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1/   Strelnica sa nachádza v lokalite Nováky na parcele č. 1968, ktorú  má mesto 
Prievidza v prenájme od HBP a.s.. Strelnicu spravuje Mestská polícia Prievidza. 

a/ Umiestnenie a popis strelnice: 

Strelnica je umiestnená juhovýchodne od mesta Nováky na parcele č. 1968 v 
zalesnenej časti. Strelnica je orientovaná tak, že smer streľby je východným 
smerom. Tvar strelnice je obdĺžnik s dĺžkou cca 65 m a šírkou 
20 m. V prílohe č. 1 je zakreslený pôdorys strelnice aj s ochrannými valmi s 
prevýšením cca 3-4 m. Dopadište je tvorené dopadovým valom, ktorý je 
vysoký cca 6-7 m nad úrovňou strelnice. 
 

b/ Kategória strelnice: 

Strelnica je budovaná ako miesto pre výcvikovú a kontrolnú streľbu, 
vykonávanú z krátkych guľových zbraní, dlhých malokalibrových zbraní, 
perkusných a historických zbraní.  

c/ Cieľ a účel: 

Strelnica slúži pre športové, kontrolné a tréningové účely. Na strelnici je 
možné vykonávať, prevádzkovať tréningy a súťaže pre zbrane:                



• Vzduchové zbrane – všetky typy  

• Malokalibrové zbrane – všetky typy 

• Krátke guľové zbrane – všetky typy 

• Perkusné zbrane(predovky) – všetky typy   

 

2/   Strelnicu spravuje: Mestská polícia Prievidza 

  

 Pomocní správcovia strelnice sú:                                                                                 
Mgr. Vít Zajac, Veľkonecpalská 85, 97101 Prievidza                                              
Ján Buchel, Žarnova 12, 97101 Prievidza                                                              
Ivan Mikula, Šumperská 17, 97101 Prievidza                                                          
Emanuel Vido, A. Kmeťa 28, 97101 Prievidza 

3/   Povinnosti správcu strelnice sú uvedené v prílohe č. 2 tohto prevádzkového 
poriadku. 

4/   Podmienky prevádzkovania strelnice: 

a/ Súťaže a tréningy sa môžu prevádzať len za podmienok dodržania 
bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom č. 190/2003 Z.Z. o zbraniach 
a strelive a  pravidlách vytýčenými organizátorom tréningov a súťaží. 

b/ V priestoroch strelnice je dovolené strieľať len so súhlasom správcu 
strelnice a za jeho prítomnosti,  prípadne za prítomnosti ním poverených 
osôb (tréner, organizátor, atď.) 

c/ Signalizácia strelnice: Počas používania strelnice musí byť pri vstupných 
miestach do strelnice vytýčená červená zástava, alebo červené svetlo 
v prípade zníženej viditeľnosti. 

d/ V priestoroch strelnice sa môžu zdržiavať aj osoby, ktoré nie sú držiteľmi 
zbrojného preukazu (ďalej len ZP). Držitelia ZP vykonávajú samostatný 
strelecký výcvik. Osoby, ktoré nie sú držiteľmi ZP môžu vykonávať 
strelecký  výcvik iba pod dohľadom skúseného strelca (držiteľ ZP min. 3 
roky).  

       

Hlavným správcom strelnice je Ing. Marián Hrabaj, Cigeľ 363 

97101 Cigeľ 

Kontakt:  0911  853 337 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. 

  



e/ Správca strelnice počas výkonu svojej funkcie nosí viditeľne označenie 
"Správca strelnice". 

5/   Prístup na strelnicu: 

a/ Poľná cesta tzv. technologická, prichádzajúca napravo od strelišťa  a slúži 
iba na dovoz a odvoz materiálu, príp. odvoz smetí. Používať tento prístup na 
príjazd vozidiel, parkovanie, príchod a odchod osôb počas strelieb je prísne 
zakázané. 

b/ Pre parkovanie motorových vozidiel je určená panelová plocha, ktorá je asi 
70 m za strelnicou a od strelnice ju oddeľuje zalesnený priestor. 

c/ Účastníci strelieb prichádzajú na strelnicu prístupovým chodníkom pre 
peších, ktorý začína pri ploche určenej na parkovanie vozidiel a ústí do 
priestoru strelnice za strelišťom.  

6/   Prevádzkové hodiny strelnice: Na základe prevádzkového poriadku strelnice 
je  činnosť na strelnici povolená len s vedomím a súhlasom  správcu strelnice, 
pondelok až piatok od 08:00 hod. do 17:30 hod., v sobotu od 08:00 hod. do 15:00 
hod.. Streľba za zníženej viditeľnosti, max. do 22:00 hod. je povolená iba pre 
organizovaný strelecký výcvik mestskej polície, policajného zboru a armády. 
Používanie strelnice v iných časoch a v nedeľu je zakázené !!  

