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Prevádzkový poriadok strelnice pre streľbu z guľových palných 
zbraní firmy TOP Grafit, s.r.o.  

 

1. IDENTIFIKA ČNÉ  ÚDAJE 
 

1.1. Umiestnenie strelnice 

Strelnica spoločnosti TOP Grafit, s.r.o. sa nachádza v objekte firmy na Dopravnej ulici 
č. 168/2 v Topoľčanoch. Je to stála vnútorná, krytá, strelnica, určená pre výcvik, cvičnú 
streľbu a preteky v streľbe jednotlivými ranami z guľových palných zbraní, s prístupom 
verejnosti. Jedná sa o strelnicu krytú, vnútornú, verejnú, komerčnú, s meniteľnou 
vzdialenosťou streľby. 

 
1.2.  Prevádzkovateľ strelnice 

Prevádzkovateľom strelnice je firma TOP Grafit, s.r.o., Dopravná č. 168/2, 955 01 
TOPOĽČANY,   IČO 36 523 640 

 

1.3      Správca strelnice a pomocníci správcu strelnice 

Správca strelnice je:    
 
Dušan Hajro, miesto pobytu J. Matušku 2250/14, 95501 Topoľčany.  
Skupina zbroj. preukazu A,E 
Telefón  0905 53 72 58 
 
Pomocníkmi správcu strelnice sú:   
 
Ing. Vlastimil Cvanciger, miesto pobytu Čerešňová 221/47, 95501 Veľké Bedzany,  
Skupina zbroj. preukazu A,E 
Telefón  0905 32 79 78 
 
Jaroslav Kubek , miesto pobytu Farská 663/43, 95621 Jacovce 
Skupina zbroj. preukazu A 
Telefón  0905 33 74 50 
 
Kučera František , miesto pobytu Františka Zupku 251/17, 95501 Práznovce 
Skupina zbroj. preukazu A,D 
Telefón  0905 33 74 51 
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Správca strelnice a jeho pomocníci sú zapísaní na Okresnom riaditeľstve Policajného 
zboru Topoľčany, oddelenie dokladov. Každá zmena v ich údajoch musí byť nahlásená na OR 
PZ a doplnená do tohto prevádzkového poriadku. 

1.4  Riadiaci streľby   
 
Riadiaceho streľby vykonáva správca strelnice, poprípade určuje z pomocníkov 

správcu strelnice. Musí byť držiteľom zbrojného preukazu niektorej zo skupín A, B, C, D, 
alebo E minimálne tri roky a musí byť starší ako 25 rokov. Musí byť oboznámený 
s prevádzkovým poriadkom strelnice.  

 
 

2. PREVÁDZKA  STRELNICE  
 

2.1,     Strieľať na strelnici  je povolené len za prítomnosti riadiaceho streľby a jeho súhlasu 
tak, aby mal riadiaci streľby, ktorého pracovisko je vo vstupnej hale pri pulte riadiaceho 
streľby, vizuálny prehľad o priestoroch jednotlivých častí strelnice, predovšetkým jej 
streleckej časti,  skladu zbraní a streliva a miestnosti pre prípravu strelcov a zbraní, pri 
dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení stanovených príslušnými nariadeniami. Uvedené 
časti strelnice sú určené na: 

Vstupná hala, v ktorej je pult riadiaceho streľby a priestor pre záujemcov 
o streľbu, evidenciu strelcov, ich poučenie,.... V tejto miestnosti, pod dozorom riadiaceho 
streľby, si strelci môžu odložiť veci, ktoré neberú do streleckých častí strelnice 
(oblečenie, mobilné telefóny,...). Vo vstupnej hale sú záujemcovia o streľbu oboznámení 
so základmi bezpečnosti pri manipulácii so zbraňami a strelivom a pri streľbách, ako aj 
s prevádzkovým poriadkom strelnice. Pracoviskom riadiaceho streľby je riadiaci pult, 
z ktorého riadiaci streľby monitoruje pomocou kamier a monitorov potrebné priestory 
v strelniciach A a B, miestnosť pre prípravu strelcov a zbraní a sklad zbraní a streliva. 
Pomocou elektronickej signalizácie má prehľad o otváraní a zatváraní dverí v uvedených 
miestnostiach. Pomocou riadiaceho pultu napojeného na terčový systém PIT Shooting, 
umiestnený v streleckých boxoch na strelnici A má prehľad o činnosti v jednotlivých 
streleckých boxoch a reaguje na prípadné požiadavky strelcov v boxoch. V prípade 
potreby mimoriadneho ukončenia (prerušenia) streleckej aktivity v strelniciach A a B 
pomocou signalizácie zapína červené prerušované svetlo umiestnené v prednej časti 
obidvoch strelníc.  

Miestnosť pre prípravu strelcov a zbraní je určená pre prípravu strelcov pred 
streľbou, kontrolu zbraní a streliva, ošetrenie zbraní po streľbe, napáskovanie nábojov do 
zásobníkov,.... V tejto miestnosti je zakázané vkladanie zásobníka s nábojmi do 
zbrane, ako aj iné formy nabíjania zbrane! V prípade zapožičania zbraní a streliva, 
ktoré sú uložené v sklade zbraní a streliva, do ktorej je jediný vstup z miestnosti pre 
prípravu strelcov a zbraní, zabezpečí obsluha strelnice zapožičanie zbrane a streliva 
v zmysle zákona o zbraniach a strelive, ako aj poučenie o konštrukcii zapožičanej zbrane 
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a zásadách bezpečnosti pri manipulácii s ňou a streľbe. Z miestnosti vedú prístupové 
dvere do obidvoch strelníc a skladu zbraní a streliva.  

