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Vec: Pokyny pre uskutočnenie povinných kontrolných strelieb a skúšok zo strelectva 

v súvislosti s uvoľňovaním opatrená proti šíreniu koronavírusu 

 

  Slovenská poľovnícka komora (SPK) ako organizácia zriadená podľa § 41 zákona č. 

274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) Vám oznamuje, že na základe uznesenia Vlády č. 

203/2021 zo 16. apríla 2021 je možné vykonávať bez ohlásenia hromadné podujatia do 6 osôb.  

 

 Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy budú môcť byť organizované 

kontrolné streľby členov SPK a praktické skúšky zo strelectva za nasledovných podmienok: 

a) organizátor je plne zodpovedný za priebeh podujatia, na ktorý je povinný 

zabezpečiť všetky náležitosti konania kontrolných strelieb a praktických skúšok 

zo strelectva tak, ako to vyžaduje uznesenie Vlády č. 203/2021 a vyhláška Úradu 

verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 

§ 4 ods 1. 

b) každý člen, bude na kontrolné alebo praktické skúšky streľby pozvaný na určitý presný 

čas, čo je nevyhnutné prízvukovať v pozvánke a v prípade nedodržania času, bude 

musieť počkať v bezpečnej vzdialenosti, kým si dostrieľajú všetci, ktorí prišli na čas, 

c) v prípade kontrolných strelieb bude každý člen strieľať výhradne so zbraňou vo svojej 

držbe/spoludržbe, 

d) na každom strelišti budú môcť byť prítomní max. 6 strelci (inštruktor sa neráta), 

e) vstup na strelnicu je povolený len s rúškom, 

f) vstup do areálu bude umožnený len nahláseným členom OPK vo vopred objednanom 

čase, preto je nutné dodržiavať presné časy vstupu a odchodu zo strelnice,  

g) prevádzková budova strelnice, wc, bufet, či iné stavby budú pre návštevníkov uzavreté, 

 

všetkým OPK 
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h) pre ostatnú verejnosť je v deň konania kontrolných strelieb areál strelnice uzavretý, 

 

Vydaný pokyn pre uskutočnenie povinných kontrolných strelieb v súvislosti s nariadeniami 

a uzneseniami Vlády SR má platnosť od 19. do 28. apríla 2021. 

 

 S pozdravom 

 

 

 

 

 

  Ing. Rudolf Huliak, v.r.    PaedDr. Imrich Šuba, PhD.  

      predseda Streleckej komisie SPK               riaditeľ K SPK 
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