Čo by ste mali vedieť pred vstupom na územie vojenskej strelnice
Poruba pod Vihorlatom?
1. Význam značiek a signálov vydávaných na vojenskej strelnici Poruba p/V.
P.č.

Význam signálov

Signál sa strieľa
(je umiestnený)
v priestore

vo dne

v noci

1.

ZAHÁJENIE STREĽBY

Z palebnej čiary pred
riadiacou (bielou) vežou na
strelnici

1x šrapnel
1x červená
svetlica

detto

2.

3.

4.

5.

6.
-

Zrakové
Akustické
Ťahavý tón sirény
v trvaní 1 minúty

1x červená
1x červené
Strecha riadiacej (bielej)
zástava na
svetlo na
VYKONÁVANIE
veže a hranice využívaných veži, min. 2x veži, min. 2x
OSTRÝCH STRELIEB
úsekov strelieb
na každom
na každom
úseku
úseku
Zo strážnych stanovíšť a
1x červený
DOČASNÉ
1x oranžový
Povel: „PAĽBU
z pred riadiacej (bielej)
dážď
ZASTAVENIE STREĽBY
dym (svetlica)
ZASTAVIŤ!“
veže
(svetlica)
Zo strážnych stanovíšť a
1x zelená
Povel: „K PAĽBE, (K
OBNOVENIE STREĽBY
z pred riadiacej (bielej)
detto
svetlica
BOJU-VPRED)!“
veže
1x šrapnel
Z palebnej čiary pred
Prerušovaný tón sirény
UKONČENIE STREĽBY
1x biela
detto
riadiacou (bielou) vežou
v trvaní 1 minúty
svetlica
PRERUŠENIE/
Strecha riadiacej (bielej)
1x biela
1x biele, resp.
NEVYKONÁVANIE
veže
zástava
žiadne svetlo
OSTRÝCH STRELIEB
ostatné signály (akustické aj zvukové) slúžia pre interné potreby vedenia výcviku zložkami ozbrojených síl SR a pre
okolité civilné obyvateľstvo predstavujú „ZÁKAZ VSTUPU DO PRIESTORU STRELNICE!“

2. Predpokladaná doba zahájenia a ukončenia strelieb na vojenskej strelnici Poruba p/V.:
l. v zimnom období :
pondelok -štvrtok:

- 1.10. - 31.3.
- denné streľby 08:00 -16:00 hod.
- nočné streľby 18:00 -24:00 hod.

2. v letnom období :
pondelok -štvrtok:

- 1.4. -30.9.
- denné streľby 07:00 -12:00 hod., 13:00 -18:00 hod.
- nočné streľby 20:00 - 02:00 hod.

Vykonávanie strelieb v iných časoch ako je stanovené nariaďuje veliteľ 22. mechanizovaného práporu Michalovce.
Informácie o termínoch a časoch vykonávania strelieb na území vojenskej strelnice Poruba p/V., počas ktorých je
na územie strelnice dočasný zákaz vstupu z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, možno získať na obecných
úradoch obcí susediacich s vojenskou strelnicou a na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky
(http://www.mosr.sk/aktualny-plan-cinnosti-vo-vojenskych-obvodoch/). Dočasný zákaz vstupu platí v čase
vojenských operácií, cvičení ako aj pri vykonávaní činností, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb.

3. Čo Vám hrozí, keď vstúpite na územie strelnice počas vykonávania strelieb?
Osoby, ktoré nebudú dodržiavať dočasný zákaz vstupu do priestoru strelnice v čase vykonávania strelieb
ostrou muníciou, sa vystavujú REÁLNEMU NEBEZPEČENSTVU OHROZENIA ZDRAVIA A ŽIVOTA!!!
Pred vstupom na územie vojenskej strelnice Poruba p/V. je osoba povinná presvedčiť sa, či na území
vojenskej strelnice alebo na jej časti nie je vyhlásený dočasný zákaz vstupu.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nezodpovedá za poškodenie zdravia alebo za inú škodu, ktorá
vznikne osobe v dôsledku nerešpektovania ustanovených zákazov.

4. Aké sú Vaše povinnosti v prípade nájdenia výbušniny, výbušného predmetu alebo munície?
!!! Pamätajte, že zbieraním alebo neodbornou manipuláciou s nájdenou nevybuchnutou muníciou, seba
a osoby v blízkom okolí VYSTAVUJETE OHROZENIU ZDRAVIA A ŽIVOTA !!!
Každý, kto nájde výbušninu, výbušný predmet alebo muníciu, je povinný:
-

-

nedotýkať sa nájdenej munície, neotáčať, neprenášať ju alebo nerozoberať a tiež nezbierať jej časti a
s nálezom sa nesmie akokoľvek manipulovať!!!
miesto nálezu označiť viditeľným spôsobom (konár, igelitová taška, košík a pod.) v minimálnej vzdialenosti 1
meter tak, aby nedošlo k pohybu nálezu;
ohlásiť skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru, príslušníkom ozbrojených zložiek SR (napr.:
nepretržitá služba príslušníkov Fyzickej ochrany objektov ozbrojených síl SR prítomných v priestore vojenskej
strelnice - prízemná budova 50 metrov južne od riadiacej (bielej) veže), príp. príslušnému obecnému úradu obce
susediacej s územím vojenskej strelnice;
podľa možnosti zamedziť prístup osôb na miesto nálezu do príchodu príslušných odborných funkcionárov;
zotrvať v blízkosti nálezu, ale mimo jeho priamej viditeľnosti (za terénnym predmetom) alebo sa na miesto
nálezu bezodkladne vrátiť po jeho oznámení do príchodu príslušníka PZ SR, OS SR apod.;
po príchode príslušných funkcionárov sa riadiť ich pokynmi.

5. Čo porušíte prisvojením si nájdenej munície, výbušniny alebo jej časti?
(Výpis zo Zákona č.300/2005 Z.z. z 20.mája 2005 - TRESTNÝ ZÁKON)
Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami
§ 294
(1) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo bez
povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo
komponent bez povolenia alebo bez označenia zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až
osem rokov.
§ 295
(1) Kto bez povolenia
a) vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne účinnú zbraň
alebo jej súčasť, alebo komponent,
b) hromadí strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny, alebo
c) niektorú z činností uvedených v písmene a) alebo b) sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až
osem rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa páchateľ potrestá, ak
a) protipechotnú mínu sebe alebo inému vyvíja, vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži, drží, skladuje
alebo použije, alebo
b) projektuje stavbu alebo používa prevádzku na výrobu chemických zbraní.

6. Prvá pomoc pri strelnom poranení.
Príčiny: spôsobené projektilmi, môže byť menšia rana pri vstupe (vstrel) a väčšia pri výstupe (výstrel) z
tela, krvácanie môže byť vonkajšie aj vnútorné. Nebezpečenstvo poranenia vnútorných orgánov je vysoké.
Príznaky : 1. krvácanie pri vstrele a výstrele, 2. bolesť, 3. príznaky šoku
Postup: a) zastaviť veľké vonkajšie krvácanie, b) uložiť do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa
nemuselo hýbať s postihnutým, c) krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca, d) uvoľniť
odev okolo krku, hrudníka a pása, e) protišokové opatrenia, f) kontrolovať obväz, vedomie, dýchanie,
g) privolať záchrannú službu a políciu - tiesňová linka 112.
Poznámky: nedávať nič jesť a piť !!!

