AKADÉMIA
PROFITACTIC
WWW.PROFITACTIC.EU

info@profitactic.eu
+421948512385

academy.profitactic.eu
V I TAJTE
V AKADÉ M I I
P RO F I TACTI C

V ponuke Profitactic Academy nájdete o
d základných kurzov používania zbrane
a kurzov prípravy odbornej spôsobilosti
na skúšky zbrojného preukazu, cez pokročilejšie
kurzy a školenia používania zbraní pre pokročilých,
až tie najnáročnejšie kurzy a výcvik kľúčového
personálu, akadémiu taktickej prípravy a taktické
cvičenie profesionálov.

info@profitactic.eu
+421948512385

PONUKA
KURZOV
TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ
PRÍPRAVA NA ZBROJNÝ PREUKAZ
Kurz je zameraný na teoretickú (trestný zákon, trestný poriadok,

priestupkový zákon, zákon o zbraniach a strelive, ...) a praktickú prípravu (
Oboznámenie sa so systémom palných zbraní, ich hrubé rozdelenie a

charakteristika. Bezpečná manipulácia so zbraňou, pohyb so zbraňou na
strelnici,vybíjanie a nabíjanie zbrane, čistenie …. ) uchádzačov o ZP. Doba
trvania 3 hod.

PRVÁ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ
POMOC V BOJOVÝCH A EXTRÉMNYCH
PODMIENKACH TCCC
Ide o projekt, ktorý má predovšetkým zvýšiť osvetu v oblasti tzv
neodkladnej prvej pomoci v bojových a extrémnych podmienkach,
vychádzajúce z nového US armádneho programu TCCC – Tactical Combat
Casualty Care. Má za cieľ bezozbytku vyhovieť stále väčšiemu dopytu po
skutočne funkčnom a rýchlo naučiteľnom systéme prvej pomoci pre
momenty, kde bude len ťažké alebo úplne nemožné využiť tzv mierovú
medicínu.
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BASIC PISTOL
Tento kurz slúži predovšetkým pre získanie základného svalového stereotypu,
návykov pre menej skúsených a začínajúcich strelcov. V tomto programe ide

najmä o výučbu strojového zažívania bezpečnostných návykov a základov tzv.
dynamickej streľby – stavebnými kameňmi pre ďalšie pokračovanie k
náročnejším technikám taktickej streľby.

ADVANCE PISTOL
Tento kurz je určený pre mierne pokročilých strelcov, ktorí už majú dostatočne
zafixované bezpečnostné návyky so zbraňou a disponujú už primárnymi

zručnosťami v rámci mierenej streľby a základnej manipulácie so zbraňou.
Slúži najmä na zvládnutie rozšírených praktických schopností

v oblasti tzv.

dynamickej streľby a prechodu k zapracovávaniu taktických návykov,
využiteľných v sebaobranných a služobných situáciách.

PONUKA
KURZOV

PONUKA KURZOV
PISTOL NIGHT FIGHTER
Ide o jeden z najviac náročných kurzov, ktorý už kladie tie

najvyššie vstupné nároky na účastníkov. Vzhľadom k veľmi
obtiažnym cvičeniam, realizovaným aj v podmienkach

sťaženej viditeľnosti, či úplnej tmy je nutné, aby záujemca o

tento kurz už disponoval nadpriemernými schopnosťami so
svojou zbraňou. Cieľom kurzu je predovšetkým zoznámenie

sa so špeciálnymi taktickými postupmi pre vedenie „nočného“
stretnutia a postupov získaných špecifických znalostí a

zručností pre podobný druh ozbrojenej konfrontácie, ktorá

patrí v praxi k tým najzložitejším a pritom štatisticky jednou z
najpočetnejších.

PISTOL TACTICAL
Cieľom tohto kurzu je získanie neštandardných zručností pre

pokročilých strelcov, ktorí v minulosti už získali strojové návyky
manipulácie so zbraňou a vzhľadom k úplne zaužívaným

bezpečnostným zásadám už môžu vykonávať aj veľmi náročné

strelecké cvičenia. Tie sú zamerané predovšetkým na rozvoj prvkov
tzv. inštinktívnej streľby, rozvoj taktického správania sa na získanie
užitočných reakcií, ktoré majú v prípade streleckej konfrontácie
výrazne zvyšovať šance na vlastné prežitie.
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LONGE RIFLE – SNIPER BASIC
Tento kurz slúži po technickej stránke na základné nastavenie a manipuláciu s
puškou s optickým zameriavačom (puškohľadom). Jeho základom je odborná

montáž a konfigurácia pušky, montážnej sady puškohľadu, nastavenie samotného
puškohľadu, bipod-u, tripod-u alebo použitie zadného bag-u. Po stránke streleckej

je kurz zameraný na základné polohy a streľbu na vzdialenosti od 100m do 300m.
Poslednou časťou je nastrelenie a znulovanie puškohľadu. Kurz je možné

absolvovať aj keď nie ste držiteľom zbrojného preukazu. Zbrane Vám budú
zapožičané.
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PONUKA
KURZOV
KURZ TELESKOPICKÉHO OBUŠKA
Ponúkame špecializované kurzy pre skupiny na ovládanie

teleskopického obuška, /údery, obrana, páky, držanie a taktické
modelové cvičenia/,

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA NA ZBROJNÝ
PREUKAZ
Kurz je zameraný na praktickú prípravu ( Oboznámenie sa so

systémom palných zbraní, ich hrubé rozdelenie a charakteristika.
Bezpečná manipulácia so zbraňou, pohyb so zbraňou na

strelnici,vybíjanie a nabíjanie zbrane, čistenie …. ) uchádzačov o ZP.

Účelom tohto kurzu je vyskúšanie si praktickej časti skúšky o vydanie
ZP v praxi. Dĺžka kurzu : cca 2 hod
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