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IDENTIFIKAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE O STRELNICI
Prevádzkový poriadok je spracovaný v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive v znení neskorších zákonov.

1.

Prevádzkovateľ strelnice :

TIDLY SECURITY s.r.o.
Dolná 5
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 51 143 500
Štatutárny zástupca :
Tel.: 0903 532 215
2.

JUDr. Dušan LUKAČKO
e-mail: dusan.lukacko@gmail.com

Správca strelnice :
Meno a priezvisko :
JUDr. Dušan LUKAČKO
Séria a číslo ZP : AA 350 670 Skupina : A, C, E
Menovaný dňa :
Funkčné obdobie : od: 22.02.2020
do:
neurčito
Kontakt :
tel.: 0903 532 215
e-mail:dusan.lukacko@gmail.com

3.

Zástupca správcu strelnice :
Meno a priezvisko :
Séria a číslo ZP :
Menovaný dňa :
Funkčné obdobie : od:
Kontakt :
tel.:

4.

Skupina :
do:
e-mail:

Prevádzková doba strelnice
Pondelok – Piatok :
Sobota :
Nedeľa :

od: 08:00
od: 08:00
od: 08:00

do : 22:00
do : 22:00
do : 22:00

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej doby strelnice.
5.

Umiestnenie strelnice
Strelnica je lokalizovaná v meste Banská Štiavnica ako súčasť objektu SO 01
Voľnočasový objekt, ktorý je vybudovaný na parcelách č. 5400/7, 5400/9,
5400/29, 5400/30, k.ú. Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica.
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POVOLENIE PREVÁDZKOVANIA strelnice OR PZ Žiar nad Hronom

Prevádzkovateľ je oprávnený k prevádzkovaniu strelnice na základe Povolenia
prevádzkovania strelnice vydané Okresným riaditeľstvom PZ v Žiari nad Hronom.
Číslo povolenia : ORPZ-ZH-OPP1-37-095/2020
zo dňa : 07. 09. 2020
7.

KATEGORIZÁCIA STRELNICE V ZMYSLE STN 39 5050

Podľa stavebného riešenia :

vnútorná strelnica

Podľa možného úniku striel:

krytá strelnica

Podľa prístupu verejnosti :

verejná strelnica

Podľa spôsobu prevádzky :

komerčná strelnica

Podľa trvania doby prevádzky :

stála strelnica

Podľa používaných zbraní:

strelnica pre krátke aj dlhé palné zbrane

Podľa používaného streliva:

strelnica pre strelivo s plášťovými strelami
s mäkkým jadrom ( okrem olovených striel )

Podľa vzdialenosti streľby :

strelnica pre streľbu do 50 m

Rozsahu vzdialenosti streľby:
-

pevne stanovená vzdialenosť streľby pre
( 7,62 x 39, 5,56 x 45 / .223 a pod. )
meniteľná vzdialenosť streľby pohyblivou palebnou aj terčovou
líniou ( LUGER 9 x 19 a pod. )

CHARAKTER POSUDZOVANEJ STRELNICE
- strelnica vnútorná, verejná, komerčná, stála, krytá, výcviková a športová,
- strelnica s meniteľnou vzdialenosťou streľby,
- strelnica pre krátke aj dlhé palné zbrane.
8.

PRIESTOR STRELNICE

8.1

Priestor strelnice je priestor, do ktorého je v priebehu streľby zakázaný vstup.

8.2

Priestor strelnice je celý vnútorný priestor strelnice a tvorí ho priestor streliska,
strelecká plocha pre statickú a dynamickú streľbu a terčová plocha.

8.3

Strelisko, strelecká plocha pre statickú a dynamickú streľbu a terčová plocha je
zakreslená vo výkresovej dokumentácii „Balistické pomery strelnice“.
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9.

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI NA STRELNICI

9.1

Do priestoru strelnice sa vchádza cez jediné dvere, ktoré sú umiestnené pri
miestnosti správcu strelnice. Vstupné dvere sú opatrené „guľou“ s elektricky
ovládaným zámkom. Nad vstupnými dverami je inštalovaná výstražná svetelná
signalizácia a výstražná tabuľka.

9.2

Výstražná tabuľa je spracovaná podľa nižšie uvedeného vyobrazenia:
POZOR STRELNICA !
NEVSTUPOVAŤ !

9.3

Priestor strelnice je zo stanoviska správcu strelnice cez presklené okno v celom
rozsahu vizuálne kontrolovateľný.

9.4

Ak správca strelnice alebo riadiaci streľby zistí vniknutie nepovolanej osoby do
priestoru strelnice v priebehu streľby je povinný ihneď ukončiť streľbu a
zabezpečiť, aby nepovolané osoby opustili priestor strelnice.

10.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

10.1

Prevádzkovateľ je povinný vyvesiť na dobre viditeľnom mieste v strelnici kópiu
prevádzkového poriadku strelnice overeného znalcom z odboru strelné zbrane
a výbušniny, evakuačný plán, zásady prvej pomoci, ako aj dôležité telefónne
čísla (prvá pomoc, hasiči, polícia).

10.2

Prevádzkovateľ strelnice je povinný na vstupe do strelnice na dobre viditeľnom
mieste zreteľne vyznačiť meno správcu strelnice a jeho telefonický kontakt.
Odporúča sa vyznačiť aj telefónne číslo štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa
a telefónne číslo balistika.

10.3

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť a pravidelne kontrolovať a dopĺňať
lekárničku umiestnenú v priestore pre strelcov, ktorá je naplnená v zmysle
prílohy č.3 k vyhláške č. 555/2003 Z.z Súčasťou lekárničky musí byť zoznam
zdravotníckeho materiálu.

