OVEROVACIE ZNAÈKY STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA
A. Overovacie značky strelných zbraní a streliva povolené pre strelné zbrane do 19. októbra
2014 a pre strelivo do 19. októbra 2016
1. SLOVENSKÁ REPUBLIKA
1.1

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

1.2

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

1.3

Kusové overenie zbraní určených na použitie čierneho prachu,
nabíjaných spredu

1.4

Kusové overenie brokovníc – vyššia skúška

1.5

Homologizácia zbraní a expanzných prístrojov

1.6

Kontrola streliva

1.7

Kontrola streliviny

1.8

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

1.9

Identifikačná značka Úradnej skúšobne strelných zbraní a streliva
SKTC-112 Lieskovec

1.10

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

2. ČESKÁ REPUBLIKA
2.1

Kusové overenie signálnych, metných, narkotizačných zbraní
a expanzných zbraní a prístrojov

2.2

Typová kontrola streliva do plynových zbraní

2.3

Kusové overenie strelných zbraní určených výhradne na použitie
čierneho prachu

2.4

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

2.5

Kusové overenie brokovníc – vyššia skúška

2.6

Kusové overenie brokovníc – oceľové broky

2.7

Identifikačná značka Českej skúšobne strelných zbraní a streliva
v Prahe

2.8

Nové kusové overenie všetkých typov strelných zbraní

2.9

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

2.10

Homologizácia expanzných zbraní a expanzných prístrojov

2.11

Typová kontrola streliva

2.12

Typová kontrola streliviny

3. RAKÚSKA REPUBLIKA
Viedeň

Ferlach

3.1

Provizórna skúška hlavní

3.2

Definitívna povinná skúška čiernym prachom
Všetky strelné zbrane

3.3

3.4

Definitívna povinná skúška bezdymovým prachom pri všetkých
strelných zbraniach určených na streľbu nábojmi s bezdymovým
prachom
Dobrovoľná vyššia skúška loveckých zbraní s hladkým vývrtom

3.5

Kontrola streliva

3.6

Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou
náplňou

3.7

Kusové overenie brokovníc – oceľové broky

4. NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA
a) Značky a kontrolné označenie používané od roku 1991
4.1

Definitívna skúška bezdymovým prachom

4.2

Vyššia skúška bezdymovým prachom

4.3

Definitívna skúška čiernym prachom

4.4

Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky než pevnej strely

4.5

Skúška po oprave

4.6

Dobrovoľná skúška

4.7

Homologizácia určitých strelných zbraní a ručných prístrojov
s výbušnou náplňou

4.8

Homologizácia strelných zbraní poplašných, so slzotvorným nábojom
a signálnych

4.9

Kusové overenie brokovníc – oceľové broky

4.10 Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

Hannover

Kiel

Kolín n/
Rýnom

Mellrichstadt

Mníchov

Suhl

Ulm

4.11 Kontrola streliva

Hannover

Kiel

Kolín n/
Rýnom

Mellrichstadt

Mníchov

b) Značky používané v NSR v období 1945 až 1990 vrátane
4.12

Predbežná skúška

Suhl

Ulm

Definitívna skúška čiernym prachom

4.13

4.14

Definitívna skúška bezdymovým prachom

alebo

4.15

Skúška určitých strelných zbraní a prístrojov
s náplňou výbušných látok

4.16

Dobrovoľná skúška

4.17

alebo

Skúška po oprave

4.18

alebo

Vyššia skúška bezdymovým prachom

4.19

alebo

Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky
než pevnej strely

4.20 Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

Mellrichstadt Hannover

Kiel

Kolín n/
Rýnom

Mníchov

Berlín

Ulm

c) Značky používané v NDR v období 1975 až 1990 vrátane
4.21

Definitívna skúška bezdymovým prachom

4.22

Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky než pevnej strely

4.23

Vyššia skúška bezdymovým prachom

4.24

Skúška po oprave

4.25

Kontrola streliva

d) Značky používané v NDR v období 1950 až 1975 vrátane
4.26

Skúška zbraní s hladkým vývrtom hlavne

4.27

Skúška zbraní s drážkovaným vývrtom hlavne

4.28

Definitívna skúška

4.29

Prehliadka po definitívnej skúške – vždy v spojení
so značkou pre definitívnu skúšku

