
Súbor odpovedí k otázkam – zbrane a strelivo 

A. 

Zákon o strelných zbraniach a strelive 

Otázka A-1: 

Vymenujte zakázané zbrane podľa zákona o zbraniach a strelive (§ 4).  

Podliehajú zbrane kategórie C povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti (§ 6)? 

Do koľkých dní od podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je potrebné vykonať 

skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie zbrojného preukazu (§ 3 Vyhlášky)?  

 

Odpoveď A - 1: 

§ 4 – Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane. 

Zakázaná zbraň: 

- vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,  

- samočinná  zbraň 

- zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter podoba zmenená tak, aby sa jej použitím 

mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad 

iného predmetu, 

- palná zbraň, vyrobená  z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci 

detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov, 

- zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane, 

- zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka 

alebo zvieraťa, 

- vyrobená alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu, 

- zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,  

- zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom. 

 

Zbrane kat. C podliehajú ohlasovacej a evidenčnej povinnosti. 

 

Skúška odbornej spôsobilosti sa vykoná do 60 dní od podania žiadosti o vydanie ZP. Miesto 

a termín konania skúšky môžu byť žiadateľovi oznámené pri podaní žiadosti na policajnom 

útvare (OR PZ); inak policajný útvar oznámi miesto a  termín konania skúšky žiadateľovi 

najneskôr 14 dní pred vykonaním skúšky. 

 

Otázka A - 2:  

Vymenujte zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane podľa zákona o zbraniach a strelive 

(§ 4). 

Podliehajú zbrane kategórie B povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti (§ 5)?  

Komu a v akej lehote je povinný oznámiť držiteľ zbrojného preukazu stratu alebo odcudzenie 

zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane (§ 28)?  

 

Odpoveď A - 2: 

Zakázané strelivo: 

- strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou, 

- strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na 

šport. účely, 

- strelivo so strelou dodatočne upravenou, 

- strela s elektrickým impulzom, 



- špeciálna strela. 

Zakázané doplnky: 

- tlmič hluku výstrelu, 

- zameriavač skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie. 

 

Zbrane kat. B podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti. 

 

Držiteľ ZP je povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo 

krádež (odcudzenie) zbrane, streliva, strelného prachu, ZP alebo preukazu zbrane. 

Otázka A - 3:  

Vysvetlite postup pri nadobúdaní vlastníctva zbrane kategórie A alebo B (§ 11).  

Čo je povinný držiteľ zbrojného preukazu zabezpečiť proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu 

podľa zákona (§ 28)? 

Čo sa rozumie  odbornou spôsobilosťou podľa zákona o zbraniach a strelive (§ 21)? 

 

Odpoveď A - 3: 

Zbrane kat. A je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, ministerstvo vnútra môže udeliť  na 

základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva. Zbrane kat. B je možné 

nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia, vydaného policajným útvarom. 

 

Držiteľ ZP je povinný zabezpečiť proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu zbraň, preukaz 

zbrane, zbrojný preukaz, strelivo do zbrane, strelný prach a zápalky. 

 

Odborná spôsobilosť podľa zákona o strelných zbraniach a strelive je súhrn vedomostí 

a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu pred 

skúšobnou komisiou.  

 

Otázka A - 4:  

Kto a na aký čas vydáva nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane (§ 11)?  

Aké sú povinnosti držiteľa zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne 

vlastníctvo zbrane kategórie A, B (§ 11)? 

Uveďte aspoň 7 povinností držiteľa zbrojného preukazu (§28). 

 

Odpoveď A - 4: 

Policajný útvar (podľa miesta pobytu žiadateľa) vydá nákupné povolenie  na nadobudnutie 

vlastníctva  zbrane kategórie A alebo B s výnimkou dedenia, na čas nevyhnutne potrebný 

najdlhšie však na 2 mesiace. 

 

Držiteľ ZP alebo zbrojnej licencie (ďalej len „ZL“), ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kat. 

A alebo B je povinný nadobudnutie vlastníctva ohlásiť do 7 dní  odo dňa nadobudnutia 

policajnému útvaru. 

 

Držiteľ ZP je povinný: 

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom 

a so zápalkami, 

- zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, 

strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu, 

- zabezpečiť ZP a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu, 

- predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, ZP, zbraň na ktorú mu 

bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane a držiteľ 



zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v 

§ 5 ods. 1 písm. f) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň 

a strelivo nie starší ako 10 rokov, 

- mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe ZP a preukaz zbrane a držiteľ  zbrane 

kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 

ods. 1 písm. f) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo 

nie starší ako 10 rokov, 

- odovzdať ZP, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné 

stíhanie za TČ uvedený v § 19 ods. 1, ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane 

(§ 54 ods. 1), 

- pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka PZ 

orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri 

manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky. 

 

Otázka A - 5: 

Kto môže nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane (§ 14)?  

Definujte zbrojný preukaz a vymenujte jednotlivé skupiny zbrojného preukazu (§ 15).  

Čo musí mať pri sebe držiteľ zbrojného preukazu pri manipulácii so zbraňou (§ 28)?  