10.4

Riadenie a organizácia všetkých činností vykonávaných na strelnici podlieha
výlučne a jedine správcovi strelnice, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť na
strelnici. Správcovi strelnice sú podriadené všetky osoby na strelnici. Správca
strelnice je oprávnený: rozhodovať o spôsobe, forme a rozsahu streľby na
strelnici a môže vykázať osobu zo strelnice, ktoré nerešpektuje jeho pokyny
alebo hrubo porušila prevádzkový poriadok strelnice.

10.5

Správca strelnice zodpovedá za dôsledné dodržiavanie prevádzkového
poriadku strelnice, za kontrolu použitého streliva vo vzťahu k povolenému typu
streliva ako aj za dodržiavanie správneho režimu streľby.

10.6

Osoby s platným zbrojným preukazom môžu vykonávať streľbu samostatne.
Osoby bez platného zbrojného preukazu môžu vykonávať streľbu vždy len pod
dohľadom osoby s platným zbrojným preukazom, ktorá je za dané osoby
zodpovedná. Správca strelnice overí odbornú aj fyzickú spôsobilosť osôb
vykonávajúcich streľbu.
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10.7

Prevádzkovateľ strelnice je povinný zabezpečiť pravidelné kontroly
technického stavu strelnice v polročných intervaloch t.j. dva krát za rok.
Kontroly technického stavu vykonáva dodávateľ technológie strelnice alebo
správca strelnice. Kontroly musia byť zamerané hlavne na kontrolu celistvosti
a opotrebovania záchytných a ochranných zariadení strelnice. Dátum a
výsledky kontroly je správca strelnice povinný vyznačiť do Prevádzkovej knihy
strelnice a prevádzkovateľ strelnice je povinný tieto kontroly dozorovať.

10.8

Prevádzkovateľ strelnice je povinný zabezpečiť pravidelnú odbornú údržbu
strelnice a minimálne jedenkrát za kalendárny rok zabezpečiť výmenu
opotrebovaných a poškodených častí zariadenia strelnice za nové. Podkladom
pre rozsah údržby strelnice bude kontrola technického stavu strelnice.

10.9

Prevádzkovateľ strelnice alebo správca strelnice je povinný okamžite zastaviť
prevádzku strelnice ak zistí poškodenie, poruchu alebo inú zmenu na strelnici,
ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť strelnice.

10.10

Pri zmene konštrukčných alebo prevádzkových podmienok na strelnici, ktoré
by mohli mať vplyv na bezpečnosť strelnice, je prevádzkovateľ strelnice
povinný vyžiadať vypracovanie nového znaleckého posudku a nahlásiť túto
skutočnosť príslušnému oddeleniu PZ SR, ktorý povolenie na prevádzkovanie
strelnice vydal.

II.

ZODPOVEDNÉ OSOBY, ICH PRÁVA A POVINNOSTI

Prevádzka na strelnici je riadená prostredníctvom oprávnených fyzických osôb
zodpovedných za bezpečnú prevádzku na strelnici. Ustanovenie týchto osôb do funkcie je
prevedené písomne, formou príloh prevádzkového poriadku strelnice, alebo zápisom do
prevádzkovej knihy strelnice.
Zodpovedné fyzické osoby – funkcionári strelnice :




Správca strelnice
Zástupca správcu strelnice
Riadiaci streľby

- povinná funkcia k prevádzke strelnice
- nepovinná funkcia k prevádzke strelnice
- nepovinná funkcia k prevádzke strelnice.

Správca strelnice
-

správcom strelnice môže byť v danom čase vždy len jedna fyzická osoba,

-

správca strelnice je menovaný prevádzkovateľom strelnice,

-

v zmysle § 50, zákona č. 190/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov môže byť
správcom strelnice fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky
držiteľom niektorej zo skupín A, B, C alebo E zbrojného preukazu.
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Zástupca správcu strelnice
-

zástupcom správcu môže byť v danom čase vždy len jedna fyzická osoba,

-

zástupca správcu strelnice je menovaný správcom strelnice,

-

zástupcom správcu strelnice môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá
je najmenej tri roky držiteľom niektorej zo skupín A, B, C alebo E zbrojného
preukazu,

-

menovaním zástupcu správcu strelnice zostáva zodpovednosť správcu strelnice
za bezpečnosť na strelnici nezmenená a nedeliteľná, ( správca je zodpovedný aj
za činnosť zástupcu správcu strelnice ).
Riadiaci streľby

-

riadiacim streľby môže byť v danom čase menovaných viac fyzických osôb,

-

riadiaci streľby je menovaný správcom strelnice,

-

menovaním riadiaceho streľby zostáva zodpovednosť správcu strelnice za
bezpečnosť na strelnici nezmenená a nedeliteľná, ( správca je zodpovedný aj za
činnosť riadiaceho streľby )

-

ak nie je riadiaci streľby menovaný, plní jeho povinnosti správca strelnice.

1.

SPRÁVCA STRELNICE ( zástupca správcu strelnice ) je povinný :

1.1.

pri výkone funkcie nosiť viditeľné označenie „Správca strelnice", „Zástupca
správcu strelnice",

1.2.

zaistiť všetkým strelcom dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice,

1.3.

zaistiť ochranu strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom,

1.4.

zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená,

1.5.

zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom
alkoholu alebo pod vplyvom návykovej látky,

1.6.

zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku,

1.7.

oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie
osoby súvisiace s prevádzkovaním strelnice,

1.8.

zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici,

1.9.

vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový poriadok,

1.10.

dôsledne kontrolovať použité strelivo vo vzťahu k povolenému typu streliva,
ako aj za dodržiavanie správneho režimu streľby.
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2.

