
SÚBOR OTÁZOK A ODPOVEDÍ  
C.  

ZÁKLADY KONŠTRUKCIE A ČINNOSTI STRELNÝCH ZBRANÍ  
A STRELIVA, TEÓRIE STREĽBY, BEZPEČNEJ MANIPULÁCIE SO ZBRAŇOU A 

ZÁSAD  BEZPEČNOSTI NA STRELNICI  
 

Otázka C - 1: 
Považujú sa hlavné časti zbrane podľa zákona o zbraniach a strelive za zbraň? Vymenujte hlavné  
časti zbrane podľa zákona o zbraniach a strelive. 
Hlavné časti zbrane podľa zákona o zbraniach a strelive (zákon č. 190/2003 Z. z.) sa považujú za 
zbraň. Medzi hlavné časti zbrane patrí: hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, 
záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť 
namontované - § 2 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 190/2003 Z.z.. 
Aké podmienky musí podľa zákona o zbraniach a strelive spĺňať správca strelnice?  
Správca strelnica  môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej 3 roky 
držiteľom skupiny A, B, C, D alebo E zbrojného preukazu - § 50 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z..   
Otázka C - 2: 
Aký je rozdiel v konštrukcii pištole a revolvera? 
Pištoľ a revolver sa líšia mechanizmom. Do pištole sa zmestí desať až pätnásť nábojov, pri 
väčšom zásobníku je to až 25 nábojov. Po každom výstrele sa pištoľ automaticky nabije. 
Revolver môže mať päť až osem nábojov, ktoré sa vkladajú do otáčavého valca. Pri každom 
potiahnutí spúšte sa valec pootočí a nastaví pred zápalník ďalší náboj.  

            Je povolené priniesť si na strelnicu v zime na zahriatie alkoholický nápoj a požiť ho v malom 
množstve? 

            Nie je to povolené. Správca strelnice je povinný zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, 
ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom návykovej látky - § 50 ods. 2 písm. e) 
zákona č. 190/2003 Z. z.  
Otázka C - 3: 
Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive považuje za historickú zbraň? 
Historická zbraň je zbraňou kategórie D podľa 7 ods.1 písm. f) zákona o strelných zbraniach 
a strelive. Môže ju nadobudnúť osoba staršia ako 18 rokov v plnom rozsahu spôsobilá na právne 
úkony - § 14 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z.. Je to zbraň vyrobená do 31.12. 1890 – príloha č. 6 
k zákonu č. 190/2003 Z. z.. 
Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive rozumie strelnicou?  
Strelnicou sa na účely zákona o zbraniach a strelive rozumie súbor zariadení a priestorov 
určených na bezpečnú streľbu zo zbrane. Strelnicu môže prevádzkovať fyzická alebo právnická 
osoba na základe povolenia vydaného policajným útvarom. Policajný útvar vydá povolenie na 
základe písomnej žiadosti, a na základe znaleckého posudku, ktorý umožňuje bezpečné 
používanie zbraní a streliva - § 49 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z.. 
 
            



Otázka C - 4: 
Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive rozumie palnou zbraňou? 
Palná zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej 
reakcii – príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z.. 
Akým spôsobom musí byť podľa zákona o zbraniach a strelive zabezpečená ručná zbraň 
kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 
000 kusov streliva? 
Vyššie uvedené zbrane a strelivo musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skriňovom trezore - § 
55 ods. 3 zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Otázka C - 5: 
Aká zbraň sa podľa zákona o zbraniach a strelive považuje za znehodnotenú zbraň? 
Znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom – príloha č. 6 
k zákonu č. 190/2003 Z. z.. 
Akým spôsobom sa podľa zákona o zbraniach a strelive ukladajú zásobníky zbrane z pohľadu ich 
zabezpečenia? 
Ak má zbraň odnímateľný zásobník na náboje, zásobník sa ukladá oddelene od zbrane a musí byť 
uzamknutý samostatným zámkom. Zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom. Zásobník 
môže byť uložený so zbraňou len vtedy, ak ide o zbraň určenú na predaj v rámci podnikateľskej 
činnosti a výrobca zbraň zabalil spoločne so zásobníkom - § 55 ods. 7 zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Otázka C - 6: 
Čo je podľa zákona o zbraniach a strelive expanzná strela? 
Expanzná strela je strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený jej 
priemer, a táto deformácia je spôsobená dutinou v hrote strely – príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 
Z. z.. 
Môže pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba osoba vo veku od 12 
rokov do 18 rokov používať zbraň? Ak áno, vysvetlite, za akých podmienok. 
Pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba, môže osoba vo veku od 12 
rokov do 18 rokov používať zbraň iba v prítomnosti osoby staršej ako 25 rokov, ktorá je 
držiteľom skupiny A, B, C, D alebo  zbrojného preukazu  najmenej 3 roky; tá je povinná zaistiť 
bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom - § 56 ods. 6 zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Otázka C - 7: 
Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive rozumie valcom revolvera a záverom. Platia pre 
nadobudnutie a držanie týchto častí zbrane rovnaké podmienky ako pre nadobudnutie a držanie 
zbrane (ak áno, prečo?) 
Valec revolvera je otočná časť revolveru, v ktorej sú uložené náboje v nábojových komorách – 
príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z.. Záver je zariadenie uzavierajúce alebo uzamykajúce 
nábojovú komoru – príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z..  
Valec revolvera a záver patria medzi hlavné časti zbrane, pre ich nadobudnutie a držanie platia 
rovnaké podmienky - § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z.. Každá hlavná časť má svoje 
výrobné číslo.  
 



