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Doteraz 157 odovzda,nýchzbraní v rámci zbrano-
vej amnestie

postavenia, lebo ho majú. Tíostatní hladajú výhovorky s najca-

stejším odvolávaním sa na iných, lebo u tých je to tak!

Táto skutocnost neobchádza ani polovníctvo, konkrétnejšie

- polovnícke strelectva. Mám teraz na mysli výucbu a úroven
pOlovníkov v tomto odbore. Naše polovnícke strelectva dosiah-

lo oproti minulosti slušnú úroven. Sú jednotlivci, ktorí v tomto

obore vynikajú, no väcšina však ostala na vedomostnej úrovni

potrebnej pre vydanie polovného lístka, ak ešte v priebehu
casu nezabudla aj to co vedela. Mnoho polovníkov ostalo na

vedomostnej úrovni vyhovujúcej požiadavkám minulého storo-

cia. Hovoria - my vychádzame z praxe a vlastných skúseností.

Cosi pravdy majú. No samotná prax bez poznania výdobytkov
najnovšej techniky vyznieva tak, ako starucký "Trabant" medzi

súcasným množstvom "Japoncov", "Nemcov" "Francúzov"

Už 157 dlhých a krátkych, brokových a gulových zbraní odo-

vzdali do zaciatku júna obcania polícii v rámci zbranovej amne-

tie,ktoráplatío o~m novelyzákona
Izbraniacha st je zníži, Oo oWfíeíflgálne držaných zbraní

a ulahcit aj . 'Ifikáciuzbraní použitých pri páchaní trestnej
cinnos' 'cania, ktorí do 14. apríla 2006 dobrovolne odov-

zdajú na políciu nezákonne držanú strelnú zbran, vyhnú sa tre-
stu za nedovolené ozbrojovanie, podotkol hovorca Prezídia PZ

Martin Korch k tejto informácii. Nelegálne držané zbrane môžu

obcania odovzdat na ktoromkolvek útvare Policajného zboru.

Pri odovzdaní strelnej zbrane vyhotoví policajt obcanovi
písomné potvrdenie, ktoré bude obsahovat

presné oznacenie strelnej zbrane. Zbrane budú

podrobené znaleckému skúmaniu a zistovaniu,

ci s nimi nebol spáchaný trestný cin. Ak bude vý-
sledok znaleckého skúmania negatívny, môže ob-
can požiadat o zaevidovanie zbrane. Žiadost

možno podat do dvoch mesiacov od písomného

oznámenia, že so zbranou nebol spáchaný trestný
cin. Ak obcan o zaevidovanie nepožiada, zbran sa

stane vlastníctvom štátu. Podla M. Korcha by mali

zbranovú amnestiu využit napríklad obcania, ktorí
roky skrývajú staré neprihlásené strelné zbrane

pochádzajúce napríklad aj z obdobia Druhej sve-
tovej vojny. Tieto zbrane sú totiž nebezpecné aj pre

samotných vlastníkov, pretože za tie roky neboli
podrobované pravidelným skúškam.

Nezaspali sme na vavrínoch?

Vážená redakcia, som stálym priaznivcom

Vášho casopisu Zbrane, strelci a lovci. Po precítaní

tohtorocného, tretieho císla som sa zamyslel nad

niektorými clánkami. Dovo/'te mi vyjadrit niektoré
postrehy pod názvom Nezaspali sme na vavrí-
noch?

Úspech nielen technického vývoja a pokroku

vychádza z hesla - nezaspat na vavrínoch. Prelo-

žené do technického slovníka to znamená, že nic

nie je tak dokonalé, aby nemohlo byt ešte dokona-
lejšie. Kto vo vzdelávaní, ci vývoji, alebo výrobe sa

. neriadi týmto poznaním - stagnuje, inak povedané

- vyskakuje z rozbehnutého rýchlika a ostáva v izo-

lácii - zaostáva, alebo až prepadáva na dno sveto-

vého rozvoja. Tí co sa v rýchliku udržali - udávajú

tón. Sú vedúcimi elementmi, ktorým nie je

potrebné domáhat sa rôznymi spôsobmi svojho
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a dalšíchznámychci menejznámychznaciek, tahajúcich vývoj
dopredu. Nemožnosa teda cudovat ani výrokom niektorých
autorov,cosa v našichpolovníckychcasopisochodvolávajúna
"zahranicné" - no pre nás absolútne nevhodné - novinky.
Medzislepýmije aj jednooký králom, a všetkypoznatky vytrh-
nuté z kontextu môžu spôsobit dezorientáciu, i ked na prvý
pohlad odborne a lákavo pôsobiacu. Všetci držitelia vodic-
ských preukazovsú povinní si doplnovat svoje vedomosti, co
z casu na cas sa rieši školeniami s vydanímpotvrdení o ich
absolvovaní. Neprihováram sa za tento systém riešenia,
pretožepOlovníctvoje predsa len iným odvetvímnež motoriz-
mus. Domnievamsa ale, že súcasná osnovaskúšokpre vyda-
nie polovnéholístka by mala byt pOdstatneodlišnejšia, hlavne
v casti streleckej, ako tá z minulého storocia. Strelecká nad-
stavba v polovníctveprakticky neexistuje.Jediným odborným
casopisomvenujúcimsa objektívnea na profesionálnejúrovni
tejto práci je - Zbrane,strelci a lovci. Previazanostna polov-
níctvo tu však chýba, lebo ide o casopis s iným poslaním.
Obcassa vpol'ovníckychcasopisochobjavia"odborné" clánky
o výkonocha použití rôznych kalibrov, vychádzajúce hlavne
z komercnýchzáujmovniektorých firiem snažiacich sa presa-
dit svojevýrobkyna našomtrhu.