RIADIACI STREĽBY

2.1.

Riadiaci streľby je menovaný správcom strelnice. Ak nie je menovaný, plní jeho
povinnosti správca strelnice.

2.2.

O menovaní riadiaceho streľby prevedie prevádzkovateľ strelnice záznam do
prevádzkovej knihy strelnice.

2.3.

Riadiaci streľby zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti na strelnici pri streľbe.

2.4.

Riadiaci streľby sa pri výkone svojej funkcie riadi prevádzkovým poriadkom
strelnice.

2.5.

Riadiaci streľby je povinný byť osobne prítomný streľby, ktorej riadenie mu
podlieha.

2.6.

Riadiaci streľby riadi prípravu, priebeh a ukončenie streľby.

2.7.

Svoje funkčné povinnosti preberá riadiaci streľby na pokyn správcu strelnice.
Po ukončení strelieb oznámi riadiaci strelieb správcovi strelnice ukončenie
strelieb a zoznámi ho s ich priebehom.

2.8.

Riadiaci streľby je povinný v priebehu streľby zaistiť sledovanie priestoru
strelnice. Ak zistí riadiaci streľby vniknutie nepovolanej osoby do priestoru
strelnice v priebehu streľby, je povinný ihneď ukončiť streľbu a zabezpečiť, aby
nepovolané osoby opustili priestor strelnice.

2.9.

Za výkon funkcie riadiaceho streľby je plne zodpovedný správca strelnice.

2.10.

Menovaním riadiaceho streľby zostáva zodpovednosť správcu strelnice za
bezpečnosť na strelnici nezmenená a nedeliteľná. Správca strelnice je
zodpovedný aj za činnosť riadiaceho streľby.

III.

DOKUMENTÁCIA VEDENÁ NA STRELNICI

1.

PREVÁDZKOVÁ KNIHA STRELNICE

1.1

Prevádzková kniha strelnice slúži k vedeniu záznamov o priebehu strelieb, o
menovaní riadiaceho streľby a záznamov o technickom stave strelnice a jeho
kontrolách.

1.2

Prevádzkovú knihu strelnice vedie prevádzkovateľ strelnice a záznamy do nej
sú oprávnení zapisovať správca strelnice, zástupca správcu strelnice a jemu
nadriadené kontrolné orgány, poprípade riadiaci streľby, ak bol riadiaci streľby
menovaný.

1.3

Do prevádzkovej knihy strelnice sa zapisujú aj záznamy o zmene technického
stavu strelnice, záznamy o údržbe a opravách zariadení strelnice, záznamy o
zistených nedostatkoch a lehotách k ich odstráneniu a záznamy o bežnej
prevádzke strelnice.

1.4

Správca strelnice zapisuje do prevádzkovej knihy strelnice čas začatia a čas
ukončenia streľby, prípadné technické závady zistené v priebehu streľby.
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1.5

Kontrolné orgány ( polícia alebo znalec ) zapisujú do prevádzkovej knihy
strelnice záznamy o vykonaných kontrolách, zistených nedostatkoch a
opatreniach uložených k ich odstráneniu.

2.

KNIHA VSTUPOV NA STRELNICU

2.1

Kniha vstupov na strelnicu slúži k evidencii osôb vstupujúcich na strelnicu za
účelom streľby.

2.2

Každý strieľajúci je zapísaný do knihy vstupov na strelnicu podľa predpisu v
záhlaví knihy.

2.3

Správnosť uvedených údajov potvrdzuje strelec svojim podpisom.

2.4

Svojim podpisom v knihe vstupov na strelnicu strelec súčasne potvrdzuje
zoznámenie sa s týmto Prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.

2.5

Do knihy vstupov na strelnicu sa zapisuje najmä :
-

Meno a priezvisko strelca.

-

Číslo a skupina zbrojného preukazu ( ak strelec nemá ZP tak číslo ID ).

-

Zbraň a strelivo, ktoré bude použité počas streľby.

-

Iné informácie, ak sú potrebné.

-

Podpis strieľajúceho, ktorý bude potvrdením strelca o dôkladnom
oboznámení sa s Prevádzkovým poriadkom strelnice.

IV.

POVOLENÉ ZBRANE, STRELIVO A REŽIMY STREĽBY

1.

POVOLENÉ ZBRANE

1.1.

Zbrane kategórie B - § 5, písm. a), b), c), d), e) a f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,
krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so
stredovým zápalom,
jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej
celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
dlhá samonabíjacia palná zbraň,
dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne
je menšia alebo sa rovná 600 mm,
samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo
upravená zo samočinnej zbrane.
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1.2.

Zbrane kategórie C - § 6, písm. a), b), c), d), e) a f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.3.

jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej
celková dĺžka je najmenej 280 mm,
dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. e),
dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,
plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely je vyššia ako 15 J,
palná zbraň na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na nad 7,5 J,
opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného
zámkového systému.

Zbrane kategórie D - § 7, písm. a), b), d), e) a g)
a)
b)
c)
e)
g)

2.

www.sudnyznalec.sk

palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na
ústí hlavne najviac 7,5 J,
plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje
najviac 15 J,
expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B
alebo kategórie C,
mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
paintbalová zbraň a airsoftová zbraň

POVOLENÉ STRELIVO
-

celoplášťové strely s jednotnou strelou s okrajovým alebo stredovým
zápalom – FMJ ( špeciálne povolené strelivo SP, HP alebo JHP len pre
režim streľby 8* HUNTER).

