PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VZDUCHOVKOVEJ STRELNICE
Klub spišských strelcov, Radlinského 17, Spišská Nová Ves
1. / Identifikačné údaje strelnice:
Vzduchovková strelnica s 10 stavmi sa nachádza v budove Letného kúpaliska na prvom poschodí
v časti priestorov mužských šatní. Budova je majetkom mesta SNV, v správe STEZ-u, Za Hornádom
15, 052 01 Spišská Nová Ves Tel.:+421 / 53 / 41 66 332, Fax: +421 / 53 / 446 47 56, Em@il:
stez@stez.sk Prístup k objektu strelnice je možný peši, autom a MHD linkou č. 3. Zariadenie strelnice
je majetkom Klubu spišských strelcov, Radlinského 17, Spišská Nová Ves.

2./ Osobné údaje prevádzkovateľa strelnice:
Občianske združenie Klub spišských strelcov, Radlinského 17, Spišská Nová Ves,
IČO: 42096928, Č. účtu: 2622841794/1100 Tatra banka.
Predseda: Mgr. Gustáv Krajči, telefón: 905978052
Strelnica Klubu spišských strelcov je zariadená podľa pravidiel športovej streľby pre vzduchové
zbrane, vyhovujúca pre tréning a menšie súťaže disciplín ISSF.
3./ Povinnosti prevádzkovateľa strelnice a jeho funkcionárov:
3.1. Zaistiť bezpečnú prevádzku vzduchovkovej strelnice prostredníctvom spôsobilých a náležite
poučených správcov (ďalej len SPRÁVCA), ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1.
3.2. Starať sa o zverený objekt ako o vlastný.
3.3. K 15.6. a 15.9. každý rok urobiť prehliadku objektu pri otváraní a zatváraní prevádzky
Kúpaliska a zhotoviť písomný záznam o jej priebehu.
3.4. Zabezpečiť, aby súťaže, tréningy a používanie vzduchových zbraní bolo vykonávané len za
podmienok dodržania bezpečnostných predpisov v súlade so Zák. č. 190/2003 Z.Z. o zbraniach
a strelive.
3.5. Aby strelnica bola používaná len za prítomnosti Správcu, ktorý zodpovedá za bezpečné a
úsporné prevádzkovanie.
3.6. Zaistiť bezpečné uloženie vzduchových zbraní.
3.7. Zabezpečiť pre návštevníkov vstup na strelnicu cez hlavnú bránu, ktorá v letných mesiacoch
slúži pre verejnosť, navštevujúcu letnú pláž a bazény kúpaliska. Zabrániť zneužívaniu a
porušovaniu podmienok Prevádzkového poriadku letného kúpaliska.
3.8. Zriadiť prehľadný Prevádzkový denník strelnice a zabezpečiť jeho dostupnosť a správnu
evidenciu užívateľov. V knihe evidovať aj prípadne poruchy, poškodenia, udalosti a iné dôležité
skutočnosti, ktoré majú vplyv na prevádzku strelnice.
3.9. Zabezpečiť, 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/
3.10. Zabezpečiť vybavenie strelnice lekárničkou prvej pomoci, ktorej obsah ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá príslušné ministerstvo.
4./ Vymedzenie zbraní a streliva povolených na streľbu:
Na strelnici je možné používať len vzduchové krátke a dlhé zbrane kategórie „D“ ktorých
kinetická energia na ústi hlavne nepresahuje 15 J.
5./ Bezpečnostné pravidlá:
5.1. Ak sa zbrane na streľbu nepoužívajú, musia byť vybité a bezpečne uložené.
5.2. Streľba môže byť prevádzaná len z palebnej čiary.
5.3. Strieľať sa smie iba do terčov, umiestnených v lapačoch striel.
Je zakázané strieľať do zariadenia strelnice, či iných predmetov !!
5.4. Je zakázané dotýkať sa alebo manipulovať so zbraňou iného strelca bez jeho vedomia.
5.5. Každá osoba na strelnici je povinná upozorniť na nebezpečenstvá, ak hrozí ujma na zdraví
alebo škoda na majetku, aby mohla byť streľba okamžite prerušená.

5.6. 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. V prípade zistenia /stačí i vizuálneho/ požitia alkoholických nápojov je správca a
zástupcovia strelnice resp. organizátor súťaže povinný neumožniť takejto osobe pokračovať v
manipulácii so zbraňami či strelivom. V celom objekte strelnice i šatní letného kúpaliska je
zakázané fajčiť!
6./Postup pri vzniku mimoriadných udalostí
6.1. Každý prípad, závažne vybočujúci z bežných udalostí na 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, ihneď poskytnúť prvotné ošetrenie a podľa
rozsahu zranenia privolať zdravotnú záchrannú službu a políciu. Strelnicu nesmie nikto opustiť do
doby príchodu polície. Toto sa nevzťahuje na zranenú osobu a poskytovateľov pomoci.
7./ Pravidlá pre údržbu a upratovania strelnice
Každý užívateľ strelnice je povinný po skončení strelieb dať strelnicu do pôvodného stavu
/ pozametať, pozberať použité terče, strelivo/, vypnúť elektrický prúd, skontrolovať čistotu aj v
šatni a toalete. Pri odchode preveriť či sú objekty strelnice riadne uzamknuté a prázdne.
8./ Protipožiarne opatrenia:
8.1.V objektoch strelnice sú umiestnené hasiace prístroje na likvidáciu malých požiarov. Pri
vzniku väčšieho požiaru je nutné okamžite privolať miestny požiarny útvar.
8.2. Musia byť dodržiavané všeobecne záväzné protipožiarne opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu
zdravia ani majetku.
9./ Správca strelnice, jeho práva a povinnosti : § 50 Zák. o zbraniach č 190/2003 Z.z.
Správcom vzduchovkovej strelnice je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má dostatočné skúsenosti
s riadením strelieb a používaním vzduchových strelných zbraní. Správcov navrhuje a do funkcie
ustanovuje predstavenstvo Klubu spišských strelcov a vo funkcii ich potvrdzuje najbližšia členská
schôdza.
Pri výkone funkcie je povinný:
9.1. Nosiť viditeľne označenie "Správca strelnice" ustanovené prevádzkovým poriadkom strelnice.
9.2. Zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici.
9.3. Zaistiť dostupnosť a oboznámenie sa užívateľov strelnice s Prevádzkovým poriadkom strelnice.
9.4. Zaistiť používanie strelnice podľa Plánu v súlade s Prevádzkovým poriadkom.
9.5. Zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená.
9.6. Zaistiť, aby na strelište nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod
vplyvom návykovej látky.
9.7. Zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
9.8. Za škodu, ktorá vznikla mimoriadnou udalosťou zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Ak to nie je možné
jednoznačne určiť, za škodu zodpovedá prítomný Správca (okrem prípadov vyššej moci).
Pri výkone funkcie je oprávnený:
9.9. Návštevníci streleckého areálu sú povinní dodržiavať pokyny a nariadenia Správcu strelnice.
9.10.Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nerešpektuje Prevádzkový poriadok.

Tento Prevádzkový poriadok bol odsúhlasený predsedníctvom Klubu spišských strelcov
dňa 29.11.2012
Predseda Klubu spišských strelcov :
Mgr. Gustáv Krajči

