. 

Poľovníci nastupujú na skúšku s brokovou zbraňou. Podľa všeobecných zásad je povinnosťou vodiča 
zabezpečiť si strelca. Nepoľovníkom klub pomôže zabezpečiť strelca za úhradu 1 €, splatnú v hotovosti 
v deň skúšky. 

Pri prezentácii vodič psa predloží preukaz o jeho pôvode a pas alebo veterinárny preukaz s očkovaniami 
starými najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním skúšok proti besnote, psinke, parvoviróze, 
infekčnej hepatitíde a psincovému kašľu. Choré psy a honcujúce sa sučky budú zo skúšok vylúčené!  

Poplatok za stravu pre vodičov je v cene štartovného. Od účastníkov sa vyžaduje dodržiavať hygienické 
opatrenia súvisiace s aktuálnou situáciou COVID19. 

 
Poľovníckej kynológii zdar, Výbor SŠKR v spolupráci s OPK Nové Zámky  

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA Nové Zámky 
a 

SLOVENSKÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  RETRIEVEROV 



              

PRIHLÁŠKA 
Farbiarske skúšky duričov, Klubový víťaz 

Nové Zámky - Berek 17.10.2020 

Prihlasujem na skúšku psa plemena: ............................................................................... 

meno:................................................................ PES / SUKA1), číslo zápisu: ..................... 

matka:...................................................................................., číslo zápisu: ..................... 

otec:......................................................................................., číslo zápisu: ..................... 

majiteľ psa (adresa):......................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

vodič psa: ....................................................... tel. kontakt: ............................................ 

Prehlasujem, že vyplnené údaje sú pravdivé a ku prihláške prikladám doklad o zaplatení 

štartovného a kópiu preukazu pôvodu psa. 

V ............................................ dňa .....................  podpis: ............................................... 

Uzávierka prihlášok 25.9.2020.  

Štartovné uhradiť na účet klubu IBAN SK2509000000005058494069, variabilný symbol 

201017.  Dôležité je v správe pre príjemcu uviesť meno majiteľa psa a skratku FD.  

Prihlášku podpísanú majiteľom psa spolu s potvrdením o úhrade štartovného a kópiou 

preukazu o pôvode psa zaslať na adresu, prípadne oskenovanú na e-mail, tajomníčky 

klubu:  

Mgr. Helena Saganová, 1.mája 311, 03482 Lúčky, e-mail: hesa16@azet.sk 

prípadne na poštovú adresu hlavného výcvikára: 

Ján Cepo, ul. Terézie Vansovej 26, 94001 Nové Zámky 

 

 
1) nehodiace sa preškrtnúť 

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA Nové Zámky 
a 

SLOVENSKÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  RETRIEVEROV 

mailto:hesa16@azet.sk