Presná špecifikácia sa nachádza v časti Povolené režimy streľby.

3.

POVOLENÉ REŽIMY STREĽBY

A)

8* HUNTER pevná palebná línia - pevná terčová línia
::: max. 1 strelec

>
>
>
>
>
>

Maximálny kaliber strely :
Maximálna energia strely :
Konštrukcia strely :
Vzdialenosť streľby :
Nominálne strelivo :
Ochranné prvky :

9,3 mm ( .366 )
3.500 J / special 10 000 J *
FMJ, SP, HP, JHP
pevná vzdialenosť 50 m
7,62 x 51 mm ( .308 WIN )
chrániče sluchu, chrániče zraku

* Streľba so strelivom nad 3.500 J je podmienená osobným dohľadom správcu strelnice.
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STATIC pevná palebná línia - pohyblivá terčová línia
::: max. 8 strelcov

>
>
>
>

Maximálny kaliber strely :
Maximálna energia strely :
Konštrukcia strely:
Vzdialenosť streľby:

12,7 mm ( .50 inch)
2 000 J
FMJ **
od 5 - do 50 m

> Nominálne strelivo:

9 x 19 LUGER - krátka zbraň
7,62 x 39 mm ( .223) - dlhá zbraň

> Ochranné prvky :

chrániče sluchu, chrániče zraku

Režim streľby STATIC zahrňuje aj streľbu na terčové pojazdy
TARGET RETRIEVERS.
** Konštrukcie striel SP, HP, JHP len so súhlasom správcu strelnice.

C)

DYNAMIC pohyblivá palebná línia - pohyblivá terčová línia

::: max. 1 strelec

>
>
>
>
>
>
>

Maximálny kaliber strely:
12,7 mm ( .50 inch )
Maximálna energia strely: 1 000 J
Konštrukcia strely:
FMJ
Vzdialenosť streľby:
od 5 m - do 25 m
Nominálne strelivo:
9 x 19 mm LUGER - krátka aj dlhá zbraň
Špeciálne povolené strelivo: 7,62 x 39 mm / 5,56 x 45 ***
Ochranné prvky : chrániče sluchu, chrániče zraku, pokrývka
hlavy, rukavice, odev zakrývajúci celé telo
vrátane krku ( pohyb osoby alebo strelca v tričku
alebo v krátkych nohaviciach je prísne zakázaný )

*** Streľba strelivom 7,62 x 39 / 5,56 x 45 je podmienená osobným dohľadom správcu.

D)

MALOKALIBER pohyblivá palebná línia - pohyblivá terčová línia

::: max. 12 strelcov

> Maximálny kaliber strely:
> Maximálna energia strely:
> Konštrukcia strely:
>
>
>

5.6 mm ( .22 LR )
200 J ****

- jednotná strela s okrajovým zápalom ( pre palné zbrane )
- jednotná strela s voľným projektilom ( pre plynové zbrane )
Vzdialenosť streľby:
od 5 m - do 50 m
Nominálne strelivo:
.22 Long Rifle ( 5,6 x 15 mm )
4,5 mm ( .177) pre vzduchové zbrane
Ochranné prvky :

chrániče sluchu, chrániče zraku

**** Strelivo nad 200 J ( .22 WMR ) len so súhlasom správcu strelnice.
Režim streľby MALOKALIBER zahrňuje aj streľbu z plynových zbraní
( zbraň kategórie "C"- nad 15 J a zbrane kategórie "D" - do 15 J ).
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VIDEOSHOOTING pohyblivá palebná línia - pevná terčová línia
::: max. 2 strelci

V strelnici je zrealizovaná konštrukčná príprava na montáž technológie videostrelnice
s ostrou streľbou. Presná špecifikácia režimu streľbu bude špecifikovaná po ukončení
montáže technológie v závislosti od typu jej prevedenia.

ZAKÁZANÉ STRELIVO
>
>

>
>

olovené neplášťové strely ( zdravotné a požiarne riziká ),
expanzné strely HP a JHP - okrem režimu streľby 8* HUNTER
( výrazne znižuje životnosť protiodrazových obkladov ),
APC strelivo ( strely, ktoré sú celé alebo ich časti vyrobené z materiálov
s tvrdosťou vyššou ako 43 HRC ( strely prierazné),
strely zápalné, výbušné alebo s reaktívnym pohonom,
každé strelivo, ktoré nie je uvedené v povolenom strelive.

4.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

4.1

Strelci ako aj všetky osoby nachádzajúce sa v priestore strelnice sú vždy
povinné používať počas streľby ochranné prvky a ochranné pomôcky
chrániace pred poranením. Rozsah ochranných pomôcok je závislý od režimu
streľby a vzdialenosti terča. Špecifikácia ochranných prvkov je uvedená v
kapitole II. 8 Povolené režimy streľby.

4.2

Strelci ako aj všetky osoby nachádzajúce sa v priestore strelnice sú vždy
povinné používať športovú alebo pracovnú obuv chrániacu celé chodidlo
minimálne do výšky členku.

4.3

Minimálna vzdialenosť terča od strelca je 5 m pre streľbu na mäkké
priestrelné terče ( papierové, plastové, drevené a pod. ) a 10 m pre streľbu na
tvrdé terče ( popper, gong, kov a pod. ). Minimálna vzdialenosť terča od strelca
pre streľbe na lapač striel je 5 m. Streľba na kratšie vzdialenosti nie je bezpečná
a je výlučne na zodpovednosti strelca.

