
PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK  DOČASNEJ  STRELNICE
Záujmového združenia právnických osôb „Multifunkčný areál Schulerloch“ 

                                              
1. / Identifikačné údaje strelnice:

1.1. Dočasná strelnica  je zriadená  v extraviláne,  na prenajatom pozemku mesta Spišská Nová Ves, parcelné číslo: KN-E-5346, 
zapísanom LV 4342 na výmere 50 x 60 metrov.  Nachádza sa v prímestskej časti zv. Šulerloch. Samotná strelnica je orientovaná streľbou proti 
prírodnej prekážke severným smerom. Prístup je možný peši, bicyklom, nákladným i osobným autom  po existujúcej spevnenej poľnej ceste. 
Užívanie strelnice je možné bezkolízne a nebráni prejazdu či iným aktivitám občanov.   

 1.2. Dočastnosť spočíva v tom, že strelnica sa nebude používať stále, bude bez špeciálnych stavieb a zariadení, ktorými sú obvikle 
vybavené strelnice.  Prevádzkovaná bude podľa tohto Prevádzkového poriadku a smernice Záujmového združenia právnických osôb „Multifunkčný 
areál Schulerloch“  č. 3/2016.  Aktivity sa budú riadiť Plánom spracovaným minimálne na pol roka vopred, (tvorí prílohu tohto Prevádzkového 
poriadku) a bude koordinovaný s Plánom činnosti na blízkej Poľovníckej strelnici tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu jej prevádzky najmä 
situačnou streľbou.  Za bezpečnosť pri občasných individuálnych aktivitách počas tréningov a nastreľovania zbraní  bude zodpovedať prítomný 
správca dočasnej strelnice. Dočasná strelnica je zriadená iba na dobu  než sa ukončí výstavba stálej strelnice s kompletným vybavením v zmysle 
zámeru na vybudovanie „Multifunkčného areálu Schulerloch“  s viacerými strelnicami pre olympijské športové a strelecké disciplíny, parkúrovú 
situačnú streľbu i streľbu na bežiaci terč,  najneskôr do piatich rokov. 

 2./  Osobné údaje prevádzkovateľa strelnice  :

        Záujmového združenia právnických osôb „Multifunkčný areál Schulerloch“  IČO : 50197673   DIČ: 2120201116  so sídlom v Spišskej Novej 
Vsi, J. Fabiniho 11.  

3./  Povinnosti prevádzkovateľa strelnice a jeho funkcionárov  :  
3.1. Ustanovenie § 51 Zák. o strelných zbraniach a strelive  č. 190/2003 Z.z. v plnom rozsahu.   
3.2. Povinnosti správcu dočasnej strelnice sú uvedené v  článku 11./  tohto prevádzkového poriadku.
3.3. Zabezpečiť, aby súťaže, tréningy a nastreľovanie zbraní bolo vykonávané len za podmienok dodržania bezpečnostných predpisov v 
       súlade so  zákonom č. 190/2003 Z.Z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pravidlách vytýčenými 
       organizátorom tréningov a súťaží.  Aby dočasnú  strelnicu  na streľbu využívali len držitelia Zbrojného preukazu /ďalej len ZP/. 
       Tí, ktorí nemajú ZP môžu vykonávať strelecký výcvik len pod dohľadom skúseného inštruktora.
3.4. Plán využívania dočasnej strelnice so správcom „ZZ PO MA Schulerloch“ a prevádzkovateľom „Poľovníckej strelnice“ odsúhlasovať   
       minimálne polročne, najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
3.5. Zabezpečiť signalizáciu na dočasnej strelnici v     zmysle Odborného stanoviska balistika tak, aby počas strelieb nebola ohrozená    
      bezpečnosť  osôb,  zvierat  ani  majetok.
3.6. Zabezpečiť prístup na dočasnú strelnicu  motorovým vozidlám záchranných a bezpečnostných služieb. Ostatným užívateľom dočasnej 
       strelnice umožniť vjazd len za predpokladu odôvodneného vstupu, pričom nesmie byť ohrozená  ich bezpečnosť i bezpečnosť ostatných  
       osôb a majetku.
3.7. Zabezpečiť  aby bola dodržiavaná dohodnutá prevádzková  doba pri  streľbe z palných zbraní.
3.8. Zabezpečiť pre návštevníkov vstup na strelnicu len z bezpečného smeru. Z ostatných strán znemožniť príchod a odchod všetkých osôb.



