VETERINÁRNE PREDPISY:

Slovenský poľovnícky zväz,
Okresná organizácia SPZ Lipt. Mikuláš, ul. 1.mája č.40
v spolupráci s PZ Grúň Východná
usporiada

27. septembra 2020
FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN (FSMP)
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ:

Ing. Tibor Kabzan

Správca:

Daniel ŠEĎO

Hospodár:

Ing. Juraj Halahija

Rozhodcovia:

Deleguje Rada SPZ

Veterinárna služba:

Deleguje OR SPZ L.
Mikuláš

Technická služba:

členovia kynologickej
komisie

PROGRAM:
7,45 - 8,00 hod - prezentácia a veterinárna prehliadka pred budovou Tanapu
vo Východnej (Stredisko genofondu chovu rýb – Východná železničná
stanica)
8,00 hod. - zahájenie skúšok
MIESTO SKÚŠOK: PZ Grúň Východná – okolie rybníkov vo Východnej
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: prihlášky s ústrižkom poštovej poukážky je potrebné
zaslať do 13. septembra 2020 na adresu:
Slovenský poľovnícky zväz
Okresná organizácia
Ul.1.mája č.40, 031 01 Liptovský Mikuláš

1.Vodič psa predloží platné veterinárne osvedčenie, v ktorom bude potvrdené, že
zviera je klinicky zdravé a nepochádza z ohniska nákazy. U zvierat mimo okres L.
Mikuláš a Ružomberok musí osvedčenie potvrdiť príslušná RVPS alebo štátny lekár
iného štátu.
2. Zvieratá musia byť odčervené, zavakcínované proti besnote, psinke, hepatitíde
a parvoviróze minimálne 21 dní pred presunom a nie staršie ako 1 rok.
SKÚŠOBNÝ POPLATOK: za každého prihláseného psa musí byť do dňa
uzávierky zaplatený skúšobný poplatok 23,- € poštovou poukážkou. (Nečlen SPZ
platí 46,- €.) Poštové poukážky a prihlášky sú k dispozícii na OkO SPZ Liptovský
Mikuláš - na požiadanie zašleme.
POKYNY PRE VODIČOV: Zraz účastníkov je o 7,30 hod. na dolnej bráne
amfiteátru vo Východnej. Všetci účastníci skúšok sa spolu presunú na miesto konania
skúšok. Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený a mať so sebou zbraň, náboje,
farbiarsky remeň. Pri prezentácii predloží preukaz pôvodu psa, veterinárny preukaz,
ústrižok o zaplatení poplatku a členský preukaz klubu chovateľov. Vodič zodpovedá za
škody spôsobené jeho psom. Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku SPZ.
Organizačný výbor

VETERINÁRNE PREDPISY: 1.Vodič psa predloží platné veterinárne osvedčenie, v
ktorom bude potvrdené:
a)

že zviera je klinicky zdravé, nepochádza z ohniska nákazy. U zvierat mimo
okres Liptov. Mikuláš a Ružomberok musí osvedčenie potvrdiť príslušná
RVPS.

b)

Zviera bolo odčervnené, zavakcínované proti besnote, psinke, parvoviróze
minimálne 21 dní pred konaním skúšok, maximálne 1 rok

2.Osvedčenie nesmie byť staršie ako 3 dni.

Slovenský poľovnícky zväz,
Okresná organizácia SPZ Liptov. Mikuláš, ul. 1.mája č.40
usporiada dňa
23. augusta 2020
SKÚŠKY V BRLOHÁRENÍ (BL)

SKÚŠOBNÝ POPLATOK: za každého prihláseného psa musí byť do dňa
uzávierky zaplatený skúšobný poplatok poštovou poukážkou, pre členov SPZ 27,-€
(pre nečlenov SPZ 54.-€) pri minimálnom počte 5 psov. Poštové poukážky a prihlášky
sú k dispozícii v kancelárii OkO SPZ, č.t.044 5523885, mobil: 0905 525 867 - na
požiadanie zašleme.
POKYNY PRE VODIČOV: Zraz účastníkov je pri umelom brlohu vo Važci Petrovská. Vodič psa pri prezentácii predloží preukaz pôvodu psa, veterinárny
preukaz a ústrižok o zaplatení poplatku Vodič zodpovedá za škody spôsobené jeho
psom. Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku.
Organizačný výbor