4.4

Streľbu je možné vykonávať vždy len v jednom z povolených režimov
streľby. Súbežná streľba dvoch a viacerých režimov je zakázaná.

4.5

Maximálne dovolené počty súčasne strieľajúcich strelcov pre jednotlivé
režimy streľby sú nasledovné : Jeden strelec v režime streľby 8* HUNTER,
osem strelcov v režime streľby STATIC, jeden strelec v režime streľby
DYNAMIC, dvanásť strelcov v režime streľby MALOKALIBER a dvaja strelci pre
režim streľby VIDEOSHOOTING.

4.6

Upevňovať terče priamo na protiodrazový pryžový obklad na stene strelnice je
zakázané. Priestrelné terče ( papierové, plastové, drevené a pod. ) v režime
streľby DYNAMIC musia mať vlastný samostatný rám alebo stojan vyrobený z
priestrelných materiálov ( drevo, papier, plast a pod. ), pomocou ktorého terče
stoja, visia alebo sú opreté o stenu.

4.7

Špeciálne strelivo 7,62 x 39 FMJ a 5,56 x 45 FMJ v režime DYNAMIC je možné
použiť výlučne pod dozorom správcu strelnice.

>
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4.8

Špeciálne strelivo 7,62 x 39 FMJ a 5,56 x 45 FMJ v režime DYNAMIC je možné
použiť výlučne a len pri streľbe na mäkké priestrelné terče, za ktorými bude
umiestnený lapač striel ( lapač striel nemusí byť použitý pri streľbe v smere
veľkokapacitného lapača ). Špeciálne strelivo 7,62 x 39 FMJ v režime DYNAMIC
nie je možné používať pre streľbu na tvrdé terče ( popper, gong, kov a pod. ).

4.9

Sústredená streľba smerujúca na malú plochu protiodrazového obkladu na
stene strelnice bez použitia lapača striel je zakázaná. Sústredenou streľbou sa
rozumie vystrelenie viac ako 50-tich striel na jedno miesto alebo jedným
smerom. Malou plochou sa rozumie plocha menšia alebo rovná ploche štvorca
s rozmermi 250 mm x 250 mm ( cca list formátu A4 ).

4.10

Pri streľbe na mäkké priestrelné terče ( papierové, plastové, drevené a pod. ) je
nevyhnutné použiť lapač striel. Lapač striel sa umiestni za terč tak, aby
spoľahlivo zachytil všetky strely vystrelené v smere na terč. Upevňovať terče
priamo na čelnú dopadovú stenu alebo na bočné steny strelnice zakázané.

4.11

Pri streľbe na terče upevnené na terčové pojazdy iTarget Retrievers je
nevyhnutné použiť lapače striel, ktoré budú umiestnené na konci každej
terčovej dráhy.

V.

STRELECKÝ PORIADOK

1.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1.1.

Na strelnici je povolené strieľať len osobám, ktoré sú držiteľmi platného
zbrojného preukazu niektorej zo skupín A, B, C, D alebo E. Osoby, ktoré nie sú
držiteľmi platného zbrojného preukazu smú strieľať len pod dohľadom
zodpovednej osoby, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu. Zodpovednosť v
tomto prípade nesie osoba, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu.

1.2.

Prevádzkovateľ strelnice je povinný umožniť každému strelcovi sa zoznámiť
s týmto Prevádzkovým poriadkom.

1.3.

Každý návštevník strelnice je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť pri pobyte v
celom priestore strelnice.

1.4.

Povinnosti strelcov sú dané týmto Prevádzkovým poriadkom strelnice. Každý
strelec je povinný sa s týmto Prevádzkovým poriadkom strelnice pred streľbou
zoznámiť a dôsledne ho dodržiavať. Je povinný bezvýhradne dodržiavať pokyny
správcu strelnice a riadiaceho streľby, ak bol riadiaci streľby menovaný.

1.5.

Je prísne zakázané :
-

Mieriť zbraňou na osoby prítomné na strelnici a v jej okolí, a to i
nenabitou zbraňou, alebo nabitou a zaistenou zbraňou.
Mieriť nabitou zbraňou mimo výstrelný priestor.
Vstupovať v priebehu streľby do strelnice.
Strieľať z poškodených zbraní, strieľať strelivom s ukončenou
životnosťou, viditeľne poškodeným strelivom alebo zakázaným strelivom.
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1.6.

Každý strelec je zodpovedný za bezpečnú manipuláciu so svojou zbraňou a
strelivom.

1.7.

Všetci strieľajúci sú povinní používať pri streľbe chrániče sluchu a chrániče
zraku ( okuliare alebo štít ).

1.8.

Každý účastník strelieb sa ich zúčastní na vlastné riziko.

1.9.

Ak majiteľ zbrane zverí (zapožičia) zbraň k streľbe osobe, ktorá nemá zbrojný
preukaz, berie za túto osobu plnú zodpovednosť a je povinný osobne zaistiť
dodržanie podmienok bezpečnej streľby.

1.10.

Prevádzkovateľ strelnice neručí za veci ponechané na strelnici.

1.11.

Každý, kto spôsobí na zariadení strelnice škodu, je povinný ju po dohode s
prevádzkovateľom uhradiť.

1.12.

Ak je strelec alebo návštevník strelnice správcom strelnice vykázaný zo
strelnice pre porušenie pravidiel Prevádzkového poriadku, je povinný strelnicu
bezodkladne opustiť.

1.13.

