
 

 

       SLOVENSKÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  RETRIEVEROV 
                                            Slávičia 23,  940 01  Nové Zámky 

                                          VVS/1-900/90-43883  

 

 

SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB RETRIEVEROV 
 

usporiada dňa 05.09.2015 

 

Jesenné skúšky retrieverov so zadávaním titulov CACT, R. CACT, Najlepší retriever 

a 

Jesenné skúšky stavačov o Víťaza Jesenných skúšok stavačov  

 

 

Miesto konania: Imeľ (okres Komárno) 

Zraz účastníkov: 7,00 - 7,30 hod. - pred Obecným úradom v Imeli 

   (GPS: 47° 54' 6.65029" N   18° 8' 36.4544106" E) 

 https://goo.gl/maps/Uoxwj 

 7,30 - 7,45 hod. – hromadný presun k poľovníckemu domu v revíri 

 7,45 - 8,15 hod. – registrácia účastníkov a raňajky 

 - pred začiatkom skúšok prebehne veterinárna kontrola 

Začiatok skúšok: 8,15 hod. 

 

Najlepší retriever – môže získať retriever na Jesenných skúškach retrieverov, ktorý ukončí skúšku v I. 

cene s najvyšším počtom bodov a je v majetku člena SŠKR 

Víťaz Jesenných skúšok stavačov – môže získať jedinec na Jesenných skúškach stavačov, ktorý ukončí 

skúšku v I. cene s najvyšším počtom bodov  

 

Sponzori skúšok 

 

 

  

https://goo.gl/maps/Uoxwj
http://www.firedog.eu/sk/
http://www.royalcanin.sk/


 

 

 

Informácie o skúške 

- uzávierka prihlášok: 23.08.2015 

- skúšky sa konajú podľa platného skúšobného poriadku (http://www.sportklub-retriever.sk/skusobne-

poriadky) 

- rozhodcov deleguje Slovenská poľovnícka komora 

- skúšky sa konajú za každého počasia 

- cena stravy pre vodičov je zahrnutá v štartovnom poplatku 

 

Informácie o účasti 

- každý vodič psa je povinný prísť na skúšku poľovne ustrojený a mať pri sebe poľovnú zbraň, zbrojný 

preukaz a potrebný počet nábojov 

- pre kolektívnych členov (nepoľovníkov) strelca zabezpečí organizácia usporiadajúca skúšky 

- každý jedinec musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze 

a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred skúškou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny 

- zo skúšky budú vylúčené choré jedince a hárajúce suky 

 

Vodič psa musí pri registrácii predložiť: 

- preukaz o pôvode psa 

- veterinárny preukaz s platnými očkovaniami 

 

Poplatky 

DRUH SKÚŠKY ČLEN SŠKR NEČLEN SŠKR 

Jesenné skúšky retrieverov 30 € 45 € 

Jesenné skúšky stavačov 30 € 45 € 

 

Poplatok za skúšku je potrebné zaplatiť v prospech účtu SŠKR do konca uzávierky. Platba na 

mieste nie je možná! 

- cena stravy na deň pre nesúťažiacich: 

- raňajky: 2,50 € 

- obed: 4 € 

Poznámka: Ak máte záujem o stravu aj pre nesúťažiacich, prosíme Vás o prihlásenie počtu osôb 

a zapísanie do prihlášky (z dôvodu dostatočného zabezpečenia stravy).  

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., M. R. Štefánika 2, 940 45 Nové Zámky 

Číslo účtu: 5058494069/0900 

IBAN: SK2509000000005058494069 

SWIFT CODE: GIBASKBX 

Konštantný symbol: 0308 

Variabilný symbol: 05092015 

Správa pre prijímateľa: Meno platiteľa 

http://www.sportklub-retriever.sk/skusobne-poriadky
http://www.sportklub-retriever.sk/skusobne-poriadky


 

 

 

Podpísanú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení a kópiou preukazu o pôvode psa posielajte na 

adresu:  

Simona Krajčovičová, Pečnianska 29, 851 01 Bratislava 

alebo na e-mail: info.sskr@gmail.com 

Zaregistrovanie prihlášky Vám bude oznámené na Vašu e-mailovú adresu do troch dní. V prípade, ak 

nedostanete odpoveď o registrácii, overte si túto informáciu telefonicky na čísle: +421 915 462 654 

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 

 

Informácie ohľadom skúšok: 

Prezident klubu: Štefan Janega- +421 918 562 695 

Hlavný výcvikár: Kristián Nyári- +421 908 352 482 

Tajomník: Simona Krajčovičová- +421 915 462 654 

mailto:info.sskr@gmail.com