4.30

Definitívna skúška bezdymovým prachom (v spojení
so značkou definitívnej skúšky), len pre zbrane s hladkým
vývrtom hlavne s dodatkom „Nitro“

4.31

Dodatočná skúška zbraní s hladkým vývrtom so zahrdlením

4.32

Skúška po oprave

4.33

Skúšobňa Suhl

4.34

Mesiac a rok skúšky (príklad: jún 1960)

e) Značky používané v NDR v rokoch 1945 až 1950 vrátane
4.35

Predbežná skúška čiernym prachom pri kombinovaných
zbraniach s hladkým vývrtom a drážkovaným vývrtom
hlavne

4.36

Definitívna skúška čiernym prachom

4.37

Definitívna skúška bezdymovým prachom

4.38

Skúšobňa Suhl

f) Značky Nemecka používané v rokoch 1939 až 1945 vrátane
4.39

Predbežná skúška

4.40

Definitívna skúška čiernym prachom

4.41

Definitívna skúška zbraní na bezdymový strelný prach

4.42

Značky pre špeciálne zbrane

4.43

Dobrovoľná skúška

4.44

Skúška po oprave

4.45 Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

Suhl

Oberdorf
n/Neckarom

Zella-Mehlis

g) Značky Nemecka používané do roku 1939 vrátane
4.46

Predbežná skúška (1. skúška)

4.47

Definitívna skúška (2. skúška)

4.48

Hlaveň s hladkým vývrtom (normálna skúška)

4.49

Hlaveň s hladkým vývrtom so zahrdlením

4.50

Hlaveň s drážkovaným vývrtom (guľovnica s jednou
hlavňou)

4.51

Skúška po oprave

4.52

Značka pre zahraničné zbrane

4.53

Skúška guľovníc bezdymovým prachom

4.54

Skúška zbraní s hladkým vývrtom bezdymovým prachom

5. BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO
Pušky predovky s hladkým vývrtom – povinná skúška
5.1

Obyčajná skúška - hlaveň
- dnová skrutka

5.2

Vyššia skúška

- hlaveň
- dnová skrutka

Pušky nabíjané zozadu s hladkým vývrtom
5.3

Provizórna dobrovoľná skúška hlavne

5.4

Povinná skúška obyčajná - hlaveň, záver

5.5

Povinná skúška vyššia - hlaveň, záver

Terčovnice
5.6

Skúška čiernym prachom - hlaveň
- záver

5.7

Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, záver

5.8

Strelné zbrane s drážkovaným vývrtom - povinná skúška hlaveň, záver

Revolvery
5.9

Skúška čiernym prachom - hlaveň, telo

5.10

5.11

- valec

Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, telo, valec

Automatické pištole
5.12

Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, skúšané súčasti

Pištole na náboje „Flobert“ alebo revolverové náboje
5.13

5.14
5.15

Skúška čiernym prachom - hlaveň
- skúšané súčasti

Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, skúšané súčasti

Zahraničné zbrane
5.16

Obyčajná skúška - hlaveň, skúšané súčasti

5.17

Vyššia skúška - hlaveň, skúšané súčasti

Vojenské zbrane
5.18

- hlavne

5.19

- skúšané súčasti

Ostatné značky
5.20

Tvrdé kalené súčasti môžu byť označené takto

5.21

Kontrola streliva

5.22

Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov
s výbušnou náplňou

5.23

Identifikačná značka skúšobne v Liège

5.24

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

6. ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO

6.1

Identifikačná značka skúšobne v Eibar vyrazená na všetkých
strelných zbraniach

6.2

Skúška predoviek (čierny prach)

6.3

Dobrovoľná skúška čiernym prachom hlavní nabíjaných zozadu

6.4

Povinná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým
vývrtom nabíjaných zozadu

6.5

Dodatočná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní
s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu

6.6

Skúška pištolí a terčovníc (s bežne používaným prachom)

6.7

Povinná skúška strelných zbraní s drážkovaným vývrtom

6.8

Povinná skúška strelných zbraní, na ktorých nie sú vyrazené
skúšobné značky uznávané C. I. P.