Strelnica je vybavená lekárničkou s prostriedkami pre poskytnutie prvej
pomoci a základnými protipožiarnymi prostriedkami. Lekárnička a
protipožiarne prostriedky sú uložené na prístupnom mieste, vyznačenom
v situačnom nákrese strelnice.

2.

VSTUP NA STRELNICU A REŽIM ČINNOSTI NA STRELNICI

2.1.

Prevádzkovú dobu strelnice určuje prevádzkovateľ strelnice podľa svojho
rozhodnutia.

2.2.

Streľba na strelnici je možná iba v dobe stanovenej prevádzkovateľom strelnice
a so súhlasom správcu strelnice za podmienok stanovených týmto
Prevádzkovým poriadkom.

2.3.

Všetci strieľajúci sú povinní ohlásiť sa po príchode na strelnicu u správcu
strelnice a písomne sa prezentovať do knihy vstupu na strelnicu.

2.4.

Pobyt na streleckých stanoviskách je povolený iba strelcom, ktorí
bezprostredne prevádzajú streľbu.

2.5.

Ostatné osoby (diváci, hostia a pod.) sú v priebehu streľby povinní zdržiavať sa
v priestore, ktorý im vymedzil správca strelnice. V tomto priestore sú povinní
sa zdržiavať aj ostatní strelci, ktorí streľbu ukončili, alebo sa na ňu pripravujú.

2.6.

Strelci sú povinní mať zbraň pri príchode na strelnicu a odchode z nej nenabitú.

2.7.

Nabitie zbrane je povolené iba na streleckom stanovisku.

2.8.

Za bezpečnosť v priebehu strelieb zodpovedá na strelnici správca strelnice.
Režim na strelisku a v terčovom priestore sa v priebehu streľby riadi
programom streľby daný zvoleným režimom streľby.

2.9.

Riadenie a organizácia všetkých činností vykonávaných na strelnici podlieha
výlučne a jedine správcovi strelnice, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť na
strelnici. Správcovi strelnice sú podriadené všetky osoby na strelnici.
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2.10.

Správca strelnice je oprávnený: rozhodovať o spôsobe, forme a rozsahu streľby
na strelnici a môže vykázať osobu zo strelnice, ktoré nerešpektuje jeho pokyny
alebo hrubo porušila prevádzkový poriadok strelnice.

3.

METODIKA PRIEBEHU STRELIEB

3.1.

Príprava strelnice k streľbe

3.1.1.

Pred zahájením strelieb preverí správca strelnice, alebo osoba ním poverená,
spôsobilosť strelnice k streľbe a zistí okamžité odstránenie všetkých
prípadných zistených porúch, brániacich bezpečnému priebehu streľby. Ak zistí
neodstrániteľné poruchy, nepovolí zahájenie streľby.

3.1.2.

Pred zahájením strelieb preverí riadiaci streľby alebo správca strelnice
rozmiestnenie lapačov striel a terčov a prekontroluje ich spôsobilosť k streľbe.
V prípade zistenia nedostatkov zaistí okamžité ich odstránenie. Ak zistí
neodstrániteľné poruchy, nepovolí zahájenie streľby.

3.1.3.

Po prevedení kontroly uvedie správca strelnice, alebo ním poverená osoba do
činnosti výstražné zariadenia upozorňujúce na prebiehajúcu streľbu.

3.1.4.

Po uvedení výstražných zariadení do činnosti vydá správca signál k zahájeniu
prevádzky.

3.2.

Príprava a priebeh streľby

3.2.1.

Každý strelec sa po príchode na strelnicu ohlási u správcu strelnice. Strelec
nahlási správcovi strelnice z akej zbrane a akým strelivom bude strieľať a
predloží ich riadiacemu streľby ku kontrole.

3.2.2.

Súčasne predloží riadiacemu streľby ku kontrole svoj preukaz totožnosti,
zbrojný preukaz a preukaz zbrane (zbraní), z ktorej (ktorých) bude strieľať.

3.2.3.

Potom správca strelnice zapíše strelca do knihy vstupu na strelnicu a nechá
tento zápis od strelca vlastnoručne podpísať.

3.2.4.

Po zápise do knihy vstupu na strelnicu odovzdá správca strelnice strelcovi tento
Strelecký poriadok k nahliadnutiu a informuje ho o režime prevádzanej streľby.
Informácia o režime prevádzanej streľby môže byť prevedená hromadne, pred
vlastným zahájením streľby.

3.2.5.

Na pokyn správcu strelnice alebo riadiaceho streľby sa strelec odoberie na
určené strelecké stanovisko a pripraví sa k streľbe.

3.2.6.

Po ukončení prípravy k streľbe zaháji strelec streľbu podľa pokynov správcu
strelnice alebo riadiaceho streľby.

3.2.7.

Strelec je na streleckom stanovisku povinný manipulovať s nabitou zbraňou tak,
aby os hlavne vždy smerovala do výstrelného priestoru strelnice.

3.2.8.

Strelec je povinný zaobchádzať so zbraňami s čo najväčšou opatrnosťou. Mimo
streleckého stanoviska musia byť všetky zbrane vybité. Na streleckom
stanovisku musia byť zbrane v bezpečnostnom stave.
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Bezpečnostným stavom sa rozumie:
- zo samonabíjacej a opakovacej zbrane je vybratý zásobník a
záver je otvorený, nábojová komora je prázdna,
- zbraň so sklopnou hlavňou je otvorená, nábojová komora je prázdna.
3.2.9.

