
Práva a povinnosti návštevníka strelnice 

............................................................................................. 

Meno                               Priezvisko                                         rok narodenia            

• Pri prvej návšteve musí absolvovať poučenie o bezpečnostných predpisoch a prečítaťsi 
prevádzkový poriadok strelnice I GUN Topoľčany 

• Prevádzka a činnosť vykonávaná na strelnici I GUN Topoľčany je v zmysle platného 
zákona o zbraniach a strelive. 

• Je povinný dodržiavať pokyny inštruktora, bezpečnostné a prevádzkové predpisy. 
• Návštevník nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. 
• Je ochotný na vyzvanie správcu alebo jeho pomocníka podrobiť sa orientačnej 

dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu 
• V prípade podozrenia z požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok u 

strelca má inštruktor právo strelcovi odmietnuť výkon streľby a vykázať ho 
z priestorov strelnice. 

• Správca strelnice má právo odmietnuť vstup na strelnicu bez udania dôvodu 
• Musí mať minimálne 18 rokov, alebo minimálne 15 rokov pričom musí byť 

sprevádzaný osobou staršou než 21 rokov. 
• Je povinný počas streľby použiť prostriedky na ochranu sluchu a zraku 
• Je povinný na požiadanie preukázať sa zbrojným preukazom, resp. dokladom 

totožnosti. 
• Je povinný presvedčiť sa pred streľbou, či v nábojovej komore nie je náboj. 
• Je zakázané mieriť so zbraňou mimo smeru streľby, do strán a do tylového priestoru, 

aj keď zbraň nie je nabitá. 
• V priestore strelnice je dovolené nosiť zbraň iba v stave vybitá bez zásobnikov 

v púzdre či nosiči alebo v prepravnom boxe 
• Má právo požadovať od inštruktora, aby mu podal odbornú inštruktáž o cvičnej 

streľbe 
• Počas vyhradenej doby má právo využívať pridelený strelecký stav na cvičnú streľbu. 
• Má právo použiť svoju zbraň a náboje, alebo si môže zbraň zapožičať a náboje 

zakúpiť priamo na strelnici, použité nábojnice nezbiera a neodnáša. 
• Má právo žiadať o odborný zásah pri poruche zbrane, o jej odstránenie, prípadne 

výmenu zbrane ak ma zbraň zapožičanú. 
• Strelec zastaví streľbu na povel inštruktora, alebo v prípade poškodenia zariadenia 

strelnice či závady na zbrani, okamžite spusti tlačidlo ALARM. 
• Strelec zastaví streľbu aj vtedy , ak niekto iný uviedol do činnosti ALARM. 
• V strelnici A a strelnici B je zakázené používať telefón, a vyhotovovať obrazové 

záznamy bez vedomia správcu alebo jeho pomocníka. 
• V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu prerušuje strelec streľbu, vybije 

zbraň a riadi sa podľa pokynov inštruktora. 
• Za hrubé porušenie bezpečnostných opatrení sa považuje, keď strelcovi spadne zbraň, 

keď dôjde k náhodnému výstrelu, alebo strelec vystrelí skôr, než mu to povolí 
inštruktor, mierenie mimo terčový priestor, nerešpektovanie pokynov inštruktora. 
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• Po vystrieľaní všetkých nábojov strelec skontroluje zbraň, či v nábojovej komore sa 
nenachádza náboj, dá ranu istoty a zbraň odloží na určené miesto a až potom opustí 
priestor strelnice. 

• V prípade úmyselného poškodenia zariadenia a výbavy strelnice alebo poškodenie 
spôsobené neodbornou manipuláciu je osoba ktorá škodu spôsobila za svoje konanie aj 
hmotne zodpovedná, čo podpisuje uvedeným vyhlásením. 

Porozumel-a som prevádzkovému poriadku strelnice I GUN Topoľčany ,ako aj právam 
a povinnostiam návštevníka strelnice čo potvrdzujem svojim podpisom. 

                                                                             ....................................................................... 

                                                                                                   Podpis návštevníka strelnice 

 

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov na strelnici I GUN 
Topoľčany. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť 
spracované pre účely strelnice I GUN Topoľčany v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane 
osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst.3 cit.zákona a je ho 
možné kedykoľvek písomne odvolať. 
 
 
 