3.9. Zabezpečiť dostupnosť  k „Prevádzkovému denníku strelnice“, jeho  správnu evidenciu  užívateľmi a účinnú kontrolu prevádzkovateľom 
       strelnice. V denníku  evidovať prípadne  poruchy,  poškodenia, udalosti  a iné dôležité skutočnosti, ktoré majú vplyv na prevádzku strelnice.
3.10. Zabezpečiť, aby počas prevádzky dočasnej strelnice bola dostupná príslušná dokumentácia v sídle prevádzkovateľa:  
      Multifunkčný areál Schulerloch, J. Fabiniho 11.
3.11. Zabezpečiť počas strelieb, aby sa na viditeľnom mieste strelnice nachádzali:
      a/ prevádzkový poriadok, 
      b/ situačný plán strelnice s označením streleckých stanovísk, ohrozeného priestoru,  presného a jasného vyznačenia únikových ciest, 
      umiestnenia protipožiarnych zariadení, telefónu, lekárničky prvej pomoci,
        c/ dôležité telefónne čísla:  prvej pomoci,   hasičov,   polície
3.12. Zabezpečiť počas strelieb vybavenie strelnice lekárničkou prvej pomoci, ktorej obsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 
        vydá príslušné ministerstvo.
3.13. Prevádzkovateľ strelnice je povinný počas strelieb, s     prihliadnutím na rozsah využívania,  vyznačiť v priestoroch strelnice:

- priestor pre divákov
- vyhradený priestor pre strelcov a rozhodcov,
- vyhradený priestor pre obsluhujúci personál / organizátori /,
- vyhradený priestor označený ako bezpečnostná zóna,
- vyhradené a označené miesto lekárničky, obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici  je v prílohe č.2,

                       - oddychová časť strelnice.         
4./  Vymedzenie zbraní a streliva povolených na streľbu:

Podľa citovaného povolenia a Odborného odporúčania znalca v obore a odvetví  strelné zbrane a strelivo Ing. Miloša Orbana,  je dočasná 
strelnica určená pre streľbu z krátkych a dlhých palných,  mechanických a „vzduchových“ zbraní  pre športové, výcvikové a kontrolné účely v 
priestoroch 50 a 25 metrovej dočasnej  strelnice i v priestore pre situačnú  streľbu,  pre strelivo využívajúce čierny prach a strelivo s plášťovými 
strelami s mäkkým jadrom. 

5./ Bezpečnostné pravidlá:
5.1. Na celom území dočasnej strelnice (okrem palebnej čiary), musia byť zbrane vybité a uložené v puzdre. 
5.2. Vlastná streľba môže byť prevádzaná len z palebnej čiary dočasnej strelnice.  
5.3. Riadiaci streľby je povinný presvedčiť sa pred zahájením streľby, či je priestor dočasnej strelnice a dopadište striel voľný a či sú vykonané 
       vhodné bezpečnostné opatrenia. Zakazuje sa strieľať na iné predmety než terče.
5.4. Na palebnej čiare sa zakazuje oprava strelných zbraní. Musí byť prevedená na vyhradenom mieste, podľa pokynov prítomnej zodpovednej 
       osoby. 
5.5. Na palebnej čiare dočasnej strelnice môže byť len strelec, tréner, riadiaci streľby alebo rozhodca. Ostatní sa musia zdržovať len na     
       vyhradenom mieste, ktoré je od palebnej čiary oddelené.
5.6.Každá osoba na dočasnej strelnici je povinná, v prípade že hrozí možnosť vzniku ujmy na zdraví alebo škody na   majetku / napr. pri   

       neočakávanom sa objavení osoby  v priestore streľby /, upozorniť na túto skutočnosť  tak, aby mohla byť streľba okamžite prerušená.
5.7.Na strelnici platí zákaz požívania alkoholických nápojov pre osoby, ktoré manipulujú alebo môžu   manipulovať so zbraňami a strelivom. 

       Správca a zástupcovia strelnice a organizátor súťaže sú oprávnení kontrolovať osoby manipulujúce so zbraňami  a strelivom na požitie 
  alkoholických nápojov.



5.8. Návštevníci dočasnej strelnice, ktorí sa priamo nezúčastňujú na súťaži alebo tréningovom procese sa   môžu pohybovať len vo vyznačenom 
       priestore  a majú zakázané vstupovať na strelište.
5.9. Za škodu, ktorá vznikla mimoriadnou udalosťou zodpovedá organizácia  poriadajúca súťaž alebo  tréning.
5.10. Je zakázané dotýkať sa alebo manipulovať sa zbraňou iného strelca bez jeho vedomia.
5.11. Všetky osoby na strelišti sú povinné používať pomôcky na ochranu sluchu.
5.12. V čase, keď prebieha na Poľovníckej strelnici organizovaná streľba, nesmie byť na dočasnej strelnici vykonávaná situačná streľba.

6./Postup pri vzniku mimoriadných udalostí
6.1. Každý prípad, závažne vybočujúci z bežných udalostí na dočasnej strelnici, je potrebné vyhodnocovať ako mimoriadnu udalosť a okamžite 
       zastaviť streľbu, vybiť a bezpečne odložiť zbrane.  V streľbe je možné pokračovať až keď takýto stav pominie.  
6.2. Pri úraze sa musí streľba okamžite zastaviť a ak ide o úraz strelnou zbraňou, ihneď poskytnúť prvotné ošetrenie a podľa rozsahu zranenia 
       privolať zdravotnú záchrannú službu a políciu. Dočasnú strelnicu nesmie nikto opustiť do doby príchodu polície. Toto sa nevzťahuje na 
       zranenú osobu a  poskytovateľov pomoci. 

