
 

 
 

                        

Personal Defense Shooting Program 
Personal Defense Shooting ProgramTM (PDSP) je výučbovým streleckým programom 
zahŕňajúcim do edukačného procesu prirodzené prejavy ľudského tela počas 
obranného incidentu. Empirické dôkazy z palubných, osobných a priemyselných 
kamier dokazujú ako človek reaguje keď je náhle vystrašený, vyrušený alebo 
vtiahnutý do bezprostrednej konfrontácie s ozbrojeným útočníkom. Jeho prvoradým 
cieľom je prežiť. To ako to urobiť čo najúčinnejšie je hlavnou ideou PDSP.  

Ponúkam Vám kurzy s individuálnym prístupom, ktoré Vás pripravia na zvládnutie 
krízovej defenzívnej situácie.  

DP1, dĺžka 6,5 hod., 400 ks streliva (Defensive Pistol Basic & Advance) 
Manipulácia v obranných situáciách. Držanie, postoj, obranná reakcia, prechod k dynamickej 
streľbe, poruchy, streľba po záťaži, streľba bez použitia mieridiel, modelový scenár.  

DP2, dĺžka 6,5 hod., 400 ks streliva (Defensive Pistol Unorthodox positions, 
Covers & Vehicle) Neštandardné vynútené polohy, streľba po nadmernej fyzickej záťaži, 
jednoručná streľba, využitie krytu v defenzívnej situácii, využitie vozidla ako krytu, modelový 
scenár. 

DP3 - Skryté nosenie,  dĺžka 6 hod., 300 ks streliva, (Defensive Pistol 4 
Concealed Carry Weapon) Teória a vysvetlenie základných zásad skrytého nosenia a 
praktická časť na strelnici. Simulácia obrannej streľby zo skrytého nosenia, modelový scenár. 

DP4 - Obrana druhých, dĺžka 6 hod., 350 ks streliva (Defense Of Others)  Streľba 
pri ochrane blízkych osôb, použitie obrannej reakcie v odlišnom kontexte, zameranom na 
ochranu ďalších dospelých a detí, modelový scenár. 

DP5 - Streľba s vyhodnotením, dĺžka 6 hod., 300 ks streliva (Recognition 
Shooting) Teória a vysvetlenie základných zásad a komunikácia v počiatočných minútach 
po použití strelnej zbrane a praktická časť na strelnici. Drily na rozhodovací proces, 
vyhodnotenie, komunikáciu  so streľbou, modelový scenár.  

6.Kondičné streľby pod odborným vedením zamerané na obrannú streľbu (v 
individuálnom rozsahu)  

7. Kondičné streľby zamerané na športovú dynamickú streľbu podľa pravidiel 
IPSC(v individuálnom rozsahu)  

8. Strelecký výcvik pre SBS 

9. Základná manipulácia a streľba z brokovnice a 
útočnej pušky Sa Vz.58, AK47, AR-15 

Ak Vás koncept PDSP zaujal a máte prípadný záujem 
o kurz neváhajte ma kontaktovať. Ďalšie podrobnosti 
dohodneme telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.   

Som Vám plne k dispozícii 

Teším sa na Vás 

Mgr. Libor Nemčok  

+4210948633791, gulometos@gmail.com 

We speak English & Russian 

  

 

 