Kto, pre koho,  na aké účely a do akej zbrane môže prebíjať strelivo?  
Držiteľ skupiny D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho 
jednotlivé časti do zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane - § 27 ods. 6  zákona č. 
190/2003 Z. z..  
Otázka C - 8: 
Vlastnými slovami opíšte aký je rozdiel medzi guľovou, brokovou a kombinovanou zbraňou? 
Guľová zbraň je palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu guľovými nábojmi alebo guľovými 
strelami, prípadne špeciálnymi nábojmi alebo strelami do guľovej zbrane. 
Broková zbraň je palná zbraň umožňujúca streľbu brokovými nábojmi s hromadnou alebo 
jednotnou strelou, prípadne špeciálnymi nábojmi do brokovej zbrane. 
Kombinovaná zbraň je palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu s guľovými nábojmi 
(strelami) a s hlavňou (hlavňami) na streľbu s brokovými nábojmi (strelami) – príloha č. 6 
k zákonu č. 190/2003 Z. z.. 
 
Je prevádzkový poriadok záväzný len pre zamestnancov strelnice a osoby, ktoré na strelnici 
strieľajú, alebo je záväzný aj pre iné osoby? 
Na strelnici je prevádzkový poriadok záväzný pre všetky osoby a správca strelnice je oprávnený 
vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá ho nedodržiava - § 50 ods. 3 zákona č. 190/2003 Z.z.. 
Otázka C - 9: 
Vlastnými slovami opíšte aký je rozdiel medzi samočinnou, samonabíjacou a opakovacou 
zbraňou. 
Samočinná zbraň je palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha 
v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac výstrelov na jedno 
stlačenie spúšte. 
Samonabíjacia zbraň je palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu 
prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov 
na jedno stlačenie spúšte. 
Opakovacia zbraň je jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník, nábojová 
schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a 
napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným ovládaním záveru, alebo palná zbraň s 
viacerými nábojovými komorami, napríklad usporiadanými v otočnom valci (revolver) – príloha 
č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z.. 
Z akých zbraní zaradených do kategórie D sa môže strieľať len na strelnici? Musí táto zbraň 
spĺňať aj iné podmienky stanovené zákonom? 
Len na strelnici sa môže strieľať z týchto zbraní kategórie D: 

- palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne  
najviac 7,5 J,  

- mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N, 
- historická zbraň. 

Táto zbraň musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu - § 55 ods. 
10 zákona č. 190/2003 Z. z..  
Otázka C - 10: 



Vlastnými slovami opíšte aký je rozdiel medzi jednovýstrelovou a viacvýstrelovou zbraňou? 
Jednovýstrelová zbraň je palná zbraň bez zásobníka alebo iného podávacieho zariadenia, pri 
ktorej sa opätovné nabitie vykonáva ručným vložením náboja do nábojovej komory, hlavne alebo 
nábojiska. 
Viacvýstrelová zbraň je palná zbraň bez zásobníka alebo iného podávacieho zariadenia s dvoma 
alebo viacerými hlavňami, pri ktorej sa opätovné nabitie vykonáva ručným vložením nábojov do 
nábojových komôr, hlavní alebo nábojísk – príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 z. z.. 
Z akých zbraní zaradených do kategórie D a za akých podmienok sa môže strieľať aj mimo 
strelnice.  
Mimo strelnice sa môže strieľať z týchto zbraní kategórie D:  

- plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,  
- expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, B a C, 
- expanzný prístroj a expanzná zbraň ostatné, 
- paintbolová a airsoftová zbraň, 
- narkotizačná zbraň,  
- iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C. 

Streľba z týchto zbraní je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb 
alebo spôsobená škoda na majetku - § 55 ods. 11 zákona č. 190/2003 Z. z.. 

 
Otázka C - 11: 
Vysvetlite, čo je to náboj, z akých častí sa skladá a aký je rozdiel medzi nábojom a nábojkou. 
Náboj je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, 
zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely, alebo v ktorom výmetová výplň 
nahrádza nábojnicu. 
Nábojka je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pracovného expanzného 
prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo 
zápalkovej zlože; môže obsahovať výmetovú náplň, granuly, chemickú dráždivú alebo 
paralyzujúcu látku. 
Rozdiel medzi nábojom a nábojkou je v tom, že nábojka nemá strelu. 
 
Počas cvičnej streľby na strelnici sa vám v zbrani „vzprieči náboj“ a poruchu si neviete sami 
odstrániť. Môžete požiadať o pomoc strelca na susednom stanovišti, alebo urobíte iné opatrenie 
(ak áno, aké opatrenie to bude)? 
Pri zistení poruchy zbrane, okamžite zastavím streľbu. Za dodržania bezpečnostných pravidiel 
vybijem zbraň  (smerovanie zbrane, vytiahnutie zásobníka, vizuálne posúdenie závady).  Ak je 
výcvik skupinový, závadu oznamujem dohovoreným spôsobom                              riadiacemu 
streľby, nežiadam o pomoc susedného strelca. 
 
