
Smernica pre získanie kvalifikácie streleckého rozhodcu a inštruktora SPK 
 

I. Účel 

Výcvik členov Slovenskej poľovníckej komory v streľbe je neodmysliteľnou súčasťou 

poľovníckej praxe. Docielenie vyšších streleckých schopností je predpokladom pre úspešné a 

humánne ulovenie zveri. Účelom tejto smernice je i zvýšenie bezpečnej úrovne pri 

zaobchádzaní so zbraňou pri športových streleckých podujatiach ako i pri výkone práva 

poľovníctva. Každý člen, ktorý sa podieľa na plnení plánu lovu, musí byť dostatočne 

pripravený v zaobchádzaní so strelnou zbraňou i v streľbe na neživé terče. Tí, ktorí chcú 

rozvíjať svoju streleckú schopnosť a dosiahnuť vyššiu streleckú úroveň, majú príležitosť 

zdokonaliť sa v streľbe pri streleckých súťažiach usporadúvaných od základných organizácií 

až po strelecké majstrovstvá SPK. 

Účelom tejto smernice je stanoviť podmienky, ktoré musí člen Slovenskej poľovníckej 

komory splniť, aby získal kvalifikáciu streleckého rozhodcu a inštruktora SPK. 

 

II. Kvalifikácia streleckého rozhodcu a inštruktora 

a/ Kvalifikácia streleckého rozhodcu a inštruktora pre majstrovstvá OPK 

b/ Kvalifikácia streleckého rozhodcu a inštruktora pre majstrovstvá oblasti a majstrovstvá 

SPK 

 

III. Podmienky pre získanie kvalifikácie streleckého rozhodcu a inštruktora pre 

majstrovstvá OPK 

1. Kandidát na získanie kvalifikácie streleckého rozhodcu a inštruktora musí byť členom 

SPK, držiteľom zbrojného preukazu a poľovného lístka. 

2. Návrhy na zaradenie kandidátov do kurzu streleckých rozhodcov a inštruktorov 

predkladajú písomne príslušné OPK na SPK. 

3. Kandidát musí absolvovať kurz streleckých rozhodcov a inštruktorov SPK v rozsahu 8 

hodín teoretickej prípravy a 2 hodín praktickej prípravy, alebo podľa pokynov SPK. 

4. Kandidát úspešne zvládol kvalifikačný písomný test v rozsahu 30 otázok, pričom min. na 

25 odpovedal správne. 

5. Úspešných absolventov kurzu do funkcie streleckého rozhodcu a inštruktora menuje 

Prezídium SPK, preukaz streleckého rozhodcu a inštruktora SPK s kvalifikáciou pre 

majstrovstvá OPK, oblasti alebo SPK vydá Kancelária SPK. 

 

IV. Podmienky pre získanie kvalifikácie streleckého rozhodcu a inštruktora pre 

majstrovstvá oblasti a majstrovstvá SPK 

1. Kandidát na zvýšenie kvalifikácie streleckého rozhodcu a inštruktora pre oblastné 

majstrovstvá a majstrovstvá SPK musí byť členom SPK a držiteľom zbrojného preukazu a 

poľovného lístka. 

2. Kandidát musí byť držiteľom preukazu streleckého rozhodcu a inštruktora SPK pre 

majstrovstvá OPK min. 3 roky. 

3. Návrhy na zaradenie kandidátov na zvýšenie kvalifikácie do kurzu streleckých rozhodcov a 

inštruktorov predkladajú písomne príslušné OPK na SPK. 

4. Kandidát na zvýšenie kvalifikácie streleckého rozhodcu a inštruktora musí absolvovať min. 

3 hospitácie určené K SPK na majstrovstvách oblasti, alebo majstrovstvách SPK pod 

dohľadom delegovaného rozhodcu zo strany SPK, pričom o tejto skutočnosti predloží 

písomné potvrdenie. 

5. Na majstrovstvách oblasti pri ktorých kandidát absolvoval hospitácie boli zastúpené guľové 

i brokové disciplíny. 