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ:
Správca:
Hospodár:
Rozhodcovia:
Veterinárna služba:
Technická služba:

Ing. Tibor Kabzan
Daniel ŠEĎO
Ing. Juraj Halahija
Deleguje Rada SPZ
Deleguje OR SPZ
členovia kynologickej
komisie

PROGRAM:
7,30 - 9,00 hod - prezentácia a veterinárna prehliadka (pred umelým brlohom )
9,00 - zahájenie skúšok
MIESTO SKÚŠOK: umelý brloh vo Važci - Petrovská.
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: prihlášky s ústrižkom poštovej poukážky je potrebné
zaslať do 19.augusta 2020 na adresu:
Slovenský poľovnícky zväz,
Okresná organizácia,
ul.1.mája č.40,031 01 Liptov. Mikuláš

UPOZORNENIE !
Oznamujeme záujemcom o tréningy v brlohárení, že tieto bude organizovať pán
Daniel Šeďo v umelom brlohu vo Važci. Tréningy budú prebiehať každý piatok od
17,00 hod do 19,00 hod od 17.júla 2020 do 21.augusta 2020. Poplatky za tréning:
a) členovia organizovaní v poľovníckych organizáciách (PZ, urbárske spoločnosti),
ktoré platia ročne paušál za výcvik (16,60 € za 1 plánovaného brlohára, sa môžu
zúčastňovať bezplatne po preukázaní totožnosti k poľovníckej organizácii.
b) členovia SPZ neorganizovaní v poľovníckych organizáciách okresu platia za výcvik
4.-€.
c) nečlenovia SPZ platia za výcvik 8.-€. Poplatok sa platí na mieste.
Telefón na p. D. Šeďu: 0903 951 899

Slovenský poľovnícky zväz,
Okresná organizácia Liptovský Mikuláš
usporiada v dňoch

14. a 15. novembra 2020
V poľovnom revíri Baranec a v diviačej zvernici PZ Baníkov
v Žiarskej Doline

SKÚŠKY DURIČOV (SD)
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ:

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 30.októbra 2020
Prihlášky zasielajte dvojmo, čitateľne a úplne vyplnené na adresu:
Slovenský poľovnícky zväz,
Okresná organizácia
ul.1.mája č.4O
031 01 Lipt. Mikuláš
SKÚŠOBNÝ POPLATOK: za každého prihláseného psa musí byť zaplatený
skúšobný poplatok 40,- € (pre nečlenov SPZ 80,- €) do dňa uzávierky!
Ústrižok pošt. poukážky priložte k prihláške!
BEZ PRILOŽENÉHO ÚSTRIŽKU O ZAPLATENÍ NEBUDE PES PRIJATÝ
NA SKÚŠKY !

Ing. Tibor Kabzan

VETERINÁRNE PREDPISY:

Správca:

Daniel ŠEĎO

Hospodár:

Ing. Juraj Halahija

Rozhodcovia:

deleguje Ústredie SPZ

1. Vodič psa predloží platné veterinárne osvedčenie, v ktorom bude potvrdené, že
zviera je klinicky zdravé a nepochádza z ohniska nákazy. U zvierat mimo okresu L.
Mikuláš a Ružomberok musí osvedčenie potvrdiť príslušná RVPS alebo štátny
lekár iného štátu.