Otázka C - 12: 
Do akej kategórie zbraní je zaradené strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou? 
Na aké účely sa takéto strelivo môže používať? 
Strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou patrí medzi zbrane kategórie A – 
zakázané strelivo - § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z.. 



Možno ho používať iba na športové účely.  
Vzťahuje sa povinnosť riadne zabezpečiť zbraň alebo strelivo do nej proti jej zneužitiu, strate 
alebo odcudzeniu aj na držiteľa zbrane kategórie D? 
Áno, aj držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti 
zneužitiu, strate alebo odcudzeniu - § 55 ods. 9 zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Otázka C - 13: 
Vysvetlite rozdiel medzi krátkou a dlhou zbraňou. 
Krátka zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka 
nepresahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou. 
 
Dlhá zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka presahuje 600 
mm, spravidla pri streľbe ovládaná obidvomi rukami – príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z..  
 
Akým spôsobom je podľa zákona o zbraniach a strelive povinná zabezpečiť zbrane a strelivo 
fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo 
v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor? 
Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo 
v počte do 10000 ks a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť 
a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini 
alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom - § 55 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Otázka C - 14: 
Čo sa rozumie podľa zákona o zbraniach a strelive hlavňou, vložnou hlavňou a nábojovou 
komorou? Platia pre nadobudnutie a držanie týchto častí zbrane rovnaké podmienky ako pre 
nadobudnutie a držanie zbrane? 
Hlaveň je časť zbrane, v ktorej sa energia premieňa na pohybovú energiu strely a ktorej súčasťou je 
nábojová komora; vodiaca časť vývrtu hlavne vedie strelu požadovaným smerom a spôsobom. 
Vložná hlaveň je hlaveň menšieho kalibru vkladaná do hlavne väčšieho kalibru. 
Nábojová komora je priestor v zadnej časti hlavne tvarovo zodpovedajúci danému náboju; pri 
revolveroch je nábojovou komorou každý otvor valca – príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z..  
Čo znamená, že zbraň musí byť zabezpečená v nenabitom stave? 
Stav zbrane, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore 
valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku zbrane a zásobník nie je v zbrani 
- § 28 ods. 1 písm. m) zákona č. 190/2003 Z. z.. 

 
Otázka C - 15: 
Aký je postup držiteľa zbrojného preukazu pred a po znehodnotení zbrane? 
Znehodnotiť zbraň kategórie A, B alebo C možno len na základe povolenia vydaného policajným 
útvarom. Povolenie sa vydáva na základe žiadosti držiteľa. Pred znehodnotením zbrane je 
vlastník povinný predložiť zbraň, preukaz zbrane, ak ide o evidovanú zbraň  na kriminalisticko – 
expertízne skúmanie. Policajný útvar žiadosť buď rozhodnutím potvrdí alebo zamietne na 
základe stanoviska kriminalisticko - expertízneho skúmania. Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie 
môže na základe povolenia vydaného vlastníkovi zbrane v lehote do 30 dní zbraň prevziať 



z policajného útvaru na znehodnotenie. Ak zbraň neprevezme v stanovenej lehote, platnosť 
povolenia zanikne. Po znehodnotení zbrane je vlastník zbrane povinný do 7 dní po znehodnotení, 
predložiť policajnému útvaru potvrdenie o znehodnotení. So znehodnotenou zbraňou sa nesmie 
na verejnosti viditeľne manipulovať. Preprava takejto zbrane je možná len s potvrdením o jej 
znehodnotení - § 58 zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Akým spôsobom musia byť podľa zákona o zbraniach a strelive zabezpečené ručné zbrane 
kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbraň kategórie A, ktorá 
nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac než 20 držaných 
kusov, alebo viac než 20 000 držaných kusov streliva?  
Ručné zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než 5 držaných kusov, zbraň 
kategórie A, ktorá nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte 
viac než 20 držaných kusov, alebo viac než 20000 držaných kusov streliva musia byť 
zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v samostatnom objekte; 
tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie narušenia - § 55 ods. 4 
zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Otázka C - 16: 

            Kedy sa na palnú zbraň určenú na streľbu nábojom typu flobert vzťahuje povoľovacie konanie a 
evidenčná povinnosť, teda kedy je na jej nosenie alebo držanie potrebný zbrojný preukaz?  

