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              Športovo strelecký klub Lubeník  
                  049 18  Lubeník 190   

               Občianske združenie    IČO:51839016 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STRELNICE  
 
      1.     IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

1.1.  Strelnica sa nachádza v katastrálnom území obce Revúcka Lehota na parcelách č. 526/4,     
526/7 a 526/1 vedených v správe Katastrálneho úradu v Revúcej vo výmere cca 0,1650 ha.  

 
1.2.  Prevádzka strelnice bola povolená na základe „Udeleného súhlasu na prevádzku strelnice“ 

od Okresného veliteľstva policajného zboru SR Rožňava,  listom č. p. PZ – 244 / OSS-91 zo 
dňa 6.3.1991.  
 

1.3. Prevádzkovateľom strelnice je Športovo strelecký klub Lubeník (ŠSK). : IČO:51839016.  
Predchodcom prevádzkovateľa strelnice bol Športovo strelecký klub SLOVMAG Lubeník, 
ktorý bol v roku 1990 zaregistrovaný na Slovenskom streleckom Zväze (SSZ) Bratislava ako 
jeho základný článok s právnou subjektivitou v rámci SSZ s prideleným ev. číslom RV 0105. 
 

1.4. Správca strelnice je zapísaný na Okresnom riaditeľstve PZ SR Revúca, oddelenie dokladov. 
 

2. PREVÁDZKA STRELNICE A PODMIENKY PREVÁDZKY STRELNICE. 
 

2.1.  Prevádzkovať strelnicu je povolené denne okrem nočných hodín. Strelnica je určená na 
individuálnu streľbu pre členov ŠSK Lubeník, organizované strelecké súťaže a výcvik 
v streľbe a na vykonávanie cvičných strelieb organizovaných PZ SR. 
 

2.2. Na strelnicu je povolený vstup len pre členov Športovo streleckého klubu Lubeník. 
Strelnicu je tiež oprávnený užívať Policajný zbor SR ako užívateľ, v rámci cvičných strelieb 
členov OR PZ SR Revúca pri dodržiavaní prevádzkového poriadku strelnice. 
Iným osobám je vstup na strelnicu a výkon streľby na strelnici prísne zakázaný !! 
 

2.3. Pri individuálnej streľbe pred príchodom do objektu strelnice je užívateľ strelnice povinný 
sa bezodkladne zapísať do „Evidenčnej knihy vstupu do objektu strelnice“. Kniha aj kľúče od 
objektov strelnice sú uložené na hlavnej vrátnici SLOVMAG, a.s. Lubeník.  Do Evidenčnej 
knihy ... riadne a pravdivo vyplní príslušné údaje podľa pretlače v uvedenej knihe t.j. meno 
priezvisko, dátum, čas príchodu a čas odchodu. Po zapísaní sa do Evidenčnej knihy... budú 
užívateľovi vydané kľúče od strelnice. Po ukončení strelieb je užívateľ povinný vrátiť 
kľúče od strelnice a zapísať do Evidenčnej knihy... čas odchodu. Povinnosť zapísať sa do 
Evidenčnej knihy platí aj v prípade, keď užívateľ nepreberá kľúče od objektu strelnice.  
 

2.4. Je zakázané používať ako „terčový materiál“ sklenené a plastové fľašky, kartóny a iné 
napodobeniny terčov. Po skončení streľby je každý strelec povinný si po sebe pozbierať 
prázdne nábojnice a ponechať poriadok na strelnici ! Je zakázané v priestoroch strelnice 
a v okolí strelnice spaľovať akýkoľvek odpad !      
 

2.5.  Pri organizovaných streľbách strieľať na strelnici je povolené len za prítomnosti riadiaceho 
streľby, alebo jeho pomocníka, tak aby mal riadiaci streľby vizuálny prehľad o priestore 
strelnice a zabezpečený ohrozený priestor, pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení 
stanovených príslušnými nariadeniami. 
 

2.6. Pri organizovaní strelieb a streleckých súťaží sa postupuje podľa zásad uvedených 
v príslušných stanovách, pravidlách, streleckých poriadkoch a vydaných propozícií súťaže 
a za prítomnosti riadiaceho streľby. 
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2.7. Prevádzkovateľ a ním určený Správca strelnice, resp. organizátor, riadiaci streľby, inštruktor 
je povinný pred začiatkom streľby a počas celej doby streľby zabezpečiť vyvesenie červenej 
zástavky rozmerov 50 cm x 50 cm na určené viditeľné miesto, vizuálne monitorovanie 
výstrelného priestoru a zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a pokynov. 
 

3. POVINNOSTI  FUNKCIONÁROV STRELNICE 

3.1. Prevádzkovateľ strelnice, správca(-ovia) strelnice a užívateľ strelnice zodpovedá za 
celkovú prevádzku strelnice v zmysle platných zákonov na úseku zbraní a streliva 
a prevádzky strelníc. Sú pred zahájením streľby povinný z cieľového priestoru odstrániť 
všetky predmety, ktoré by mohli spôsobiť odrazenie nábojov do okolitého priestoru 

3.2.  Správca strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice. Pri výkone funkcie nosí 
viditeľné označenie „Správca strelnice“.  

3.3.  Správca strelnice a užívateľ strelnice je povinný na viditeľnom mieste strelnice umiestniť 
Prevádzkový poriadok  strelnice a pred streľbou oboznámiť s ním strelcov, zvlášť 
s bezpečnostnými pravidlami pri streľbe a zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového 
poriadku na strelnici.  

3.4.  Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinný zo strelnice vylúčiť osoby, ktoré sú pod 
vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, tiež osoby, ktoré nedodržujú ustanovenia tohto 
Prevádzkového poriadku a osoby ktoré svojim konaním ohrozujú bezpečnosť prevádzky 
strelnice.  

         Majú povinnosť prekontrolovať zbrane a strelivo a vylúčiť zo strelieb akúkoľvek zbraň 
a strelivo, ktoré podľa ich mienky nespĺňajú bezpečnostné požiadavky.  

     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 a obsluhy 
terčov k terčom a zabezpečuje aby obsluha neopustila v priebehu strelieb priestor pre ňu 
vyhradený. 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. 

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA : 

Integrovaný záchranný systém:112 

Polícia:158              
Prvá pomoc:155           
Hasiči:150    
 
Žiadame strelcov, aby svoju návštevu strelnice vždy vopred oznámili správcovi 
strelnice a uistili sa tak, či už strelnica nie je zarezervovaná. Po dohode so správcom 
strelnice je streľba možná každý deň. Samozrejme pokiaľ je termín voľný. 
 
Kontakt na správcu strelnice:  0915 213 101 
     
 
 
 Dátum: 26.11.2018                                                         Ing. Dušan Stanko 
                   predseda ŠSK Lubeník            


