
OVEROVACIE ZNAČKY STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA

1. SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Príloha č. 2 
k nariadeniu vlády č. 397/1999 Z. z.

Kusové overenie signálnych, poplašných a narkotizačných zbraní a ostatných
expanzných prístrojov

Kusové overenie všetkých druhov zbraní nabíjaných zozadu, určených na použitie
streliva s bezdymovým prachom

Kusové overenie zbraní určených na použitie čierneho prachu, nabíjaných spredu

 Kusové overenie brokovníc — vyššia skúška

 Homologizácia zbraní a expanzných prístrojov

 Kontrola streliva

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
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1.7 Kontrola streliviny

Kusové overenie brokovníc — oce¾ové broky1.8 

Identifikačná značka skúšobne strelných zbraní a streliva Lieskovec1.9 
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Kusové overenie signálnych, metných, narkotizačných zbraní a expanzných
zbraní a prístrojov

2. ČESKÁ REPUBLIKA

Typová kontrola streliva do plynových zbraní

Kusové overenie strelných zbraní určených výhradne na použitie čierneho prachu

Kusové overenie strelných zbraní nabíjaných zozadu, s hladkým vývrtom, na
použitie bezdymového prachu

Kusové overenie brokovníc — vyššia skúška

Kusové overenie brokovníc — oce¾ové broky

Identifikačná značka Českej skúšobne strelných zbraní a streliva v Prahe

Nové kusové overenie všetkých typov strelných zbraní

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 
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Kusové   overenie   strelných  zbraní  nabíjaných  zozadu,
s drážkovaným vývrtom, na použitie bezdymového prachu

Homologizácia expanzných zbraní a expanzných prístrojov

Typová kontrola streliva

Typová kontrola streliviny

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 
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3. RAKÚSKA REPUBLIKA

Provizórna skúška strelných zbraní

Definitívna povinná skúška čiernym prachom
Všetky strelné zbrane

Definitívna povinná skúška ostrým prachom pri všetkých strelných zbraniach
určených na stre¾bu nábojmi s bezdymovým prachom

Dobrovo¾ná vyššia skúška loveckých zbraní s hladkým vývrtom

Kontrola streliva

Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou náplňou

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Viedeň Ferlach

Strana 3858 Zbierka zákonov č. 397/1999 Čiastka 159



           Ulm       Berlín      Kiel          Hannover         Mníchov     Mellrichstadt             Kolín/R.           Suhl

4. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO

Definitívna skúška čiernym prachom

Definitívna skúška bezdymovým prachom

Vyššia skúška bezdymovým prachom

Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky než pevnej strely

Nová (opakovaná) skúška

4.6     Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

4.3 

4.4 

4.5 

4.1 

4.2 
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Kontrola určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou náplňou

            Ulm                Hannover              Kiel              Mníchov      Mellrichstadt       Kolín/R.           Suhl

4.7 Kontrola streliva

4.8 
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5. BELGICKÉ KRÁ¼OVSTVO

Terčovnice

Pušky nabíjané zozadu s hladkým vývrtom

Obyčajná skúška — hlaveň
                             — dnová skrutka

Vyššia skúška — hlaveň
                        — dnová skrutka

Pušky predovky s hladkým vývrtom — povinná skúška 

Provizórna dobrovo¾ná skúška hlavne

Povinná skúška obyčajná — hlaveň, záver

Povinná skúška vyššia — hlaveň, záver

Skúška čiernym prachom — hlaveň
                                       — dnová skrutka

Skúška bezdymovým prachom — hlaveň, záver

Strelné zbrane s drážkovaným vývrtom — povinná skúška — hlaveň, záver

5.6 

5.7 

5.8 

5.3 

5.4 

5.5 

5.1 

5.2 
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Revolvery

Skúška čiernym prachom — hlaveň

                                       — valec

Skúška bezdymovým prachom — hlaveň, telo, valec

Skúška bezdymovým prachom — hlaveň, skúšané súčasti

Automatické pištole

Pištole na náboje „Flobert“ alebo revolverové náboje

Skúška čiernym prachom — hlaveň5.13 

5.12 

5.11 

5.10

5.9 

                                       — skúšané súčasti

Skúška bezdymovým prachom — hlaveň, skúšané súčasti

Obyčajná skúška — hlaveň, skúšané súčasti

Vyššia skúška — hlaveň, skúšané súčasti

Zahraničné zbrane

Vojenské zbrane

— hlavne

— skúšané súčasti

5.14

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

5.19 
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Tvrdé kalené súčasti môžu by� označené