6.9

Kontrola streliva

6.10

Skúška určitých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

6.11

Kusové overenie brokovníc – oceľové broky

7. TALIANSKA REPUBLIKA

7.1

Identifikačná značka skúšobne v Gardone V. T.

7.2

Definitívna skúška čiernym prachom

7.3

Definitívna skúška bezdymovým prachom

7.4

Vyššia dobrovoľná skúška bezdymovým prachom

7.5

Homologizácia prototypu ručných prístrojov s výbušnou náplňou

7.6

Opakovaná skúška

7.7

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

7.8

Kontrola streliva

7.9

Zbrane na stlačený vzduch, pri ktorých energia strely (hybnosť) je
nižšia ako 7,5 Joulov

8. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
Londýn

8.1

8.2

8.3

8.4

Birmingham
Provizórna skúška hlavne

-

na mechanizme

Definitívna skúška strelných zbraní určených na použitie
bezdymového prachu
-

na hlavni

8.5

Definitívna skúška strelných zbraní určených len na
použitie čierneho prachu

8.6

Špeciálna zvýšená skúška

8.7

Opakovaná skúška

8.8

Kontrola streliva

8.9

Skúška určitých strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

8.10

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

9. FÍNSKA REPUBLIKA

9.1

Kontrolná značka pre strelivo určené na trh

9.2

Obyčajná skúška

9.3

Skúška čiernym prachom

9.4

Vyššia skúška

9.5

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

10. MAĎARSKÁ REPUBLIKA
10.1

Dobrovoľná provizórna skúška

10.2

Definitívna skúška strelnej zbrane bez úpravy alebo v dodanom stave

10.3

Nová (opakovaná) skúška

10.4

Vyššia skúška

10.5

Kontrola streliva

10.6

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

10.7

Skúška niektorých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou
náplňou

10.8

Definitívna skúška čiernym prachom

10.9

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

11. FRANCÚZSKA REPUBLIKA
11.1

Dohotovené zmontované hlavne - obyčajná skúška

11.2

Dohotovené zmontované hlavne - dvojnásobná skúška

11.3

Dohotovené zmontované hlavne - trojnásobná skúška

11.4

Prístroje vyrobené na princípe zbraní; skúška výberovej
vzorky

11.5

Dohotovené strelné zbrane - obyčajná skúška čiernym
prachom

11.6

Doplnková skúšobná značka na označenie strelných zbraní
skúšaných v dodanom stave

11.7

Dohotovené strelné zbrane - obyčajná skúška bezdymovým
prachom

11.8

Dohotovené strelné zbrane – vyššia skúška bezdymovým
prachom

11.9

Skúška dlhých strelných zbraní s drážkovaným vývrtom

11.10

Nová (opakovaná) skúška dlhých strelných zbraní
s drážkovaným vývrtom

11.11

Dohotovené strelné zbrane - nová (opakovaná) skúška čiernym
prachom

11.12

Kontrola streliva

11.13

Obyčajná nová (opakovaná) skúška bezdymovým prachom

11.14

Vyššia nová (opakovaná) skúška bezdymovým prachom

11.15

Skúška krátkych strelných zbraní

11.16

Nová (opakovaná) skúška krátkych strelných zbraní

11.17

Označenie odmietnutých (vyradených) strelných zbraní

11.18

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

12. RUSKÁ FEDERÁCIA
12.1

Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Iževsk

12.2

Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Klimovsk

12.3

Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Krasnozavodsk

12.4

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

12.5

Overovacia značka Skúšobne Klimovsk II.
(od 26. januára 2010)