            Keď ide o palnú zbraň s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7,5 J, čo je zbraň kategórie C - 
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Vysvetlite praktickú realizáciu zásady „So zbraňou zaobchádzajte vždy tak, ako keby bola nabitá 
a pripravená na streľbu“. 
- na osobu nemierime ani nenabitou zbraňou, 
-     s každou zbraňou sa manipuluje ako by bola nabitá, mierime ňou vždy v smere streľby v 90  
      stupňovom uhle hlavňou k zemi, 
- zbraň, náboje ( muníciu), nikdy nenechávame na strelnici voľne položené, bez dozoru na 

voľne prístupnom mieste, 
- pokiaľ zbraňou nemierime na terč prst držíme mimo spúšť, 
- pokiaľ vykonáva streľbu osoba mladšia ako zákonom stanoveného veku a osoba bez 

zbrojného preukazu musí tak vykonávať iba za prítomnosti streleckého inštruktora, 
- pri streľbe na terče, u ktorých hrozí odrazenie fragmentov striel (kovové terče), je nutné 

používať ochrannú oči ( okuliare), 
- v zmysle zákona  č. 190/2003 Z. z. je pri streľbe a pri akejkoľvek manipulácii zakázané 

používať alkoholické omamné, psychotronický látky, ktoré môžu znížiť sebakontrolu. 
 
Otázka C - 17: 

            Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive rozumie plynovou zbraňou? Vlastnými slovami opíšte 
rozdiel medzi vzduchovkou, plynovkou a vetrovkou. Kedy sa na plynovú zbraň vzťahuje 
povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť, teda kedy je na jej nosenie alebo držanie potrebný 
zbrojný preukaz?  
Plynová zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu 
alebo iného plynu.  
Medzi plynové zbrane patrí vzduchovka, plynovka, a vetrovka. 



Vzduchovka je plynová zbraň, u ktorej je strela uvádzaná do pohybu tlakom vzduchu 
vytvoreného piestom  ( na stlačený vzduch). 
Vetrovka je plynová zbraň, u ktorej je strela uvádzaná do pohybu tlakom vzduchu vypúšťaného 
z tlakovej nádoby. 
Plynovka u ktorej sa namiesto stlačeného vzduchu používa iný plyn ( najčastejšie CO 2). Netreba 
držať uvedené zbrane na zbrojný preukaz kategória D.   
Na plynovú zbraň sa vzťahuje povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť, ak ide o plynovú 
zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J - § 6  ods. l písm. d) 
zákona č. 190/2003 Z. z.. 
 
Kto sa môže zdržiavať na palebnej čiare pri cvičnej streľbe na strelnici? 
Na palebnej čiare pri cvičnej streľbe sa môže zdržiavať len strelec a inštruktor. 
 
Otázka C - 18: 
Kedy sa na mechanickú zbraň vzťahuje povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť, teda kedy je 
na jej nosenie alebo držanie potrebný zbrojný preukaz?  
Mechanická zbraň je zbraňou kategórie D, čiže nie je potrebný na jej držanie zbrojný preukaz - § 
7 ods. 1 písm. e) zákon č. 190/2003 Z. z.. 
Môže na strelnici cvične strieľať aj osoba, ktorá nemá zbrojný preukaz? Ak áno, vysvetlite, za 
akých podmienok. 
Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie B, zbraň 
kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej 
skupiny zbrojného preukazu iba počas: 
- športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorej súčasťou je streľba, 
- praktického streleckého výcviku, 
- prípravy na budúce povolanie súvisiace  s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického 

streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva, 
- výučby brannej výchovy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky 

zbrane a streliva, 
- filmovej alebo divadelnej činnosti, ak ide o zbraň upravenú na streľbu nábojkami alebo 

cvičnými nábojmi - § 56 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z..  
Zbrane možno zveriť osobe len na dobu nevyhnutne potrebnú a to iba na vykonanie streľby na 
strelnici.  
 
Otázka C - 19: 
Do akých kategórií rozdeľujeme podľa zákona o zbraniach a strelive zbrane? Uveďte aspoň  
jednu  zbraň z každej kategórie. 
Zbrane a strelivo rozdeľujeme na zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a zbraň 
kategórie D - § 3 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z.. 
Zbraň kategórie A: zakázaná zbraň, zakázané strelivo, zakázané doplnky - § 4 zákona č. 
190/2003 Z.z.: 
Zakázaná zbraň:   



- vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,  
- samočinná  zbraň 
- zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter podoba zmenená tak, aby sa jej použitím 

mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného 
predmetu, 

- palná zbraň, vyrobená  z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci 
detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov, 

- zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane, 
- zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo 

zvieraťa, 
- vyrobená alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu, 
- zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,  
- zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom. 

Zakázané strelivo: 
- strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou, 
- strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na 

šport. účely, 
- strelivo so strelou dodatočne upravenou, 
- strela s elektrickým impulzom, 
- špeciálna strela. 

Zakázané doplnky: 
- tlmič hluku výstrelu, 
- zameriavač skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie. 

 
Zbraň kategórie B - § 5 zákona č. 190/2003 Z. z.: 

- krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň, 
- krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým 

zápalom, 
- jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je 

menšia ako 280 mm, 
- dlhá samonabíjacia palná zbraň, 
- dlhá oakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia 

alebo sa rovná 600 mm, 
- samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo 

samočinnej zbrane, 
- signálna zbraň. 
 

Zbraň kategórie C - § 6 zákon/ č. 190/2003 Z. z.: 
- jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je 

najmenej 280 mm, 
- dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. e), 
- dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň, 
- plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J, 
- palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne 

vyššou ako 7,5 J, 
- opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému. 