Na stene vedľa okna je umiestnená nástenná lekárnička. Na náprotivnej stene 
protipožiarne zariadenie. Dianie v miestnosti je monitorované kamerou s napojením na 
riadiaci pult.  

Sklad zbraní a streliva je určený pre uloženie zbraní zapožičiavaných 
záujemcom o streľbu a streliva. Zbrane a strelivo sú uložené v súlade s požiadavkami 
zákona o strelných zbraniach a strelive v oceľových trezoroch. Zároveň sú tu uložené aj 
záznamové knihy v ktorých sa evidujú osobitne údaje o zbraniach a osobitne údaje o 
strelive.  Dianie v miestnosti je monitorované kamerou s napojením na riadiaci pult.  

Okrem vyššie uvedených priestorov majú strelci k dispozícii ešte miestnosť nad 
vstupnou halou, ktorá je určená pre ich relaxáciu, občerstvenie, školenie, .... a priestory pre 
hygienu. 
 
           Strelecká časť strelnice má dve strelnice: 
1.  Strelnica A – verejná, komerčná, vnútorná, krytá strelnica pre streľbu z krátkych 
guľových palných zbraní o úsťovej energii do 2000 J s mäkkými olovenými strelami a pre 
streľbu z dlhých guľových palných zbraní o úsťovej energii do 2500 J s mäkkými olovenými 
strelami. Jedná sa o strelnicu triedy 3 podľa  STN 395050 s pohyblivými terčami. 
Strelnica umožňuje streľbu z troch označených streleckých boxov (A1-A3) z krátkych a z  
dlhých guľových palných zbraní na terče umiestnené do vzdialenosti 25 m. V prípade streľby 
z dlhých guľových zbraní je povolená streľba maximálne z dvoch vzájomne nesusediacich 
boxov.  V takýchto ,prípadoch nesmú byť v boxoch, z ktorých sa nestrieľa,  prítomné žiadne 
osoby. 

 Pohyblivé terče sú papierové, uchytené vo výške cca 160 cm. Sú uchytené v pružných 
závesoch, ktoré sú zavesené na pojazdové dráhy, pre každý strelecký box jedna pojazdová 
dráha s terčom. Tvoria súčasť terčového systému PIT Shooting. Manuál s popisom 
základných možností terčového systému PIT Shooting je umiestnený v každom boxe. Strelec 
si môže samostatne regulovať pohyb terča po pojazdovej dráhe pomocou riadiacej skrinky  
umiestnenej na ľavej strane každého streleckého boxu. Riadiacu skrinku tvorí dotyková 
obrazovka PC, ktorá podľa požiadaviek strelca umožňuje plniť rôzne strelecké úlohy. 
V priebehu streľby si tak strelec môže natáčať terč,  nastaviť terč na požadovanú vzdialenosť, 
priblížiť terč do streleckého boxu a vyhodnotiť, poprípade vymeniť za nový,....  Riadiaca 
skrinka je napojená na centrálny pult riadiaceho streľby a umožňuje tak aj komunikáciu medzi 
strelcom a riadiacim streľby. 

Pri streľbe z boxov je možné použiť aj iné typy terčov  – statické papierové terče, 
umiestnené v terčových stavoch alebo kovové terče (poppery) umiestnené na požadované 
vzdialenosti pred jednotlivými streleckými boxami. Umiestnenie týchto terčov na požiadanie 
strelca zabezpečuje riadiaci streľby. Streľba zo streleckých boxov sa môže vykonávať iba na 
pridelené terče, ktorých číslo zodpovedá číslu streleckého boxu. Je prísne zakázané strieľať na 
vedľajšie terče (krížová streľba).  Súčasťou každého streleckého boxu je strelecká polička, 
umiestnená po celej šírke  streleckého boxu. Polička sa skladá z dvoch častí, pevnej 
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a sklápacej. Po ukončení streľby na statické papierové terče, na pokyn riadiaceho streľby, 
môže strelec sklopiť časť poličky a ísť k statickým papierovým terčom.  

Priestory streliska a činnosť strelcov v boxoch sú monitorované dvomi kamerami 
uchytenými na bočných stenách, ktoré sú napojené na monitory na pulte riadiaceho 
streľby. V prípade problémov strelec položí zbraň na poličku v streleckom boxe 
a upozorní vizuálne riadiaceho streľby na problémy. 

V streleckom boxe je vľavo hore umiestnené červené varovné  svetlo. Zapínané je 
riadiacim streľby od pultu riadiaceho streľby. Pri jeho zapnutí je strelec povinný okamžite 
prerušiť streľbu a uviesť zbraň do bezpečnostnej polohy. V ďalšom sa strelec riadi pokynmi 
riadiaceho streľby. 

