
Strelecký klub STU Bratislava 

Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 

                         IČO: 31804764 ; DIČ: 2021495894 
tel.: +421260291782 

e-mail: klub@skstu.sk 

Internetové a sociálne siete: www.skstu.sk ; facebook.com/skstuba   

 

 

 

Výbor SK STU: 
 

Predseda klubu:    Ferdinand VAVRÍK 

Podpredseda klubu:   Michal ĎURIAN 

Hospodár klubu:   Peter JANATA 
 

Revízna komisia SK STU: 
 

Predseda komisie:    Marián DANKO 

Člen komisie:   Rudolf KOTRUSZ 

Člen komisie:   Gabriel KLOTTON 
 

 

  

Klubové priestory je možné využívať k nácviku a výuke športovej streľby členmi SK STU, 

všetkými študentami a pracovníkmi STU, aj záujemcami z radov širokej verejnosti. 
Nachádzajú sa na bloku „A“ FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava, schodiskom na poschodie -1,  

na poschodí -1 chodbou 2x vľavo, následne cez oplechované dvere - prípadne 1x zvoniť ! 

 

Streľbu je možné vykonávať iba zo strelných zbraní vo vlastníctve SK STU, zaradených do 

kategórie D §7 ods. 1 písm. b), nadväzujúc na §55 ods.11 zákona 190/2003 O zbraniach a strelive 

v znení neskorších predpisov. 

Zo strelných zbraní zaradených do kategórií A až C, aj do kategórie D ktorých použitie podlieha 

pod §55 ods.10, je v priestoroch klubu strieľať zakázané. Tieto zbrane používa SK STU k streľbe na 

miestach mimo priestory klubu, a to, na strelniciach schválených v súlade s §49 zákona 190/2003 

O zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.  

Z uvedených dôvodov, použitie vlastnej strelnej zbrane na strelnici SK STU, schvaľuje Hospodár 

SK STU. 

 

 

PRIESTORY KLUBU SÚ REZERVOVANÉ PRE ČLENOV A ŠTUDENTOV FEI STU: 
 

Pondelok:  13:00 – 14:30 výučba športovej streľby ITŠ FEI STU: Libor Jurkovič 

18:00 – 20:00 dozor v priestoroch klubu: Michal Ďurian      

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utorok:  16:30 – 18:30 dozor v priestoroch klubu: Rudolf Kotrusz                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Streda:  15:15 – 16:45 dozor v priestoroch klubu: Peter Janata  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Štvrtok:  15:00 – 18:00 iba v prípade záujmu členov klubu      

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Piatok:  15:00 – 18:00    iba v prípade záujmu členov klubu       

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontakt na dozor: 

   

Rudolf Kotrusz:  rudo@yegon.sk ,   tel.:    , mobil: 

Michal Ďurian:  misodur@gmail.com ,   tel.:    , mobil: 

Peter Janata:               peter.janata@stuba.sk , tel.: 02/ 60291 709 (int. kl. FEI STU: 709), mobil: 0915 573 816 

Libor Jurkovič: libor.jurkovič@stuba.sk   
 

Platí od 18.02.2019 
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