Zbraň kategórie D - § 7 zákona č. 190/2003 Z. z.: 
- palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 

7,5 J, 
- plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J, 
- expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písm. d), 
- expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C, 
- mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N, 
- historická zbraň, 
- paintbolová zbraň a airsoftová zbraň, 
- narkotizačná zbraň, 
- znehodnotená zbraň, 
- rez zbrane, 
- neaktívne strelivo, 
- iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C. 

 
Vlastnými slovami vysvetlite pojmy balistiky: zámerná, námerná a výstrelná. 
Zámerná – je priamka, ktorá je predĺžením osi zamierenej zbrane, je priamka prechádzajúca od 
oka strelca cez stred výrezu cieľnika, úrovni zameraných hrád a cez vrchol mušky k zámernému 
bodu. 
Námerná -  priamka predstavujúca predĺženie osi hlavne pred výstrelom. 
Výstrelná -  priamka predstavujúca predĺženie osi hlavne v okamžiku výstrelu.  
 
Otázka C - 20: 
Vymenujte, ktoré zbrane sa považujú za zakázané zbrane. Môže sa stať zakázanou zbraň, na 
ktorej držanie alebo nosenie je fyzická osoba oprávnená na základe platného zbrojného 
preukazu? 
Zakázaná zbraň - § 4 zákona č. 190/2003 Z. z.:  

- vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,  
- samočinná  zbraň 
- zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter podoba zmenená tak, aby sa jej použitím 

mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného 
predmetu, 

- palná zbraň, vyrobená  z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci 
detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov, 

- zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane, 
- zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo 

zvieraťa, 
- vyrobená alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu, 
- zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,  
- zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom. 

 
Zbraň sa stáva zakázanou, pokiaľ: 

- jej pôvodný charakter alebo podoba bola zmenená tak, aby sa jej použitím mohol 
spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, 

- bola  vybavená zakázaným doplnkom, 
- bola upravená nedovolenou úpravou, 



- s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu, 
- zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výr. číslom.  

 
Čo sa rozumie manipuláciou so zbraňou alebo strelivom? 
Manipuláciou so zbraňou alebo strelivom sa rozumie akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou 
alebo strelivom vrátane ich prepravy - § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z..  



 
SÚBOR OTÁZOK A ODPOVEDÍ  

D.   
ZÁKLADY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI  

PRI  PORANENIACH  SPÔSOBENÝCH  
STRELNÝMI  ZBRAŇAMI,  PRAKTICKÁ UKÁŽKA POSKYTNUTIA PRVEJ 

POMOCI  
 
Otázka D - 1: 
Ako sa prejavujú povrchové poranenia tvárovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie 
prvej    pomoci? 
Povrchové strelné poranenie tvárovej časti hlavy krváca malo, stačí priložiť podľa možnosti  
sterilnú gázu, prípadne obväzom zastaviť krvácanie. Vyhľadať čo najskôr lekársku pomoc! 
  
Otázka D - 2: 
Kedy a ako by ste poskytli umelé dýchanie? 
Keď osoba nedýcha. Skontrolovať priechodnosť dýchacích ciest, pridržať hlavu jednou rukou 
držíme bradu a druhou rukou, resp. prstami zapcháme nos a následne priložíme svoje ústa na 
ústa osoby a vykonávame vdychy do pľúc. 
 
Otázka D - 3: 
Ako sa prejavuje strelné poranenie mozgovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie 
prvej pomoci? 
Bezvedomie je spravidla hlboké, krvácanie, vyhreznutie častí mozgu. Sterilný, alebo čistý 
obväz, odvoz čo najskôr na špecializované pracovisko. 
  
Otázka D - 4: 
Kedy a ako by ste poskytli masáž srdca? 
Keď nie je hmatateľný pulz. Postihnutého uložíme na rovnú a pevnú podložku. Hrudníka sa 
dotýkame iba spodnou časťou dlane jednej ruky. Dlaň a prsty ruky musia byť zdvihnuté aby sa 
nedotýkali hrudníka. Druhá ruka sa opiera o prvú. Stlačenie hrudníka musí byť prudké a 
krátke (zatlačiť a hneď uvoľniť). Hĺbka stlačenia je u dospelých spravidla 3 - 5 cm. Pomer 
nepriamej masáže srdca a umelého dýchania z pľúc do pľúc je 30:2 
 
Otázka D - 5: 
Ako by ste poskytli prvú pomoc pri povrchovom strelnom poranení krku? 
Prvá pomoc spočíva v udržovaní priechodnosti dýchacích ciest, nakloniť pacienta dopredu, 
umožniť odtok krvi  z dýchacích ciest, ak je možné, zastaviť krvácanie. Čo najskôr transport 
do nemocnice. 
 
Otázka D - 6: 
Aké sú tri základné zásady pri poskytovaní prvej pomoci? 



Zachrániť život, Zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu , Zabezpečiť ďalšiu zdravotnú 
starostlivosť, Záchranná zdravotná služba, 
 
Otázka D - 7: 
Čo je najdôležitejšie pri podávaní prvej pomoci? 
Zachrániť život, Zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu , Zabezpečiť ďalšiu zdravotnú 
starostlivosť, Záchranná zdravotná služba, 
 
Otázka D - 8: 
Kedy uložíme človeka do stabilizovanej polohy? 
bezvedomí, zvracia alebo krváca z úst. 
 