Strelnica umožňuje aj streľbu za pohybu strelca – pri disciplíne strelecký parkúr, 
na kovové terče alebo papierové terče uchytené v rôznych terčových stojanoch. V takom 
prípade sú sklopené strelecké poličky umiestnené v streleckých boxoch a strelec vyráža na 
parkúr z inštruktorom (rozhodcom) stanoveného streleckého boxu. Čiara ukončenia pohybu 
strelca je vyznačená na zemi a stenách strelnice,  vo vzdialenosti cca 9,5 m  od  prednej steny 
strelnice. Táto časť strelnice má podlahu krytú pryžovými doskami o hrúbke 65 mm, ktoré 
pohlcujú náhodnú strelu vystrelenú do zeme a zabraňujú jej spätnému odrazu  
a protišmykovým graboflexom o hrúbke 5 mm, ktorá zabraňuje pošmyknutiu sa strelca za 
pohybu a poskytuje možnosť zaujať požadovanú polohu pre streľbu.  Čiara ukončenia pohybu 
strelca končí cca 4 m pred schodmi vedúcimi do terčovej časti strelnice. V tejto časti strelnice 
sú postavené terče pre streľbu za pohybu a pred zadnou stenou strelnice je umiestnený lapač 
striel, ktorý prekrýva celú zadnú stenu strelnice. Stojany a terče požívané na strelnici pri 
súťažiach pre streľbu za pohybu plnia požiadavky súťažných pravidiel medzinárodnej 
streleckej asociácie International Practical Shooting Confederation (IPSC) v súlade s prílohou 
B1,B2,B3,C2,C3 slovenského prekladu pravidiel IPSC.  Kovové terče a stojany musia byť 
umiestnené a  chránené tak, aby nemohlo dôjsť k odrazu strely smerom na strelca alebo 
inštruktora (rozhodcu). Uhol streľby bude na jednotlivom parkúre jasne vyznačený a pred 
riešením samotnej streleckej situácie bude inštruktor (rozhodca)  inštruovať strelca, kde sa 
tento uhol nachádza. Povolený uhol streľby nesmie byť väčší ako 45 stupňov na obe strany od 
osi strelnice. Za postavenie a zabezpečenie terčovej situácie, ako aj stanovištia strelcov je 
zodpovedný správca strelnice. Pri streľbe za pohybu je na strelnici iba jeden strelec 
s inštruktorom (rozhodcom) a streľba z iných streleckých boxov je prísne zakázaná!!!  
          Pri streleckej súťaži v disciplíne – streľba za pohybu môžu po ukončení streľby 
vstupovať na strelnicu pomocníci rozhodcu (helperi), ktorí zabezpečujú údržbu 
a vyhodnotenie terčov iba na pokyn rozhodcu, po súhlase riadiaceho streľby. 
Pri streľbe z boxov sú strelci a inštruktori povinní používať ochranu sluchu, ochrana zraku sa 
doporučuje. Pri streľbe z boxu zo zbraní vybavených úsťovou brzdou, kompenzátorom alebo 
tlmičom je ochrana zraku povinná. Pri streľbe za pohybu sú strelci a inštruktori /rozhodcovia) 
povinní používať ochranu sluchu a ochranu zraku! 
 

 Strelnica B – verejná, komerčná, vnútorná, krytá, strelnica pre krátke guľové zbrane 
o úsťovej energii do 2000 J. Jedná sa o strelnicu triedy 3 podľa  STN 395050  
umožňujúcu streľbu za pohybu strelca – pri disciplíne strelecký parkúr na kovové terče 
alebo papierové terče uchytené v rôznych terčových stojanoch. Strelec vyráža na parkúr 
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s inštruktorom (rozhodcom) vstupnými dverami v prednej stene strelnice. Na strelnici je 
k dispozícii stolík, na ktorý si strelec na pokyn inštruktora (rozhodcu) môže položiť časť 
batožiny so zbraňou a nabiť zbraň. V ďalšom sa riadi pokynmi inštruktora (rozhodcu). Na 
strelnici B  vo vzdialenosti cca 9  m  od prednej steny je na strope vpravo umiestnené červené 
varovné prerušované svetlo. Zapínané je riadiacim streľby od pultu riadiaceho streľby. Pri 
jeho zapnutí je strelec povinný okamžite prerušiť streľbu a uviesť zbraň do bezpečnostnej 
polohy. V ďalšom sa strelec riadi pokynmi riadiaceho streľby. Priestory strelnice B 
a činnosť na strelnici sú monitorované dvomi kamerami uchytenými na bokoch prednej 
steny umožňujúcimi riadiacemu streľby sledovať činnosť na strelnici B. 