Pri zapnutí výstražného svetla „STOP“ je strelec povinný ihneď ukončiť streľbu,
vybiť/zaistiť a odložiť/zavesiť zbraň. Následne strelec počká na ďalšie pokyny
správcu strelnice alebo riadiaceho streľby.

3.2.10.

Na pokyn správcu strelnice alebo riadiaceho streľby " UKONČIŤ STREĽBU " je
strelec povinný ihneď ukončiť streľbu, vybiť/zaistiť a odložiť/zavesiť zbraň.
Následne počká na ďalšie pokyny správcu strelnice alebo riadiaceho streľby.

3.2.11.

Každý strieľajúci je povinný zastaviť samostatne streľbu, ak objaví vo
výstrelnom priestore nepovolanú osobu a oznámiť túto skutočnosť ihneď
správcovi strelnice.

3.2.12.

Pri akejkoľvek poruche na zbrani alebo zariadení strelnice v priebehu streľby je
strelec povinný ihneď ukončiť streľbu a ohlásiť poruchu správcovi strelnice.

3.2.13.

Poruchu na zbrani na streleckom stanovisku môže strelec odstraňovať iba so
súhlasom správcu strelnice.

3.2.14.

Ak dôjde v priebehu streľby k akémukoľvek zraneniu, strelec ihneď ukončí
streľbu a riadi sa pokynmi správcu strelnice alebo riadiaceho streľby.

3.2.15.

V priebehu streľby a bezprostredne pred ňou je strelcom zakázané konzumovať
alkoholické nápoje.

3.2.16.

Správca strelnice je povinný vykázať zo strelieb osoby javiace známky požitia
alkoholických nápojov alebo psychotropných látok.

3.2.17.

Na streleckom stanovisku je zakázané jesť, piť a fajčiť.

3.2.18.

Ošetrenie zbrane po streľbe sa prevádza iba na určenom mieste.

3.2.19.

Zbrane je možné odkladať iba na mieste k tomu určenom.

VI.

POSTUP PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI

1.

Pre prípad mimoriadnych udalostí, hlavne poranení strelnou zbraňou, musí
prevádzkovateľ počas celej doby streľby mať zabezpečené vozidlo, hasiaci
prístroj, lekárničku a telefonické spojenie.

2.

V prípade požiaru riadiaci streľby ihneď zastaví streľbu a vyhlási požiarny
poplach. Podľa rozsahu požiaru sa organizuje jeho likvidácia – použijú sa
príručné hasiace prístroje alebo sa privolajú hasiči.

3.

V prípade zranenie osoby v priestore strelnice, riadiaci streľby zastaví streľbu,
organizuje poskytnutie prvej pomoci a presun zraneného do nemocnice, alebo
privolanie záchrannej služby. Zároveň zabezpečí prítomných svedkov na
strelnici. Vyrozumie políciu a do jej príjazdu sa riadi jej pokynmi.
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4.

Prevádzkovateľ strelnice má vypracovaný dokument " Pravidlá poskytnutia
prvej pomoci pri poraneniach strelnou zbraňou" alebo „Kartu prvej pomoci“,
ktorý je ľahko dostupný a umiestnený na strelnici na viditeľnom mieste.

5.

Každá mimoriadne udalosť musí byť zapísaná v prevádzkovom denníku
strelnice.

VII. PRAVIDLÁ PRVEJ POMOCI
1.

PRAVIDLÁ PRVEJ POMOCI PRI ZRANENÍ STRELNOU ZBRAŇOU

1.1.

V súlade so zákonom č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive je
strelnica vybavená lekárničkou prvej pomoci, ktorej obsah je v súlade s platným
právnym predpisom.
Lekárnička prvej pomoci je viditeľne uložená na dobre prístupnom mieste
v miestnosti správcu strelnice.
Pri úraze okamžite telefonicky informovať:

1.2.
1.3.

Integrovaný záchranný systém: 112 alebo
Policajný zbor SR:

158 alebo
155

Rýchla zdravotná pomoc :
a oznámiť nasledovné údaje :
- presnú adresu strelnice a spôsob príjazdu,
- meno, priezvisko osoby, ktorá vykonala oznámenie,
- identifikovať zranenia a ich rozsah.

2.

JEDNAŤ RÝCHLO, NIE VŠAK NEUVÁŽENE

2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.

Zraneného uložiť na teplé a rovné miesto s možnosťou prístupu čerstvého vzduchu.
Zistiť rozsah zranení a ošetrenie zraneného miesta.
Ak je podozrenie na poranenie chrbtice, so zraneným zásadne nehýbať !
Pri tepnovom krvácaní použiť škrtidlá.
Pri priestrele pľúc použiť tlakový obväz, inak ranu iba previazať tak, aby sme
zabránili prípadnému vniknutiu nečistôt.
Ak je zranený v bezvedomí, uvoľniť dýchacie cesty.
Ak zranený nedýcha a nemá hmatateľný pulz, ihneď zahájiť oživovacie pokusy
nepriamou masážou srdca.

2.6.
2.7.

3.

OSOBA POSKYTUJÚCA PRVÚ POMOC JE PRÍTOMNÁ DO PRÍCHODU LEKÁRA !
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4.

DO PRÍCHODU POLÍCIE SR ZAISTIA PRÍTOMNÍ MIESTO UDALOSTI A SVEDKOV,
KTORÍ BOLI PRÍTOMNÍ DANEJ UDALOSTI !

Polícia

158
VIII.
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EMERGENCY

112

Hasiči

150

PROTIPOŽIARNA SMERNICA

Zásady protipožiarnej ochrany sú dané platnými zákonmi a smernicami k zabezpečeniu
priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.
1.