Otázka D - 9: 
Ako sa prejavuje strelné poranenie hrudníka  a v čom spočíva poskytnutie prvej 
pomoci? 
Strelné poranenie hrudníka sa prejavuje krvácaním, sťažené dýchanie tzv. pneumotoraxu, kde 
vniknutý vzduch z vonkajšieho prostredia stlačí pľúca, poranený  má dýchacie ťažkosti, lapá 
po dychu. 
Prvá pomoc spočíva v upchatí rany obväzom, tampónom, alebo aj vazelínou. Transportovať 
ihneď do nemocnice! 
 
Otázka D - 10: 
Ako sa prejavuje strelné poranenie brucha, ak strela alebo jej časť prenikla do brušnej 
dutiny  
 a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci? 
Poranenie brucha vyvolá okamžitý šok, pacient je spravidla pri vedomí, môže silne krvácať, 
nesmieme nič podávať, ani vodu! Zastaviť krvácanie obväzom, alebo tampónom. 
Transportovať ihneď do nemocnice! 
 
Otázka D - 11: 
Ako sa prejavuje osoba postihnutá šokom? 
Nízky tlak krvi, nízky prietok krvi, poškodenie orgánov, pulz je slabý a rýchly, dýchanie je 
pomalé, koža môže byť bledá alebo sivá 
 
Otázka D - 12: 
Opíšte poskytnutie prvej pomoci pri strelnom poranení. 
Pri strelnom poranení sa snažíme zastaviť krvácanie, umelé dýchanie, masáž srdca, 
stabilizovaná poloha transport do nemocnice...... 
 
Otázka D - 13: 
Vymenujte tiesňové linky. 
112, 150, 158, 155 



 
Otázka D – 14: 
Opíšte, ako by ste umiestnili osobu do stabilizovanej polohy.  
Kľakneme si k boku postihnutého, bližšiu dolnú končatinu zohneme v kolene 90 stupňov, 
vzdialenejšiu hornú končatinu preložíme cez žalúdok, bližšiu hornú končatinu zasunieme pod 
jeho zadok, postihnutého chytíme za koleno zohnutej nohy a za zohnutú ruku prevalíme 
postihnutého na bok, zakloníme hlavu a ruku podložíme pod hlavu aby ústa boli čo najnižšie 
a hlava sa nepretočila tvárou dolu. 
  
Otázka D - 15: 
Opíšte zastavenie dýchania. 
Bezvedomie, nereagovanie na oslovenie, neprítomnosť normálneho dýchania, neprítomnosť 
známok života 
 
Otázka D - 16: 
Aké sú príznaky vonkajšieho krvácania?  
Krv tečie, strieka alebo prerušovane vyteká z rany, príznaky šoku 
 
Otázka D - 17: 
Ako sa prejavuje strelné  poranenie organizmu strelnou zbraňou?  
Krvácanie, bezvedomie, zástava srdca, zástava dýchania, šok  
 
Otázka D - 18: 
Aké sú všeobecné príznaky straty krvi v prípade strelného poranenia a v čom spočíva  
poskytnutie prvej pomoci? 
Bezvedomie, zástava srdca, zástava dýchania, 
Zastaviť krvácanie, umelé dýchanie masáž srdca a privolanie lekárskej pomoci 
 
Otázka D - 19: 
Ako by ste postupovali pri poskytovaní prvej pomoci zranenej osobe ak nedýcha? 
Skontrolovať priechodnosť dýchacích ciest, pridržať hlavu jednou rukou držíme bradu 
a druhou rukou, resp. prstami zapcháme nos a následne priložíme svoje ústa na ústa osoby 
a vykonávame vdychy do pľúc. 
Otázka D - 20: 
Ako by ste postupovali pri poskytnutí prvej pomoci osobe zasiahnutej slzotvorným 
plynom?  
Opustenie zamoreného priestoru. Potom vypláchnutie oka hojným množstvom čistej 
(nezamorenej!) vody. Odstránenie zamoreného odevu. 
 
 
 



 



 
 

SÚBOR OTÁZOK A ODPOVEDÍ  
E. 

 UKÁŽKA PRAKTICKÉHO A BEZPEČNÉHO  
POUŽÍVANIA ZBRANE   

 
Otázka E - 1: 
Uveďte a popíšte základné pravidlá bezpečnej manipulácie so zbraňou na strelnici. 
Zo zbraňou sa vždy manipuluje ako keby bola na bitá, nemierime na žiadne osoby, mierime 
iba do priestoru terčov ak sa tam nenachádzajú iné osoby, neprekračujeme povolené 
vykláňanie zbrane 45 stupňov hore dole a 90 stupňov v pravo a v ľavo 
Otázka E - 2: 
Prakticky predveďte a vysvetlite podstatu mierenia so strelnou zbraňou na určený bod. 
1. Zaujatie správneho postoja, 
2. správne držanie zbrane (revolver, samonabíjacia  zbraň), 
3. správne dýchanie (nádych, výdych 1/3 vzduchu, zadržanie dychu), 
4. správne mierenie (muška a cieľnik v jednej rovine), 
5. správne spúšťania (pomaly, plynulo, posledným článkom prsta). 
 