6. Kandidát absolvoval kurz streleckých rozhodcov a inštruktorov pre majstrovstvá oblasti a 

majstrovstvá SPK v rozsahu 8 hodín teoretickej prípravy a 2 hodín praktickej prípravy, alebo 

podľa pokynov SPK. 



7. Kandidát úspešne zvládol kvalifikačný písomný test v rozsahu 60 otázok, pričom min. na 

50 odpovedal správne. 

8. Úspešných absolventov kurzu do funkcie streleckého rozhodcu a inštruktora SPK menuje 

Prezídium SPK. Preukaz streleckého rozhodcu a inštruktora SPK s kvalifikáciou pre 

majstrovstvá oblasti a majstrovstvá SPK vydá Kancelária SPK. 

 

V. Delegovanie prednášateľov a skúšobných komisárov na kurz streleckých rozhodcov 

a inštruktorov SPK 

1. Prednášateľov a skúšobných komisárov na kurz streleckých rozhodcov a inštruktorov SPK 

písomne deleguje K SPK na základe návrhu Streleckej komisie SPK z radov členov Streleckej 

komisie SPK a skúsených streleckých rozhodcov s kvalifikáciou pre majstrovstvá oblasti a 

majstrovstvá SPK. 

 

VI. Organizácia kurzu streleckých rozhodcov a inštruktorov 

1. Kurz streleckých rozhodcov a inštruktorov organizuje Strelecká komisia SPK v súčinnosti s 

Kanceláriou SPK. 

2. Termín a miesto konania kurzu streleckých rozhodcov a inštruktorov SPK stanovuje 

Kancelária SPK po dohode so Streleckou komisiou SPZ.  V prípade záujmu min. 20 

kandidátov na absolvovanie kurzu u príslušnej OPK, K SPK vydá na základe písomnej 

žiadosti od OPK poverenie organizačným zabezpečením pre príslušnú OPK. OPK úzko 

spolupracuje s SPK. 

3. Zostavenie kvalifikačného testu a jeho vyhodnotenie uskutočňuje komisia delegovaných 

prednášateľov a skúšobných komisárov. 

4. Kandidáti na kurz streleckých rozhodcov a inštruktorov sa kurzu zúčastňujú na vlastné 

náklady, alebo na náklady vysielajúcej OPK. 

5. Účastníci kurzu streleckých rozhodcov a inštruktorov SPK platia organizačný poplatok vo 

výške stanovenej Streleckou komisiou SPK, alebo poverenej OPK. 

6. Prednášatelia a členovia skúšobnej komisie majú nárok na odmenu za vykonanú prácu a 

úhradu cestovných výdavkov. 

 

VII. Evidencia a odvolanie streleckých rozhodcov a inštruktorov 

1. Evidencia streleckých rozhodcov a inštruktorov SPK je vedená na K SPK. 

2. Rozhodcu, ktorý stratí predpoklady pre výkon tejto funkcie, môže K SPK na základe 

návrhu Streleckej komisie príslušnej OPK vyškrtnú z evidencie streleckých rozhodcov 

a inštruktorov SPK. 

3. Rozhodcu, ktorý si dlhodobo neplní povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, alebo tieto 

povinnosti hrubým spôsobom poruší, môže na základe návrhu Streleckej komisie SPK, alebo 

Streleckej komisie príslušnej OPK, Prezídium SPK odvolať z funkcie a nariadiť jeho 

vyškrtnutie z evidencie streleckých rozhodcov a inštruktorov SPK. 

4. Streleckí rozhodcovia a inštruktori SPK sú povinní včas oznámiť K SPK každú zmenu 

bydliska, či inú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť ich delegovanie na strelecké podujatia. 

 

VIII. Prechodné ustanovenia 

1. Preukazy streleckých rozhodcov a inštruktorov vydané podľa doterajších predpisov 

zostávajú v platnosti do výmeny, najneskôr do konca roka 2013. 

 

IX. Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica bola schválená Snemom SPK uznesením č. 11/2012 zo dňa 10.11.2012, čím 

nadobúda účinnosť. 
 

  