Čiara zahájenia streľby a pohybu strelca je vyznačená na zemi ( stenách strelnice),  vo 
vzdialenosti cca 2 m od prednej steny strelnice. Čiara ukončenia pohybu strelca je vyznačená 
na zemi ( stenách strelnice),  vo vzdialenosti cca 10  m  od  prednej steny strelnice, cca 0,5 m 
pred schodom. Táto časť strelnice má podlahu krytú pryžovými doskami o hrúbke 65 mm , 
ktoré pohlcujú náhodnú strelu vystrelenú do zeme a zabraňujú jej spätnému odrazu 
a protišmykovým graboflexom o hrúbke 5 mm, ktorá zabraňuje pošmyknutiu sa strelca za 
pohybu a umožňuje zaujať požadovanú polohu pre streľbu.  Za touto časťou strelnice je 
terčový priestor, kde sú postavené terče pre streľbu za pohybu a pred zadnou stenou strelnice 
je umiestnený lapač striel, ktorý prekrýva celú zadnú stenu strelnice.  Stojany a terče požívané 
na strelnici pri súťažiach pre streľbu za pohybu plnia požiadavky súťažných pravidiel 
medzinárodnej streleckej asociácie International Practical Shooting Confederation (IPSC) 
v súlade s prílohou B1,B2,B3,C2,C3 slovenského prekladu pravidiel IPSC.  Kovové terče 
a stojany musia byť umiestnené a  chránené tak, aby nemohlo dôjsť k odrazu strely smerom 
na strelca alebo inštruktora (rozhodcu). Uhol streľby bude na jednotlivom parkúre jasne 
vyznačený a pred riešením samotnej streleckej situácie bude inštruktor (rozhodca)  inštruovať 
strelca, kde sa tento uhol nachádza. Povolený uhol streľby nesmie byť väčší ako 45 stupňov 
na obe strany od osi strelnice. Za postavenie a zabezpečenie terčovej situácie, ako aj 
stanovištia strelcov je zodpovedný správca strelnice. Pri streľbe za pohybu je na strelnici 
iba jeden strelec a inštruktor (rozhodca).  

Pri streleckej súťaži v disciplíne – streľba za pohybu môžu po ukončení streľby 
vstupovať na strelnicu pomocníci rozhodcu (helperi), ktorí zabezpečujú údržbu 
a vyhodnotenie terčov iba na pokyn rozhodcu, po súhlase riadiaceho streľby. Pri streľbe na 
strelnici B sú strelci a inštruktori /rozhodcovia) povinní používať ochranu sluchu a ochranu 
zraku! 

  
Obe strelnice sú na sebe počas streľby nezávislé, to znamená, že možno pri splnení 

všetkých podmienok viesť súbežnú streľbu z oboch strelniciach súčasne. V prípade streľby na 
ktorejkoľvek strelnici sú spojovacie dvere medzi strelnicami uzavreté a monitorované 
riadiacim streľby.  V prípade potreby opustenia streliska na strelnici A a  prítomnosti osôb 
pred palebnou čiarou sa zastaví streľba v streleckých boxoch a zbrane sa uvedú do 
bezpečného stavu. V prípade núdze sú vstupné dvere do strelníc A a  B zároveň  aj únikovými 
východmi. Zadné dvere na strelnici A slúžia len pre prípad údržby, inak sú uzamknuté a kľúč 
je uložený u  riadiaceho streľby. 
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2.2 Prevádzkovateľ strelnice a v jeho mene správca strelnice alebo jeho pomocníci 
a riadiaci streľby sú povinní zabezpečiť počas celej doby streľby: 

• Kontrolu priestoru strelnice, hlavne jej streleckej časti pred streľbou a v jej priebehu 
a uvedenie  výstražných, monitorovacích a signalizačných  zariadení do činnosti, 
zabezpečiť priechodnosť núdzového východu.  

• Zabezpečenie zabránenia vstupu nepovolaných osôb do streleckej časti strelnice. 
• Mať neustále prehľad o činnosti strelcov a ostatných osôb (inštruktorov, rozhodcov) 

v streleckej časti strelnice, sklade zbraní a streliva a miestnosti pre prípravu strelcov a  
zbraní. 

• V prípade parkúrovej streľby zabezpečiť, aby sa  v priestore streleckej časti strelnice 
zdržoval len minimálny počet osôb potrebných k parkúrovej streľbe (strelec 
a inštruktor - rozhodca).   

• Dodržiavanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku 
a v tomto prevádzkovom poriadku. 

• Používanie výhradne zbraní a streliva povolených pre streľbu na schválenej strelnici.  
• Monitorovanie priestoru streleckej časti strelnice a v prípade vysokej koncentrácie 

jedovatých povýstrelových splodín horenia prachu okamžite zastaviť streľbu 
a zabezpečiť účinné odvetranie škodlivých plynov. 

• Kontrolu priestoru strelnice,  hlavne streleckej časti po streľbe. 
 

3. POVINNOSTI  FUNKCIONÁROV  STRELNICE  
 

3.1. Prevádzkovateľ strelnice, správca strelnice a pomocníci správcu strelnice 
zodpovedajú za celkovú prevádzku strelnice v zmysle platnej legislatívy SR, vrátane noriem 
a príslušných predpisov. Pri organizovaní strelieb a streleckých súťaží sa postupuje podľa 
zásad uvedených v príslušných stanovách, pravidlách a streleckých poriadkoch. 
 