Otázka E - 3: 
Prakticky predveďte a popíšte, akú činnosť vykonáte so zbraňou pred samotnou 
streľbou. 
 Na strelnicu sa vždy prichádza s vybitou zbraňou (zásobníky neobsahujú strelivo) POZOR 
!!! Zbraň sa pokladá vždy za nabitú !!! 
Po uzatvorení strelnice (časti strelnice, kde prebieha výcvik), 
1. Vykonať nástup, 
2. vykonať prehliadku zbraní, 
3. prezentácia, 
4. oboznámenie s cieľom a účelom zamestnania, 
5. poučenie o bezpečnostných zásadách + SMERNICA o činnosti na strelnici), 
6. výdaj streliva, 
7. na čiaru, napáskovanie zásobníkov, 
8. nácvik/streľba. 
Poznámka: Rozlišujeme skupinový výcvik a streľbu jednotlivca. 
 
Otázka E - 4: 
Prakticky predveďte nabitie a vybitie zbrane. 
Nabite:   ústie hlavne smeruje do určeného priestoru streľby (smerom k terčom), 
1. Vytiahnuť zbraň s puzdra (po vykonaní úkonov v otázke E-3), 
2. zasunutie zásobníka s nábojmi do zbrane, 
3. obtiahnutie záveru (iné pokyny, bicie kladívko dopredu), 
4. zaujatie postoja a vykonanie streľby. 
Prebitie:  ústie hlavne smeruje do určeného priestoru streľby (smerom k terčom), 
5. Vytiahnutie zásobníka a ponechanie záveru v zadnej polohe (po ukončení streľby), 



6. zasunutie nového zásobníka s nábojmi do zbrane, 
7. spustenie záveru cez poistku záveru do prednej polohy, 
8. pokračovanie v streľbe. 
Ďalšia manipulácia za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel. 
 
Vybitie: zbraň sa vybíja na  určenom (vhodnom) mieste tak aby nedošlo k zraneniu seba alebo 
inej osoby, za dodržania bezpečnej manipulácie so zbraňou. 
1. Ústie hlavne smeruje do určeného priestoru streľby(smerom k terčom), 
2. vytiahnutie zásobníka, 
3. obtiahnutie záveru / spustenie záveru cez poistku záveru do prednej polohy (náboj 

v komore je / nie je), 
4. rana istoty, 
5. odloženie zbrane do puzdra. 
Poznámka: Pri vykonávaní bodu 3. a 4. je prst mimo kohútika spúšte. 
 
Otázka E - 5 
Prakticky predveďte, ako by ste postupovali ako strelec v prípade poruchy zbrane. 
1. Zastavenie streľby, 
2. vytiahnutie zásobníka (pozor na smerovanie ústia hlavne), 
3. obtiahnutie záveru do zadnej polohy alebo obsluhujúcou rukou v smere chodu záveru 

dozadu 
      zatiahnutie za vyčnievajúce telo nábojnice,  
4. rana istoty, 
5. opätovné zasunutie zásobníka do zbrane, 
6. obtiahnutie zbrane a pokračovanie v streľbe. 
 
Otázka E - 6: 
Prakticky predveďte, aký postup dodržíte pri vybíjaní zbrane. 
Vybitie: zbraň sa vybíja na  určenom (vhodnom) mieste tak aby nedošlo k zraneniu seba alebo 
inej osoby, za dodržania bezpečnej manipulácie so zbraňou. 
6. Ústie hlavne smeruje do určeného priestoru streľby(smerom k terčom), 
7. vytiahnutie zásobníka, 
8. obtiahnutie záveru / spustenie záveru cez poistku záveru do prednej polohy (náboj 

v komore je / nie je), 
9. rana istoty, 
10. odloženie zbrane do puzdra. 
Poznámka: Pri vykonávaní bodu 3. a 4. je prst mimo kohútika spúšte. 
  
Otázka E - 7: 
Prakticky predveďte, ako by ste postupovali v prípade poruchy zbrane spôsobenej 
vzpriečenou nábojnicou. 
7. Zastavenie streľby, 
8. vytiahnutie zásobníka (pozor na smerovanie ústia hlavne), 
9. obtiahnutie záveru do zadnej polohy alebo obsluhujúcou rukou v smere chodu záveru 

dozadu 
      zatiahnutie za vyčnievajúce telo nábojnice,  
10. rana istoty, 
11. opätovné zasunutie zásobníka do zbrane, 



12. obtiahnutie zbrane a pokračovanie v streľbe. 
 
 
Otázka E - 8: 
Prakticky predveďte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť 
kratšiu ako  15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok. 
Platí zásada, že ochranné pomôcky sa nasadia po vysvetlení postupu vykonávaného cvičenia 
a to ešte pred nabitím zbrane na povel ochranné pomôcky nasadiť, alebo až po nabití zbrane, 
spustenie bicieho kladivka do prednej polohy a odloženia zbrane do puzdra, ak je tento postup 
určený riadiacim. 
1. ochranné pomôcky nasadiť - chrániče sluchu, musí byť zrak chránený okuliarmi,  
2. nabitie zbrane, 
3. ďalšie povely k vykonaniu zamestnania. 
 