7./ Pravidlá prvej pomoci pri zranení strelnou zbraňou:
7.1. Prvú pomoc pri zranení na dočasnej  strelnici  ZZ PO MA Schulerloch  zabezpečuje prítomný správca strelnice alebo iný zodpovedný člen 
      ZZ okamžite a to za aktívnej pomoci ostatných zúčastnených osôb.
7.2. Na mieste  kde to určí prítomný správca bude umiestnená  pohotovostná skrinka prvej pomoci, ktorá slúži na prvotné ošetrenie pri úraze. 
      Zoznam vecí tvorí prílohu č. 3.

 7.3. Pri usporiadaní  streleckých súťaží podľa športového kalendára ( tých súťaži, na ktoré sú vystavované samostatné propozície), je usporiadateľ
      povinný  zabezpečiť aj zdravotnícky dozor s možnosťou okamžitého prevozu zranenej osoby.

 8./ Pravidlá pre údržbu a upratovania strelnice
Každý užívateľ strelnice je povinný po skončení strelieb dočasnú  strelnicu upratať / pozberať nábojnice, odložiť terčové rámy, zástavu i prípadné
zábrany/ a skontrolovať, či je priestor strelnice prázdny.

9./  Protipožiarne opatrenia:
9.1.V blízkosti priestoru dočasnej strelnice musia byť umiestnené  vhodné hasiace prostriedky na likvidáciu malých požiarov. Pri vzniku väčšieho
      požiaru je nutné okamžite privolať  miestny požiarny útvar. 
9.2. Rozložiť oheň je možné len v oddychovej časti strelnice v mieste  prispôsobenom na tento účel a to len osobou staršou ako 15 rokov so 
     súhlasom  prítomného správcu dočasnej strelnice. Oheň nesmie ostať bez dozoru. Odísť z areálu dočasnej  strelnice je možné v takom prípade 
     až po úplnom  vyhasnutí pahreby. V blízkosti ohňa nesmú byť odkladané žiadne horľavé materiály, nesmú byť pálené prázdne obaly od      
     nábojov ani  iné strelecké súčasti. 
9.3. Musia byť dodržiavané všeobecne záväzné  protipožiarne opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ani  majetku.

10./ Ekológia a     ochrana prírody:
Vzhľadom na lokalitu, kde je prevádzkovaná dočasná strelnica, zvýšenú pozornosť venovať prostrediu  existujúcich biotopov, tunajšej  faune 
a flóre. Zabezpečiť, aby sa podľa možnosti čo najmenej zasahovalo do prírodného prostredia, ktoré zároveň slúži verejnosti i na rekreačné a 
športové účely.       

11./  Správca strelnice, jeho   povinnosti a     práva  :     § 50 Zák. o zbraniach č 190/2003 Z.z.  
Správcom strelnice je  fyzická osoba , staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom skupiny A,B,C,D alebo E zbrojného preukazu, 
absolvovala školenie a splnila požadované podmienky. Správcov ustanovuje Správna rada ZZ PO MA Schulerloch v zmysle svojich Stanov, čl. 
7.6. Sú zapísaní v Zozname správcov a hlásenie o ich ustanovení je predložené príslušnému policajnému útvaru.



Pri výkone funkcie je  Správca povinný  : 
11.1. nosiť viditeľne označenie "Správca strelnice" ustanovené prevádzkovým poriadkom strelnice, 
11.2. zaistiť dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice,
11.3. zaistiť ochranu dočasnej  strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom, 
11.4. zaistiť, aby streľbu na dočasnej strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená, 
11.5. zaistiť, aby na strelište nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom návykovej látky, 
11.6. zastaviť streľbu na dočasnej strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku, 
11.7. oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby na dočasnej strelnici, 
11.8. zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na dočasnej strelnici. 
11.9.  Návštevníci streleckého areálu sú povinní dodržiavať pokyny a     nariadenia prítomného správcu strelnice!
11.10. Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový poriadok!

Návrh dočasnej strelnice odsúhlasený  dňa: 5.8.2016 Predseda ZZ PO MA Schulerloch
        Ing. Jozef Borz

Prevádzkový poriadok strelnice je vypracovaný v súlade so Slovenskou technickou normou STN 395050 Strelnice pre ručné strelné 
zbrane a v zmysle Zákona o strelných zbraniach a  strelive č. 190/2003 Z. z. platného od 1. 1. 2004. 

Prevádzkový poriadok overil dňa: 9.8.2016
podpísaný Ing. Miloš Orban, znalec v obore a odvetví  strelné zbrane a strelivo
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