3.2. Prevádzkovateľ strelnice je povinný uviesť strelnicu pred zahájením streľby do stavu 
zadefinovanom v znaleckom posudku, zabezpečiť dôkladnú prehliadku oboch strelníc, 
priestoru streliska, stavu ochranných balistických prvkov ( obloženia stien, lapačov striel, 
zástien streleckých boxov,....), osvetlenia, vzduchotechnického zariadenia, činnosti riadiaceho 
pultu, signalizácie, monitorovacieho zariadenia, riadiacich skriniek a ich funkcie,  
pojazdových dráh a terčov, vstupných dvier, núdzového východu, podlahy strelníc,...  
a zabezpečiť aby sa v priebehu strelieb nedostali do týchto priestorov nepovolané osoby. Pred 
streľbou nachystá a označí nosiče terčov číslami tak, aby čísla nosičov terčov odpovedali 
číslam streleckých stanovíšť a výstrelná pre jednotlivých strelcov bola rovnobežná s osou 
strelnice. Zabezpečí uloženie lekárničky, hasiacich prístrojov a prevádzkového poriadku, 
spolu so základnými informáciami o strelnici (signalizácia, protipožiarne predpisy, plán 
strelnice, plán evakuácie strelnice, zásady prvej pomoci...) na viditeľnom a dostupnom mieste 
na strelnici. 
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3.3. Správca strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice. Je zodpovedný za 
uloženie a udržiavanie prevádzkovej dokumentácie strelnice. Vedie prevádzkový denník 
strelnice a dbá na jeho správne vyplňovanie. Zodpovedá za správne vedenie záznamovej 
knihy o strelných zbraniach a strelive ako aj prevádzkového denníka o činnosti na strelnici.  
Pri výkone funkcie nosí viditeľné označenie „Správca strelnice“.  Je povinný oznámiť bez 
zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby pri prevádzkovaní 
strelnice, zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici. Pri jeho 
neprítomnosti ho zastupuje poverený pomocník správcu strelnice. Je povinný umiestniť 
prevádzkový poriadok strelnice na viditeľnom mieste a pred streľbou oboznámiť s ním 
riadiaceho streľby a všetkých strelcov ako aj ostatné osoby (inštruktor, rozhodca) pred 
vstupom do streleckého priestoru. Sleduje stav a obsah lekárničky a pravidelne ju doplňuje. 
Správca a pomocníci ovládajú zásady poskytnutia prvej pomoci. 
 
3.4. Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinní vylúčiť zo strelnice : 

• osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,  
• osoby, ktoré nedodržujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, 

• osoby, ktoré svojim konaním ohrozujú bezpečnosť prevádzky strelnice, 
• osoby, ktoré majú pri sebe na strelniciach A a B zapnuté mobilné telefóny alebo 

vysielačky, 

• osoby, ktoré nie sú na streľbu oprávnené. Takéto osoby môžu vykonávať streľbu 
jedine  pod neustálym dozorom inštruktora, správcom strelnice schváleného držiteľa 
platného zbrojného preukazu niektorej zo skupín A,B, C, D, alebo E minimálne tri 
roky a  staršieho ako 25 rokov. 
 
Majú povinnosť prekontrolovať zbrane a strelivo a vylúčiť zo strelieb akúkoľvek 

zbraň a strelivo, ktoré podľa ich mienky nespĺňajú bezpečnostné požiadavky. Sú povinní 
preskúšať strieľajúcich zo znalosti bezpečnostných pravidiel a prevádzkového poriadku. 
V prípade prítomnosti osôb, ktoré nie sú na streľbu oprávnené, zabezpečia vykonanie 
základného poučenia a vedú o tom záznam. 

 
3.5 Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie poriadku a disciplíny na 
strelnici pred streľbou, počas celého jej priebehu a po jej ukončení. V tejto dobe sú mu 
podriadené všetky osoby na strelnici!  Dohodnutým spôsobom zabezpečuje prístup strelcov, 
obsluhy a inštruktorov (rozhodcov a ich pomocníkov) ) do priestorov streleckej časti strelnice 
a zabezpečuje aby neopustili v priebehu strelieb priestor pre nich vyhradený (strelnice a 
strelecké boxy). Neustále sleduje situáciu na strelnici a reaguje podľa potreby. K dispozícii 
má kamerový systém so záznamovým zariadením. Povoľuje vstup strelcov do miestnosti pre 
prípravu zbraní a strelcov, ako aj do jednotlivých strelníc pomocou svetelnej signalizácie 
povoľujúcej vstup do strelnice A a B umiestnenej nad dverami do strelníc a svetelnú 
a červenú prerušovanú signalizáciu zakazujúcu streľbu v strelniciach.  Má prehľad o otváraní 
dverí do jednotlivých miestností strelnice.  Na strelnici A sú umiestnené v streleckých boxoch 
riadiace skrinky terčového systému PIT Shooting, ktoré sú napojené priamo na pult riadiaceho 
streľby a pomocou ktorých môžu strelci komunikovať s riadiacim streľby. Pomocou 
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zabudovaného kamerového systéme riadiaci streľby neustále sleduje chovanie sa strelcov 
a iných osôb v miestnosti prípravy  strelcov a zbraní, sklade zbraní a streliva ako aj na oboch 
strelniciach a reaguje na vyskytujúce sa problémy. 

Riadiaci streľby zabezpečuje oboznámenie strelcov s prevádzkovým poriadkom, so 
zásadami manipulácie s  terčovým systémom PIT Shooting a nutnosťou vypínať mobilné 
telefóny a vysielačiek v priestoroch strelníc A a  B. 