Technická služba: členovia kynologickej komisie

2. Zvieratá musia byť odčervnené, zavakcínované proti besnote, psinke, hepatitíde
a parvoviróze minimálne 21 dní pred presunom a nie staršie ako 1 rok.
POKYNY PRE VODIČOV:

PROGRAM SKÚŠOK:
14. novembra 2020
- zraz účastníkov bude o 7.30 hod. na PD Agria – Poľovnícky dom Jakubovany,
15. novembra 2020
- pokračovanie v skúškach, zraz účastníkov je o 8,00 hod. pre diviačou zvernicou
v Žiarskej doline

(informácie týkajúce sa tréningu Vám radi poskytneme v kancelárií
OkO SPZ v Liptovskom Mikuláši, tréning však bude možný len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore s p. Dušanom Turoňom,
ml. správcom zvernice. tel. 0911 185 730 každú nedeľu od 16.8.2020
od 13:00 do 17:00

Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený, mať so sebou zbraň a náboje,
farbiarsky remeň. Dopravu pre rozhodcov zabezpečuje OR SPZ, ostatní účastníci
si zabezpečujú sami. Ubytovanie pre rozhodcov zabezpečí OR SPZ. Pri prezentácii
vodič psa predloží preukaz pôvodu psa, veterinárny preukaz a členský preukaz
klubu chovateľov. Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku. Vodič psa
zodpovedá za škody spôsobené jeho psom.

Organizačný výbor

Slovenský poľovnícky zväz,
Okresná organizácia SPZ Lipt. Mikuláš, ul. 1.mája č.40
v spolupráci s PZ Grúň Východná
usporiada
11. októbra 2020
PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV (PF)

Slovenský poľovnícky zväz,
Okresná organizácia
Ul.1.mája č. 40
031 01 Lipt. Mikuláš
VETERINÁRNE PREDPISY:
1.Vodič psa predloží platné veterinárne osvedčenie, v ktorom bude potvrdené, že
zviera je klinicky zdravé, nachádza sa v predpokladanej imunite proti besnote,
psinke a hepatitíde a pochádza z prostredia prostého nebezpečných nákaz
prenosných na mäsožravce.
2.Osvedčenie nesmie byť staršie ako 5 dní.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ:

Ing. Tibor Kabzan

Správca:

Daniel ŠEĎO

Hospodár:

Ing. Juraj Halahija

Rozhodcovia:

Deleguje Rada SPZ

Veterinárna služba:

Deleguje OR SPZ L .Mikuláš

Technická služba: členovia Kynologickej komisie
PROGRAM:
7,45 – 8,00 hod - prezentácia a veterinárna prehliadka prezentácia a veterinárna
prehliadka pred budovou TANAPu vo Východnej (Stredisko genofondu chovu rýb
– Východná železničná stanica)
8,00 - zahájenie skúšok
MIESTO SKÚŠOK: PZ Grúň Východná – okolie rybníkov TANAPu

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
prihlášky s ústrižkom poštovej poukážky je potrebné zaslať do 20. septembra
2020 na adresu:

SKÚŠOBNÝ POPLATOK: za každého prihláseného psa musí byť do dňa
uzávierky zaplatený skúšobný poplatok 27,- € poštovou poukážkou. (Nečlen SPZ
platí 54,- €) Poštové poukážky a prihlášky sú k dispozícii na OkO SPZ L. Mikuláš
- na požiadanie zašleme.
POKYNY PRE VODIČOV: Zraz účastníkov je o 7,30 hod. pred dolnou bránou
amfiteátru vo Východnej. Po prezentácii sa všetci účastníci spoločne presunú na
miesto konania skúšok. Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený a mať so sebou
zbraň, náboje, farbiarsky remeň. Pri prezentácii predloží preukaz pôvodu psa,
veterinárny preukaz, ústrižok o zaplatení poplatku a členský preukaz klubu
chovateľov. Vodič zodpovedá za škody spôsobené jeho psom. Skúša sa podľa
platného skúšobného poriadku.
Organizačný výbor

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ
Okresná organizácia v Liptovskom Mikuláši

PROPOZÍCIE
Kynologické podujatia 2020
SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA
Obvodná poľovnícka komora v Liptovskom Mikuláši