7/ Pre návštevníkov je vstup na strelnicu počas prevádzky strelnice povolený iba 
cez zadné dvere objektu strelišťa.  

8/ Vodiť zvieratá do areálu strelnice je zakázané. Výnimkou je výcvik reakcie psa 
na streľbu, ktorý musí povoliť správca strelnice. Správca strelnice určí miesto, 
kde môže byť pes počas strelieb umiestnený. Osoba, ktorá psa na strelnicu 
doviedla je zodpovedná za všetky prípadné škody, ktoré by pes na strelnici 
spôsobil. 

9/ Prevádzkovateľ strelnice je povinný vyznačiť v priestoroch strelnice: 

a/ priestor pre divákov 
b/ vyhradený priestor pre strelcov a rozhodcov 
c/ vyhradené miesto pre lekárničku 

 

10/   Bezpečnostné opatrenia: 

a/ Strelnicu možno používať len v rozsahu povolenom posudkom súdneho 
znalca z oblasti balistiky. 

b/ Súťaže sa riadia pravidlami športovej streľby podľa príslušného 
organizátora súťaže. 

c/ So všetkými zbraňami aj keď nie sú nabité, sa musí zaobchádzať s 
najväčšou opatrnosťou. 



d/ Je zakázané dotýkať sa, alebo manipulovať so zbraňou iného strelca bez 
jeho súhlasu. 

e/ Suchý nácvik so zbraňou je povolený len na streleckých stanovištiach, 
alebo vo vyhradenom priestore, ktorý bol na tento účel určený a je riadne 
označený. 

f/ Je zakázané mieriť so zbraňou a strieľať na živé zvieratá. 
g/ V priestoroch strelnice sa osoby pohybujú iba s vybitými zbraňami, so 

zásobníkom mimo zbrane. Strelivo alebo zásobník so strelivom smie 
strelec vložiť do zbrane iba na streleckom stanovišti so zbraňou 
smerujúcou v smere priestoru streľby. 

h/ Strelec sa na strelišti nesmie otáčať so zbraňou iným smerom ako je smer 
priestoru streľby. 

i/ Každá osoba na strelnici je povinná v prípade hroziaceho nebezpečenstva 
(napr. pri neočakávanom vstupe osoby alebo zvieraťa do priestoru 
streľby) upozorniť na takúto skutočnosť tak, aby mohla byť streľba 
okamžite prerušená.  

j/ Na strelnici platí zákaz požívania alkoholických nápojov pre osoby, ktoré 
manipulujú, alebo budú v ten deň na strelnici manipulovať so zbraňami a 
strelivom. 

k/ Správca strelnice, vedúci strelieb, rozhodca a organizátor súťaže sú 
oprávnení kontrolovať osoby manipulujúce so zbraňami a strelivom na 
požitie alkoholických nápojov.  V prípade zistenia požitia alkoholických 
nápojov je správca strelnice, vedúci strelieb, rozhodca resp. organizátor 
súťaže povinný neumožniť takejto osobe pokračovať v manipulácii so 
zbraňou alebo strelivom. 

l/ Návštevníkom areálu strelnice, ktorí sa priamo nezúčastňujú streleckej 
súťaže, alebo tréningového procesu je povolené sa pohybovať len vo 
vyznačenom priestore a majú zakázané vstupovať na strelištia. 

m/ Všetky osoby na strelištiach sú povinné používať pomôcky na ochranu 
sluchu a zraku. 

n/ Za škodu, ktorá vznikla mimoriadnou udalosťou počas hromadných akcií, 
zodpovedá organizácia, ktorá akciu poriadala. 

o/ Všetky osoby ktoré sa nachádzajú na strelnici sú povinné dodržiavať 
pokyny a nariadenia správcu strelnice. 

p/ Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá 
nedodržiava prevádzkový poriadok. 

Uvedený prevádzkový poriadok bol schválený dňa 08.06.2020. 

V Prievidzi dňa 08.06.2020 

 
 

                                                                       Ing. Marián Hrabaj v.r. 
                                                                           hlavný správca strelnice 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

 



Príloha č. 2 

Podľa § 50,  Z. č. 190/2003 Z.z.  

  

2/ Správca strelnice je povinný: 

a/ pri výkone funkcie nosiť viditeľne označenie "Správca strelnice" ustanovené 

prevádzkovým poriadkom, 

b/ zaistiť dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice, 

c/ zaistiť ochranu strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom, 

d/ zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená, 

e/ zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom 

alkoholu alebo pod vplyvom návykovej látky, 

f/ zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku, 

g/ oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie 

osoby pri prevádzkovaní strelnice 

h/ zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici 

 