Je povinný ihneď prerušiť streľbu ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, 
k poraneniu, prípadne k inej mimoriadnej udalosti. Streľbu môže znova zahájiť až po 
odstránení príčin jej prerušenia. Pri mimoriadnej udalosti informuje okamžite správcu 
strelnice a spolupracuje s ním. 
 

4. VYMEDZENIE ZBRANÍ A  STRELIVA POVOLENÝCH NA 
STREĽBU 
 

4.1.      Vymedzenie zbraní. 

Na strelnici je povolené používať nasledujúce strelné zbrane: 
 

Pri streľbe z boxov na strelnici  A :  
2. Krátke guľové palné zbrane pri streľbe v stoji jednotlivými ranami s povoleným 
strelivom ( mäkké olovené strely) do úsťovej energie 2 000 J.  Streľba jednotlivými 
ranami je možná zo všetkých 3 boxov súčasne. 
3. Dlhé guľové palné zbrane pri streľbe v stoji alebo v kľaku jednotlivými ranami s 
povoleným strelivom ( mäkké olovené strely) do úsťovej energii do 2500 J. Streľba je 
povolená len jednotlivými ranami maximálne z dvoch vzájomne nesusediacich boxov 
(súbežne z boxov A1 a A3, alebo len z boxu A2). V boxoch, z ktorých sa nestrieľa, nesmú 
byť prítomné žiadne osoby. 
 
Pri streľbe za pohybu (policajnom parkúre): 
Krátke guľové palné zbrane pri streľbe v ľubovoľnej polohe jednotlivými ranami 
s povoleným strelivom ( mäkké olovené strely) do úsťovej energie 2 000 J. Je zakázané 
používať strelivo s celoplášťovou konštrukciou strely – FMJ.  
 

Všetky zbrane musia byť v dobrom technickom stave, označené platnou overovacou 
značkou a  riadne evidované v platnom doklade.  Na strelnici je možnosť strieľať ako 
z vlastných zaevidovaných zbraní, tak aj zo zbraní požičaných od správcu strelnice a 
patriacich  prevádzkovateľovi strelnice. 

 
4.2      Vymedzenie streliva. 

Na strelnici je povolené používať povolené strelivo zhotovené z olova alebo z iných 
mäkkých kovov. Na strelnici je možnosť strieľať ako vlastné prinesené strelivo, tak aj strelivo 
odkúpené od správcu strelnice,  patriace prevádzkovateľovi  strelnice. 
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4.3.     Na strelnici je prísne zakázané používať iné zbrane a strelivo, ako je povolené 
a strieľať mimo vyhradený priestor! V prípade použitia strelných zbraní s úsťovou brzdou, 
tlmičom plameňa alebo  kompenzátorom  usmerňujúcimi tok spalných plynov smerom hore, 
dozadu a nabok, je potrebné aby streľba prebiehala len jednotlivými ranami maximálne 
z dvoch vzájomne nesusediacich boxov a strelec používal ochranné okuliare. 

 
 

5. BEZPEZPEČNOSTNÉ  PRAVIDLÁ  
 

Streleckú činnosť v priestore strelnice organizuje a riadi riadiaci streľby. Všetci prítomní sú 
povinní bezodkladne plniť jeho nariadenia a pokyny. 
 
5.1.     Do streleckej časti strelnice možno vstúpiť len so súhlasom riadiaceho streľby, bez 
mobilných telefónov a vysielačiek. 
 
5.2     So zbraňami sa musí manipulovať s maximálnou opatrnosťou bez ohľadu na to či sú 
nabité, alebo nenabité. Mimo strelníc A a  B sa  pohybuje strelec len s vybitou zbraňou, ktorá 
je v puzdre alebo v prenosovom boxe bez zásobníka zasunutého v zbrani. Plnenie zásobníkov 
strelivom je povolené po súhlase riadiaceho streľby v miestnosti na prípravu  strelcov 
a zbraní. Na strelniciach A a B sú zbrane nabíjané po súhlase riadiaceho streľby až 
v streleckom boxe, alebo pri streľbe za pohybu na pokyn inštruktora (rozhodcu).   Po 
ukončení, alebo pri prerušení streľby musia byť zbrane bezprostredne vybité 
a v bezpečnostnom stave. Bezpečnostný stav znamená: 

• Pri samonabíjacích a opakovacích  zbraniach je záver otvorený, nábojová komora 
prázdna a zbraň je otočená hlavňou v smere streľby. Zásobník je položený na stole.  

• Pri zbraniach s rotujúcim valcom (revolver)  je valec s prázdnymi nábojovými 
komorami vyklopený, alebo položený na stole.  

• Pri zbraniach so sklopnou hlavňou (hlavňami) je zbraň otvorená, nábojová komora je 
prázdna,... 
 

5.3.        Zbraň sa môže nabíjať výhradne len v streleckom boxe na pokyn riadiaceho 
streľby. Strelec je pri nabíjaní a vybíjaní, ako aj počas celej doby pokiaľ je zbraň nabitá, 
otočený smerom k výstrelnej,  pričom hlaveň je namierená do smeru streľby. Pri parkúrovej 
streľbe sa riadi strelec aj rozhodca (inštruktor)  pravidlami parkúrovej streľby. 
 