SPRÁVCA STRELNICE JE POVINNÝ :

1.1.

Ako prevenciu vzniku požiaru vykonať kontrolu stavu a poriadku v priestoroch
strelnice pred zahájením streľby a po jej ukončení.

1.2.

Po ukončení streľby vykonať dôslednú kontrolu účinkov streľby na
protiodrazový obklad stien , podlahy a stropu strelnice.

1.3.

Oboznámiť všetkých strelcov s rozmiestnením prostriedkov protipožiarnej
ochrany ( hydranty a hasiace prístroje ) ako aj so zásadami protipožiarnej
ochrany. Strelci a prítomné osoby sú povinní sa nimi dôsledne riadiť.

2.

VŠETCI PRÍTOMNÍ SÚ POVINNÍ:

2.1.

Ihneď ukončiť všetku činnosť na strelnici.

2.2.
2.3.

Na strelnici ihneď vyhlásiť požiarny poplach volaním:
Okamžite telefonicky informovať:

HORÍ !

Integrovaný záchranný systém: 112 alebo
Požiarny zbor SR:
150
a oznámiť nasledovné údaje :
- miesto požiaru, presnú adresu a spôsob príjazdu,
- meno, priezvisko osoby, ktorá vykonala oznámenie,
- identifikovať objekty, ktoré horia.
2.4.
2.5.
2.6.

Podľa možností organizovať evakuáciu osôb z ohrozeného priestoru.
Podľa možností organizovať záchranu ohrozeného majetku s dôrazom na
zbrane a strelivo.
Súbežne podľa možností zahájiť hasenie požiaru.
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2.7.

Pre hasenie možného požiaru je strelnica vybavená ľahko dostupným
hydrantom viditeľne umiestneným pri vstupe do priestoru strelnice.
Umiestnenie hydrantu je vyznačené v situačnom nákrese strelnice.

IX.

EKOLÓGIA STRELNICE A LIKVIDÁCIA ODPADOV

1.

OCHRANA PRED ŠKODLIVINAMI A VETRANIE STRELNICE

1.1.

Vo všetkých strelniciach so streľbou z palných zbraní sa nachádzajú jednak
povýstrelové splodiny ( na palebnej línií a vo výstrelnom priestore ) a jednak
škodliviny vznikajúce pri deformácií striel po dopade na záchytný pancierový
obklad ( na terčovej línií ).

1.2.

Výmena vzduchu na strelnici je riešená v súlade s platnou legislatívou ako aj
technickou normou STN 39 5050 ako mierne podtlaková s núteným prívodom
a odvodom vzduchu. Prívod vzduchu je v priestore palebnej línie a odvod vo
výstrelnom priestore.

1.3.

V pomocných priestoroch strelnice ( riadiace centrum, čistenie zbraní a pod. )
je vetranie navrhované identicky ako v bežných kancelárskych miestnostiach.

2.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA ODPADOV

2.1

Prevádzkovateľ strelnice je povinný zaistiť ekologickú likvidáciu odpadov.

2.2

Pre dôslednú ochranu vôd, pôdy a ovzdušia sú všetci strelci povinní dodržiavať
nižšie uvedené zásady.
-

dodržiavať zákaz používania neplášťových olovených striel,
papierové obaly a plastové nosiče nábojov zhromažďovať v nádobe a
mieste k tomu určenému,
použité nábojnice ukladať do určeného priestoru,
zbrane čistiť iba v určenom priestore, použité prostriedky na čistenie
ukladať iba do nádoby k tomu určenej,
čistiace prostriedky, hlavne oleje, používať tak, aby nedošlo k ich
vniknutiu do pôdy, odpadu alebo kanalizácie.

3.

PRAVIDLA ÚDRŽBY A UPRATOVANIE STRELNICE

3.1

Správca strelnice alebo riadiaci streľby je po ukončení streľby povinný
zabezpečiť likvidáciu všetkých použitých obalov nábojov, vystrelených
nábojníc, zlyhaných nábojov, fragmentov terčov a iného materiálu.

3.2

Likvidáciu odpadov zabezpečuje a za ňu zodpovedá prevádzkovateľ strelnice.
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PRÍLOHA č.: 1 - Menovanie správcu strelnice
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PRÍLOHA č.: 2 - Vzor označenia správcu strelnice a jeho zástupcu
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PRÍLOHA č.: 3 - Vzor listu „ Prevádzková kniha strelnice “
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PRÍLOHA č.: 4 - Vzor listu „ Kniha vstupov na strelnicu “
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PRÍLOHA č.: 5 - Povolené režimy streľby – povolené strelivo
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PRÍLOHA č.: 6 - Výkresová časť dokumentácie strelnice
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ZMENY A DOPLNENIA PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU
Všetky zmeny alebo doplnenia tohto Prevádzkového poriadku môžu byť vykonané
výlučne formou písomných dodatkov, overených znalcom z odboru strelných zbraní a
výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc.

Prevádzkový poriadok strelnice schválil :
Meno a priezvisko : JUDr. Dušan LUKAČKO
Funkcia :
konateľ prevádzkovateľa
Dňa :

............................................................
podpis a pečiatka
Prevádzkový poriadok overil :

Znalecká organizácia SHARP
Evidenčné číslo znalca: 900 281
Znalec v odbore: Strelné zbrane a výbušniny
v odvetví: Posudzovanie strelníc
v zastúpení : Ing. Bc. Svetlana JUCHOVÁ
štatutár organizácie
dňa :

24.02.2020

..............................................................
Ing. Bc. Svetlana JUCHOVÁ
štatutár organizácie
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