Vposlednom císle ZSL som si precítal dva výborné prís-
pevky,posúvajúcemysleniepOlovníkovdopredu.Jedenz pera
pána Zemeníka,týkajúcisa novéhozákonao odovzdávaníile-
gálnychzbraní, ktorého obsah chápem vôbec nie ako budúci
nekrológ po roku platnosti, ale ako záležitost stále otvorenú
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Bezplatnúriadkovú inzerciumôžuvyužit všetci obcania.Svoje
ponukyposielajte na korešpondencnomlístku z casopisuZSL
na adresuZbrane, strelci a lovci, Gessayova3, 851 01 Brati-
slava,alebo na e-mailovúadresu:zbrane@manna.sk.
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- Kúpimgul'ovúkozlicu IŽ 94 Expres 30 - 06/ 30 - 06,
prípadnevýmennéhlavneZH 349 8x57 JRS,alebo inú
9,3x74R/ 9,3x 74R,tieždvoják.
Kontakt:0905702719

.~ - Predám Lancaster 16/16, rok výroby 1886, výrobca
G. Tichý,materiálKruppStahl. Funkcná,zapísanav ZP
na"F".
Kontakt:0905525374

,I!:- -
- PredámHK-USPStandard9mmLuger,kúpenávroku2000,

akon'ová.Cena20500,-Sk.
Kontakt:0910156585

-...
- Kúpimakékol'vekstaré nábojea ich balenia,najradšej

oznacené:GR,JR,M,Z, PSa náboje7,92Mausera ichba-
lenia.
Kontakt:0903063641
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a ve/'miužitocnú,a drthý v"Listárni" - od pánaJ. F., ktorýmo-
hol byt rozšírený ako samostatný protest proti nezmyselným
nariadeniamnedomyslenýchakcií.

Opacnýpocit vo mne vzbudil clánok - Praktická strelecká
príprava. Vôbecnie je cím sa chválit, ak hovoríme o cvicení
15-timi výstrelmiz malokalibrovkyresp. 20-tich nábojovz bro-
kovnice(ak vieme, žeprvácik zoz lad . -koly,bezproblému

vystriela na terc'; zO'YZd"v , II ' atu/'ku brokovp
a opakovanímstereotypných'~ostupov,ner írenýchožiadne
novéprvky,cím vpOdstatecelý streleckývýcv vj..Myslím
si, žeprávepo týchto úkonochby mal iba zacat sku ý~výcvik
a oboznamovaniesa so zbranami, aby sa kandidátovi rozšíril
obzoro ich frekvenciina našom trhu, ale hlavneo ich použite/'-
nosti na rôznedruhyzveri ci rôznevzdialenosti,a nevzniklitak
názory,že ten a ten kaliberje slabý, resp. ten a tenje univer-
zálny,ked viemežekaždýmásvojeopodstatnenéposlanie. Po-
kia/' polovník nebude vediet co je pri love zveri rozhodujúcim
kritériom, môžeme ho omotávat teóriou nezdôvodnite/'ných
jednoznacných ustanovenío potrebných džauloch.Nehovorím
k tejto otázkeako elév, už 50 rokovsa zaoberám strelectvom
vovztahuk ranivostia smrtiacemu úcinkunazver.Somv tomto

obore súdnym znalcom a okrem množstva mnou publikova-
ných clánkovvychádzajúv súcasnostiaj mojeknihy"Polovníc-
tvo v kocke"a "Polovníckabalistika", ktorými sa snažímpriblí-
žit pOI'ovníkomzrozumite/'nýmprístupom túto, pre viacerých
suchopárnu, zbytocnú a nezaujímavú,no pritom najdôležitej-
šiu cast streleck-tffioumenia.

VojtechKrižan
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- Predám pištol' Browning BDM, kaliber 9 mm Luger, 15
nábojov/ zásobník. Možnost zmeny spúšte DA - DAO,málo
striel'aná, úzka rukovät vhodná pre I'udí s malou rukou,
nákupná cena 29 500, teraz 18 000, Sk. Možná dohoda
vzhladomna to, žekoncímsoZP.
Kontakt: 0904 945 526

- Predám Heckler & Koch USP,kaliber .40 S&W, SA/DA,
poistka,vypúštaniekohúta,dorazspúšte,v originálnom
balení s príslušenstvom,2 zásobníky,koženépuzdro,
nepoužívanávperfektnomstave,za20.000,-Sk.

- PredámCZvz.50, SA/DA,poistka,vypúštaniekohúta,
dorazspúšte,ladenýmechanizmus,novéoriginálnesú-
ciastky,2zásobníky,za3.000,-Sk.Koncím- deti.(Košice)
Kontakt:0907957934-SMS/odkaz

e-mail:pravnici@pravnici.sk

- Kúpim ciernu nemeckú prilbu a originálne dobovéfotogra-
fie vojakov ceskoslovenskej armádys prilbami z obdobia
1. republikya 2. svetovejvojny.
Kontakt: 0904 203 660