5.4.   Riadiaci streľby zo svojho stanovišťa vydáva pokyn k zahájeniu streľby, prerušeniu  
a ukončeniu streľby a to pomocou pokynov na obrazovke riadiacej skrinky terčového systému 
PIT Shooting. V prípade potreby informuje o okamžitom zastavení streľby pomocou 
 červeného prerušovaného svetla umiestneného na oboch strelniciach. 

Na povel inštruktora (rozhodcu)  alebo riadiaceho streľby musia všetci strelci 
okamžite zastaviť streľbu, uviesť zbraň do bezpečnostného stavu  a položiť zbraň na 
odkladaciu poličku hlavňou v smere streľby. V streľbe je možno pokračovať až na príslušný 
povel riadiaceho streľby. 
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5.5.   Po dostrieľaní musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené 
jej zneužitie. Dotýkať sa cudzej zbrane je možné len so súhlasom jej držiteľa. 
 
5.6.    Strelci a funkcionári strelnice sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek 
nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k poraneniu osôb, zvierat alebo k poškodeniu 
majetku. 
 
5.7.   V prípade poruchy zbrane je strelec povinný ohlásiť zdvihnutím ruky poruchu 
riadiacemu streľby, ktorý je povinný streľbu prerušiť. Na pokyn riadiaceho streľby zbraň 
vybije, prípadne zaistí. Pri zlyhaní počká minimálne 15 s  a až potom vybije zbraň.  Strieľať 
s predmetnou zbraňou je možné až po súhlase riadiaceho streľby a overení, že nešlo 
o poruchu zbrane ale o nesprávnu obsluhu zbrane, resp.  zlyhané strelivo. 
 
5.8.  V priebehu streľby je zakázané na v streleckej časti strelnice fajčiť, konzumovať jedlo 
alebo nápoje, rozprávať alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich. 
 
5.9.    Priestor pre divákov a ďalších strelcov ako aj osôb, ktoré sú prítomné streľbám sa 
nachádza mimo priestor streleckej časti vo vstupnej hale, alebo v miestnosti na prvom 
poschodí. Výnimkou je jedine inštruktor pri streľbách začiatočníkov a streleckom parkúre  
a rozhodca pri streleckom parkúre.  
 
5.10.    Strelci a osoby prítomné na strelišti sú povinní používať ochranu sluchu, ochrana 
zraku sa odporúča. Pri parkúre je ochrana zraku povinná pre strelca aj inštruktora (rozhodcu). 
 
5.11     Pri vchode do strelnice A  sú tri strelecké boxy.  Označenie streleckých boxov je A1 
až A3, boxy sú číslované zľava v smere streľby a označenie boxu je umiestnené na každom 
boxe. Umožňujú mierenú streľbu na vzdialenosti do 25 m. V prednej časti streleckého boxu je 
umiestnená strelecká polička na ktorú si strelec odkladá zbraň, strelivo, zásobník, terče. 
Základné ovládanie pohybu terčov je pomocou ikon na dotykových monitoroch a je 
preddefinované operačným systémom PIT Shooting systému pojazdového vozíka. Strelecké 
úlohy vyššieho typu je možné navoliť len po zadaní hesla riadiacim streľby.  Palebná čiara je 
vyznačená na podlahe. Parkúr sa strieľa vo vyznačených priestoroch v strelniciach podľa 
pravidiel pre parkúrovú streľbu. Postupuje sa podľa situácie a pokynov rozhodcu 
(inštruktora). 
 
5.12   Pri streľbe z boxov sa prevažne strieľa na pohyblivé terče, uchytené na vymeniteľnom 
držiaku absorbujúcom strelu. Ich pohyb si strelci ovládajú pomocou ovládacieho zariadenia, 
Na základe požiadaviek strelcov je možné použiť aj iné typy terčov  – papierové, umiestnené 
v terčových stavoch alebo kovové terče (poppery) umiestnené na požadované vzdialenosti 
pred jednotlivými streleckými boxami. Terče sú označené číslom streleckého boxu z ktorého 
na terč bude vedená streľba, tak aby výstrelná pre každý terč bola rovnobežná s osou 
strelnice. Nie je možné povoliť streľbu na vedľajšie terče (krížová streľba)!  Pri streľbe za 
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pohybu je možné na strelnici viesť parkúrovú streľbu na kovové terče alebo papierové terče, 
umiestnené  na stojanoch. 
 

 

6. POSTUP  PRI  VZNIKU  MIMORIADNEJ  UDALOSTI  
 

6.1. Vzhľadom na možnosť výskytu mimoriadnej udalosti, hlavne poranení strelnou 
zbraňou prevádzkovateľ strelnice mať počas celej doby trvania streľby zabezpečené vozidlo, 
lekárničku, hasiace prostriedky a telefonické spojenie. 

 
6.2   V prípade zranenia osoby v priestore strelnice riadiaci streľby zastaví streľbu, 
zabezpečí vybitie zbraní, bezprostredne informuje správcu strelnice  a spolu organizujú 
poskytnutie prvej pomoci, poprípade presun zraneného do nemocnice alebo privolanie 
záchrannej služby. V prípade potreby vyrozumie políciu a do jej príchodu sa riadi jej 
pokynmi.   
 