Kontrola streliva

Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou náplňou

Identifikačná značka skúšobne

5.20 

5.21 

5.22 

A..
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Skúška určitých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou náplňou

6. ŠPANIELSKE KRÁ¼OVSTVO

Identifikačná značka skúšobne v Eibar vyrazená na všetkých strelných
zbraniach

Skúška predoviek (čierny prach)

Dobrovo¾ná skúška čiernym prachom hlavní nabíjaných zozadu

Dodatočná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom
nabíjaných zozadu

Skúška pištolí a terčovníc (s normálne používaným prachom)

Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou náplňou

Povinná skúška strelných zbraní s drážkovaným vývrtom

Skúška zahraničných zbraní, na ktorých nie sú vyrazené skúšobné značky
uznávané C. I. P.

Kontrola streliva

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 
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Kontrola streliva

7. TALIANSKA REPUBLIKA

Identifikačná značka skúšobne v Gardone V. T. vyrazená na všetkých strelných
zbraniach

Definitívna skúška čiernym prachom

Definitívna skúška bezdymovým prachom

Doplnková skúšobná značka strelných zbraní skúšaných v dodanom stave

Vyššia dobrovo¾ná skúška bezdymovým prachom7.4 

7.5 

7.6 

7.1 

7.2 

7.3 
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Skúška určitých strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

8. VE¼KÁ BRITÁNIA

Provizórna skúška hlavne

na mechanizme

Definitívna skúška strelných zbraní určených na použitie
bezdymového prachu

Londýn Birmingham

na hlavni

8.2 

8.1 

8.3 

8.4 

8.5 Definitívna skúška strelných zbraní určených len na
použitie čierneho prachu

Špeciálna zvýšená skúška

Opakovaná skúška

Kontrola streliva

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 
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9. FÍNSKA REPUBLIKA

Kontrolná značka pre strelivo

Obyčajná skúška

9.1 

9.2 

9.3 Skúška čiernym prachom

Vyššia skúška9.4 
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10. MAĎARSKÁ REPUBLIKA

Dobrovo¾ná provizórna skúška

Definitívna skúška strelnej zbrane bez úpravy alebo v dodanom stave

Nová (opakovaná) skúška

Vyššia skúška

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Kontrola streliva

Skúška niektorých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

Definitívna skúška čiernym prachom

Skúška signálnych prístrojov
Skúška poplašných, štartovacích a plynových zbraní
Skúška plynoviek a zbraní na stlačený vzduch, pri ktorých sa používa
slepé strelivo, ktorého energia strely je menšia ako 7,5 J

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 
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11. FRANCÚZSKA REPUBLIKA

Dohotovené zmontované hlavne — dvojnásobná skúška

Dohotovené zmontované hlavne — trojnásobná skúška

Skúška niektorých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

Dohotovené strelné zbrane — obyčajná skúška čiernym prachom

Dohotovené zmontované hlavne — obyčajná skúška

Doplnková skúšobná značka na označenie strelných zbraní skúšaných
v dodanom stave

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

Dohotovené strelné zbrane — obyčajná skúška bezdymovým prachom

Dohotovené strelné zbrane — vyššia skúška bezdymovým prachom

Skúška dlhých strelných zbraní s drážkovaným vývrtom

Nová (opakovaná) skúška dlhých strelných zbraní s drážkovaným
vývrtom

Dohotovené strelné zbrane — nová (opakovaná) skúška čiernym prachom

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

11.11 
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Označenie odmietnutých (vyradených) strelných zbraní

Kontrola streliva

Obyčajná nová (opakovaná) skúška bezdymovým prachom

Vyššia nová (opakovaná) skúška bezdymovým prachom

Skúška krátkych strelných zbraní

Nová (opakovaná) skúška krátkych strelných zbraní

11.12 

11.13 

11.14 

11.15 

11.16 

11.17 
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12. RUSKÁ FEDERÁCIA

Značka štátneho výskumného strediska v Iževsku pre skúšky civilných
strelných zbraní

Značka národnej skúšobne v Klimovsku, ktorá osvedčuje vykonanie
úradných skúšok strelných zbraní a streliva a rok skúšky

12.1 

12.2 
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13. REPUBLIKA CHILE

Skúška strelných zbraní
Skúška ručných prístrojov s výbušnou náplňou

Kontrola streliva

13.1 

13.2 
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