13. ČILSKÁ REPUBLIKA

13.1

Skúška strelných zbraní
Skúška ručných prístrojov s výbušnou náplňou

13.2

Kontrola streliva

13.3

Kusové overenie brokovníc - oceľové broky

14. REPUBLIKA JUHOSLÁVIA
(skúšobné značky sú platné, pokiaľ boli vyznačené do 30. septembra 1992)

14.1

Obyčajná skúška zbrane v dokončenom stave čiernym
prachom

14.2

Obyčajná skúška zbrane v dokončenom stave bezdymovým
prachom

14.3

Vyššia skúška zbrane v dokončenom stave bezdymovým
prachom

14.4

Dodatočná značka pre zbrane pripravené na predaj po
skúške

14.5

Opakovaná skúška čiernym prachom

14.6

Opakovaná skúška bezdymovým prachom

14.7

Predbežná skúška vložných hlavní

14.8

Predbežná skúška vložných hlavní vyšším predpísaným
tlakom

14.9

Predbežná skúška vložných hlavní najvyšším predpísaným
tlakom

14.10

Dobrovoľná predbežná skúška hrubých výkovkov

14.11

Skúšobná (preberacia) značka

14.12

Skúšobná značka – mechanizmus záveru

14.13

Medzinárodná značka pre merací prístroj

14.14

Skúšobná značka pre zahraničné strelné zbrane

14.15

Skúšobná značka – správne spájané hlavne

14.16

Menovitý kaliber a dĺžka nábojovej komory

14.17

Značka skúšobného technika

14.18

Mesiac a rok skúšky (príklad: jún 1970)

14.19

Označenie zahrdlenia hlavne

14.20

Hmotnosť hlavne

14.21

Skúška určitých strelných zbraní a zariadení s výbušnou
náplňou

14.22

Kontrola streliva

B. Jednotné overovacie značky strelných zbraní a streliva v zmysle prijatých rozhodnutí Stálej
medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní2)
1. Jednotné značky pre strelné zbrane a strelivo, ktoré sú považované za platné, ak boli
vyznačené najskôr v septembri 2011, a najneskôr v októbri 2014 pri skúšobných značkách
označených na zbraniach a najneskôr v októbri 2016 pri skúšobných značkách streliva

1.1

Obyčajná skúška

1.2

Vyššia skúška

1.3

Skúška s čiernym strelným prachom

1.4

Skúška s „oceľovými brokmi“

1.5

Homologizačná značka

1.6

Kontrola streliva

Značky uvedené v bodoch 1.5 a 1.6 sa nedopĺňajú vyznačením dvojčísla roku.
2. Jednotné značky členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných
zbraní2) sú považované za platné, ak boli vyznačené od 20. októbra 2014, pokiaľ ide
o overovacie značky umiestňované na zbrane a od 20. októbra 2016, pokiaľ ide o overovacie
značky na strelive.
2.1

Obyčajná skúška

2.2

Vyššia skúška

2.3

Skúška s čiernym strelným prachom

2.4

Skúška s „oceľovými brokmi“

2.5

Homologizačná značka

2.6

Kontrola streliva

Značka uvedená v bode 2.5 je na mieste bodiek doplnená číslom rozhodnutia o homologizácii.
Značky uvedené v bodoch 2.5 a 2.6 sa nedopĺňajú vyznačením dvojčísla roku.
3. Národné identifikačné značky členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky
ručných palných zbraní2)
3.1

Praha

Česká republika

3.2

Kiel

Nemecká spolková republika

3.3

Kolín nad Rýnom

3.4

Mellrichstadt

3.5

Mníchov

3.6

Suhl

3.7

Ulm

3.8

Braunschweig

3.9

Ferlach

3.10

Viedeň

3.11

Liège

Belgické kráľovstvo

3.12

Santiago de Chile

Čilská republika

3.13

Eibar

Španielske kráľovstvo

3.14

St. Etienne

Francúzska republika

3.15

Gardone V.T.

Talianska republika

3.16

Riihimäki

Fínska republika

3.17

Londýn

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a
Severného Írska

3.18

Birmingham

Rakúska republika

3.19

Budapešť

Maďarská republika

3.20

Iževsk

Ruská federácia

3.21

Klimovsk I

3.22

Klimovsk II

3.23

Krasnozavodsk

3.24

Lieskovec

Slovenská republika

3.25

Abu Dhabí

Spojené arabské emiráty

4. Nové značky Slovenskej republiky platné od 20. októbra 2014 pre zbrane a od 20. októbra
2016 pre strelivo

4.1

Kontrola streliva pre národné účely (s národnou platnosťou)

4.2

Nové kusové overenie zbraní, určených na nabíjanie streliva
zozadu

4.3

Kusové overenie zakázaných zbraní.“.