6.3.  V prípade požiaru riadiaci streľby ihneď zastaví streľbu, zabezpečí vybitie zbraní, 
bezprostredne informuje správcu strelnice, ktorý vyhlási požiarny poplach. Podľa rozsahu 
požiaru sa organizuje jeho likvidácia, poprípade sa privolajú hasiči a reguluje opustenie 
priestoru strelnice prítomnými osobami..  

 
6.4. Každá mimoriadna udalosť musí byť zapísaná v prevádzkovom denníku strelnice. 

 
6.5. Príprava a ošetrovanie zbraní sa povoľuje výhradne v priestore na to určenom.  
 
           

  PRAVIDLÁ  PRVEJ  POMOCI  PRI  ZRANENÍ  STRELNOU 
ZBRAŇOU: 

Ak príde pri k poraneniu strelou je  potrebné postihnutého prezrieť, či sa  jedná o 
postrelenie, kde strela, alebo jej časti  uviazli v tele, alebo o priestrel, kde strela vstúpila i 
opustila telo. Vstrelená strana je obvykle menšieho priemeru, výstrel väčšieho. Záleží od 
miesta zasiahnutia strelou, na základe čoho môžete realizovať prvú pomoc. Nezabudnite však 
nato, že sa mohla strela (jej časti)  vo vnútri  od skeletu kosti odraziť a zasiahnuť i iné orgány 
než sa pôvodne predpokladá. Preto je i tu veľmi dôležité okamžité privolanie rýchlej 
záchrannej pomoci. 
  
STRELNÉ  RANY 
Príznakmi poranenia je krvácanie pri vstrele a výstrele, bolesť, príznaky šoku, 
 
Postup:  
a) zastaviť veľké vonkajšie krvácanie,  
b) uložiť do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa nemuselo hýbať s postihnutým, 
c) krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca,  
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d) uvoľniť odev okolo krku, hrudníka a pása, 
e) protišokové opatrenia, 
f) kontrolovať obväz, vedomie, dýchanie, 
g) privolať záchrannú službu.   

 
Pri každom väčšom poranení treba očakávať vznik šoku. Nečakať s prvou pomocou na 
príznaky šoku. Nepodávať tekutiny. 
POZOR! nedávať nič jesť a piť 
 
ŠOK  
Akýkoľvek úraz vedie skôr alebo neskôr k príznakom šoku 
Príznaky :  
a) nekľud, alebo spavosť, 
b) neostré videnie,  
c) smäd, 
d) nevoľnosť, 
e) studená, bledá a spotená koža, 
f) zrýchlené dýchanie. 
Postup:  
a) pohodlne uložiť, zaistiť telesný a duševný pokoj (aktívne upokojovať), 
b) ošetriť poranenia, 
c) brániť podchladeniu prikrytím zdola i zhora, 
d) zdvihnúť dolné končatiny o 30 cm, ( autotransfúzna = protišoková poloha ), 
e) privolať odbornú pomoc, 
f) kontrolovať vedomie, dýchanie. 

Do protišokovej polohy nedávať pri: poranení hlavy a hrudníka, srdcových a dýchacích 
ťažkostiach, bezvedomí. Zabezpečiť ticho, teplo, transport, tíšenie bolesti. 

 

7.      PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE 
Pri zistení požiaru je každý povinný informovať riadiaceho streľby a postupovať 

podľa jeho pokynov. Na strelnici  je vyvesený plán  požiarnej ochrany (smernice pre prípad  
požiaru a nutnosti evakuácie strelnice). Strelecký priestor ako aj ostatné priestory strelnice sú 
vybavené  viacerými   typmi rôznych hasiacich prístrojov.  

 
 
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA  

Integrovaný záchranný systém:112 
Polícia:158 
Prvá pomoc:155 
Hasiči:150
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     8.       PRAVIDLÁ  ÚDRŽBY  A  UPRATOVANIA  STRELNICE  
 Po ukončení streľby a vyvetraní miestností je správca strelnice povinný zabezpečiť 
čistenie strelnice  aj    likvidáciu  všetkých odpadov  a muničných  elementov, ktoré  vznikajú 
pri  streľbe. Jedná sa  predovšetkým o zber všetkých vystrelených nábojníc, zlyhaných 
nábojov, prázdnych obalov od nábojov, terčov a ich častí a iného materiálu. Záchytné 
zariadenia je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť od zbytkov striel a iných nečistôt. 
Je zakázané‚ sa  zdržovať v priestore  zadných balistických záchytných zariadení ihneď  po  
ukončení  strelieb: pobyt je možný až po odkrytí gumených pásov a  odvetraní jedovatých 
splodín (min. 1 hod na strelnici A  a  min. 2 hod na strelnici B). Odpadky zo streleckého 
priestoru sa separujú a likvidujú v zmysle zákona o odpadoch. 
 
 

      9.    VYJADRENIE  ZNALCA 
 

Prevádzkový poriadok strelnice  je vypracovaný v súlade so Slovenskou technickou 
normou STN 395050 „Strelnice pre ručné strelné zbrane“ a v zmysle Zákona SNR č.190/2003 
Z. z  o strelných zbraniach a strelive  a o doplnení niektorých zákonov, 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Miloš LAZAR, CSc 
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Situačný nákres strelnice 
 
 

 