Otázka E -9: 
Prakticky predveďte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť 
dlhšiu ako  15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok. 
Platí zásada, že ochranné pomôcky sa nasadia po vysvetlení postupu vykonávaného cvičenia 
a to ešte pred nabitím zbrane na povel ochranné pomôcky nasadiť, alebo až po nabití zbrane, 
spustenie bicieho kladivka do prednej polohy a odloženia zbrane do puzdra, ak je tento postup 
určený riadiacim. 

1. ochranné pomôcky nasadiť (chrániče sluchu), nemusí byť zrak chránený okuliarmi, 
2. nabitie zbrane, 
3. ďalšie povely k vykonaniu zamestnania. 

 
Otázka E – 10: 
Prakticky vykonajte bezpečnostnú prehliadku a uschovanie zbrane. 
1. k prehliadke zbraň (vytiahnutie zbrane, záver do zadnej polohy + zaistenie záveru, zbraň   

smeruje do určeného priestoru streľby a zbraň je otočená tak, aby bolo spoza ramena 
strelca vidieť do nábojovej komory zbrane), priloženie zásobníkov (nevykonáva sa  ak sa 
v zbrani    nachádzajú náboje a kontrolujúci bol o tomto upozornení a ak tento takýto 
postup umožnil),  kontrolujúci prechádza poza strelcov, pričom vizuálne kontroluje 
nábojovú komoru zbraní   a priložených zásobníkov,  

2. po tomto úkone vydáva povel zbraň do puzdra (strelci jednotne vykonajú ranu istoty, 
zasunú zbraň do puzdra a zásobníky do brašničiek)  

 
Otázka E - 11: 
Prakticky predveďte vyčistenie zbrane. 
1. Zbraň musí byť vybitá, 
2. vykonáva sa čiastočne čistenie zbrane (nábojová komora, hlaveň, záver- úderník), 
3. vykonáva sa celkové čistenie zbrane, po úplnom rozobratí zbrane vzhľadom na 

konštrukciu         (napr. odňatie pažbičiek).  
 
Otázka E - 12: 
Prakticky predveďte postup pri  mierenej streľbe. 
6. Zaujatie správneho postoja, 



7. správne držanie zbrane (revolver, samonabíjacia  zbraň), 
8. správne dýchanie (nádych, výdych 1/3 vzduchu, zadržanie dychu), 
9. správne mierenie (muška a cieľnik v jednej rovine), 
10. správne spúšťania (pomaly, plynulo, posledným článkom prsta). 
Otázka E - 13: 
Prakticky predveďte správny úchop pri obojručnej streľbe. 
 
Otázka E - 14: 
Prakticky predveďte a popíšte základné rozobratie krátkej zbrane pri čistení. 
4.  Zbraň musí byť vybitá, 
5. vykonáva sa čiastočne čistenie zbrane (nábojová komora, hlaveň, záver- úderník), 
6. vykonáva sa celkové čistenie zbrane, po úplnom rozobratí zbrane vzhľadom na 

konštrukciu         (napr. odňatie pažbičiek).  
 
Otázka E - 15: 
Prakticky predveďte a popíšte základné rozobratie dlhej zbrane pri čistení. 
7.  Zbraň musí byť vybitá, 
8. vykonáva sa čiastočne čistenie zbrane (nábojová komora, hlaveň, záver- úderník), 
9. vykonáva sa celkové čistenie zbrane, po úplnom rozobratí zbrane vzhľadom na 

konštrukciu         (napr. odňatie pažbičiek).  
 
Otázka E -16 
Prakticky predveďte a popíšte zloženie krátkej zbrane. 
Telo zbrane, hlaveň, pažbičky, kohútik, bicí mechanizmus, záver, valec revolvera, zásobník, 
lúčik,  
Otázka E - 17: 
Prakticky predveďte a popíšte zloženie dlhej zbrane. 
Telo zbrane, hlaveň, nábojová komora, bicí mechanizmus, kohútik,   
Otázka E - 18: 
Prakticky predveďte a popíšte ako sa pohybujete na strelnici so zbraňou.   
Na strelnici sa pohybuje zo zbraňou tak aby nebol ohrozený život, zdravie, bezpečnosť a teda 
napr. pri krátkych zbraní: odložená v puzdre a až po povele je možné zbraň vybrať, 
skontrolovať, nabiť a strieľať na palebnej čiare. 
Otázka E - 19: 
Prakticky predveďte a popíšte ako postupujete pred nabitím zbrane. 
Zo zbraňou sa vždy manipuluje ako s nabitou, skontrolujem či nie je nabitá (zásobník, 
hlaveň....), vložím zásobník, obtiahnem záver 
Otázka E -20: 
Prakticky predveďte a popíšte manipuláciu so zbraňou pred streľbou.  
Zo zbraňou sa vždy manipuluje ako s nabitou, nemierim na ľudí, kontrola, nabitie, prebitie 
vybíjanie 
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