
Slovenská asociácia westernovej streľby 

Čestné prehlásenie o vlastnej zodpovednosti 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že používanie zbraní je činnosť s možnosťou zvýšeného rizika zdravotnej 
a majetkovej ujmy, všetci účastníci súťaže v kovbojskej akčnej streľbe -  strelci (ďalej len „strelci“ ) 
podpísaním tohoto dokumentu  
 

prehlasujú: 
 

 že sú si vedomí všetkých rizík súvisiacich so streľbou počas súťaží 

 že budú dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá vyplývajíce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov  

 že budú dodržiavať zásady bezpečnej streľby v súlade s platnou legislatívou SR, pravidlami 
SASS a všetkými pravidlami o bezpečnom zaobchádzaní so zbraňami a strelivom 

 že rozumejú platným európskym a zákonom a nariadeniam SR týkajúcich sa vlastníctva 

zbraní a streliva, zaobchádzania s nimi pri prevoze a budú dodržiavať  všetky predpisy pre 

cestovanie do/z Slovenskej republiky. 

 že súhlasia so zhotovovaním záznamu audio, video a komunikácie svojej osoby a že  všetky 
tieto záznamy môžu byť opakovane použité bez časového obmedzenia vo všettkých médiách 

po celom svete za účelom propagácie a inzercie kovbojskej akčnej streľbya SAWS  ďalej 
 
 

prehlasujú, že budú rešpektovať nasledovné pravidlá: 
 
 
1. Počas celej súťaže  sa používajú ostré strelné zbrane a ostré strelivo, ktoré sú používané v 

stresovej situácii počas súťaže.  Tieto zbrane môžu nesprávnym zaobchádzaním zraniť, 
prípadne usmrtiť jeho alebo iné osoby, prípadne spôsobiť ujmu na majetku. 

 
2. Každý  strelec osobne zodpovedá za svoje zbrane a strelivo, ktoré musí mať počas celej súťaže 

pod svojim dozorom v bezpečnom stave. Platí to aj pre vedľajšie súťaže. 
 
3. Každý strelec plne zodpovedá za akékoľvek zranenie alebo škody spôsobené jeho zavineným 

konaním sebe, alebo iným osobám  na ich zdraví alebo majetku.  
 
4. V čase stanovenom organizátorom (obvykle označovaným termínom „No guns in town“) je 

zakázané nosiť so sebou akékoľvek strelné zbrane či manipulovať s nimi. Zákaz platí v celom 

areáli a priestoroch strelnice Domaniža. 
 
5. Sú  si vedomí a súhlasia s účasťou na športovej aktivite, ktorá predstavuje zvýšené riziko, 

počas ktorej sa môžu vyskytnúť rizikové situácie, vrátane náhodného zranenia, negatívneho 

vplyvu prírodných síl alebo ochorenia.  
 



6. V svislosti s účasťou v tejto súťaži boli oboznámení so službami, ktoré poskytuje SAWS a 

strelnica v Domaniži a týmto berú na vedomie riziko spojené s touto súťažou a súhlasia s vyššie 

uvedenými  pravidlami: 
 
              

prehlasujú, že berú na vedomie 
 

 že súťaže Slovenskej asociácie westernovej streľby (ďalej len „SAWS“) sú súťaže v 
kovbojskej akčnej streľbe na strelnici v Domaniži, pri ktorých sa používa ostré strelivo 

 že streľba môže prebiehať v stoji a sede a od strelca môžu byť požadované rôzne úkony a 

pohyby podľa inštrukcií rozhodcov 

 že zbrane a oblečenie strelcov musia zodpovedať dobovému štýlu amerického Divokého 

západu – podľa platných pravidiel Single action shooting society (ďalej len „SASS“) a že 
toto oblečenie a výstroj môže strelcov určitým spôsobom obmedzovať v pohybe a 
manipulácii so zbraňami  

 osobné konflikty nebudú za žiadnych okolností tolerované a všetci účastníci týchto 
konfliktov budú ihneď a bez výnimky vylúčení zo súťaže a vykázaní zo strelnice. 

 že všetci oficiálni organizátori súťaže, vrátane riaditeľa súťaže a zúčastnených rozhodcov 

nezodpovedajú za bezpečnosť strelcov a ich sprievodu v prípade porušenia ktorejkoľvek z 

vyššie uvedených noriem, zásad alebo  pravidiel  a nenesú žiadnu zodpovednosť za následky 

vzniknuté v dôsledku porušenie povinností strelca 

 povinnosť dodržiavať zásady bezpečnej streľby v súlade s platnou legislatívou SR, 

pravidlami SASS a všetkými pravidlami o bezpečnom zaobchádzaní so zbraňami a 

strelivom 

 že účasť sprievodu strelcov (napr. detí, príbuzných, priateľov apod.) na súťaži je na vlastnú 

zodpovednosť strelcov a strelci sú povinní  poučiť ich o dodržiavaní bezpečnostných 
predpisov  

 
 
Svojim podpisom potvrdzujem že som toto čestné prehlásenie podpísal slobodne, vážne s úmyslom 

neporušiť práva tretích osôb. 
 
 
 Toto čestné prehlásenie je vyhotovené na dobu platnosti členstva podpísaného strelca v SAWS.  
 
 
 
Meno a Priezvisko: ............................................. Alias: ............................................................. 
 
 
 
Adresa : .....................................................PSČ: ............... Mesto: .....................Krajina:............ 
 
 
 
Dátum : ...............................                                                     ....................................................... 

     Podpis 
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