 

Odpoveď A - 5: 

Zbraň kategórie D alebo strelivo do nej môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba 

alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne 

úkony.   

 

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu držať alebo nosiť zbraň 

a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny ZP. 

Skupiny ZP: 

A – nosenie zbrane a strelivo na ochranu osoby a majetku, 

B - držanie zbrane  a streliva  na ochranu osoby a majetku, 

C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného 

predpisu, 

D – držanie zbrane  a streliva na poľovné účely, 

E – držanie  zbrane a streliva na športové účely, 

F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely. 

 

Držiteľ ZP pri manipulácii so zbraňou musí mať pri  sebe ZP a preukaz zbrane a držiteľ 

zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. d) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 

ods. 1 písm. f)  aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší 

ako desať rokov. 

 

Otázka A - 6:  

Uveďte, aké podmienky musí spĺňať žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu (§ 16). 

Aké sú povinnosti držiteľa zbrojného preukazu a zbrojnej licencie, ktorý nadobudne 

vlastníctvo zbrane kategórie C (§ 28, § 35)? 

Vysvetlite spôsob vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na vydanie zbrojného preukazu (§ 

3 Vyhlášky).  

 

Odpoveď A - 6: 

Žiadateľ o vydanie ZP  musí spĺňať tieto podmienky: 

 písomne požiada o jeho vydanie, 



 je plne spôsobilý na právne úkony, 

 dosiahol predpísaný vek, 

 je bezúhonný a spoľahlivý, 

 je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý držať alebo nosiť zbraň a strelivo, 

 preukáže odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred 

odbornou komisiou, 

 má miesto pobytu na území SR, 

 v konaní o vydaní ZP preukázal potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. 
 

Povinnosti držiteľa ZP - § 28: 

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, 

- zabezpečiť zbraň, preukaz zbrane, strelivo do nej proti strate, odcudzeniu, zneužitiu, 

- zabezpečiť ZP, preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu, zneužitiu, 

- predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor, ZP, zbraň, strelivo a preukaz 

zbrane, 

- bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie 

zbrane, streliva, ZP a preukazu zbrane, 

- mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe ZP a preukaz zbrane, 

- odovzdať ZP, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné 

stíhanie za trestný čin v § 19 ods. 1 ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane, 

- oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, v.č.   

zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane do 7 dní od tejto 

zmeny; pred vykonaním tejto zmeny je povinný predložiť zbraň na kriminalisticko-

expertízne skúmanie (ďalej len „KEÚ“), 

- pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka PZ 

dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, 

- bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej 

obrane alebo krajnej núdzi alebo streľbu mimo na to určených priestorov, 

- viesť záznamovú knihu, ak je držiteľom skupiny F, 

- oznámiť policajnému útvaru , ktorý vydal ZP, stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti, 

zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území SR, zánik 

oprávnenia skupiny C, zánik platnosti poľovného lístka alebo odňatie poľovného 

lístka, zánik členstva v streleckej organizácii do 7 dní odo dňa, kedy zmena nastala, 

- prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený zbraň používať, nie v nabitom stave, 

- strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť len v miestach, oprávnených 

podľa zákona alebo podľa osobitného alebo na strelniciach, ak nejde o použitie 

zbrane na ochranu zdravia, života a majetku, 

- odovzdať neplatný ZP a preukaz zbrane policajnému útvaru, ktorý ho vydal, do 7 dní 

od zániku jeho platnosti, 

- dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku 

zbraní alebo streliva, 

- zbraň a strelivo môže prepravovať len na účely opravy, úprav, znehodnotenia, 

zničenia alebo výroby rezu alebo streliva, overenia zbrane autorizovanou osobou, 

výkonu zamestnania alebo oprávnenia, cvičnej alebo športovej streľby, vystavovania 

zbrane alebo streliva, prepravy zbrane alebo streliva medzi objektmi alebo miestami 

určenými v preukaze zbrane, odovzdania zbrane a streliva do úschovy, znaleckého 

posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom. 

Držiteľ zbrane nesmie: 

- previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na ich držanie, 



- mať pri sebe zbraň a strelivo alebo manipulovať  s nimi, pokiaľ je jeho schopnosť 

znížená alkoholickými, psychotropnými alebo omamnými látkami, prípravkami alebo 

v dôsledku choroby, 

- nesmie mať zbraň na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie, 

- ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, ak sa vzdiali mimo dohľad na 

motorové vozidlo. 

Držiteľ zbrojnej licencie (ďalej len „ZL“) je povinný: 

- zabezpečiť, aby zbraň a strelivo držala alebo nosila fyzická osoba, ktorá je k držiteľovi 

ZL v pracovnom pomere, pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere a je 

držiteľom príslušnej skupiny ZP, 

- kontrolovať, či zbraň a strelivo nie sú používané na iné účely, ako je uvedené vZL, 

- zabezpečiť zbraň a strelivo do nej proti strate, odcudzeniu, zneužitiu, 

- vydať vnútorný predpis, ktorým sa stanovia pravidlá na používanie zbraní a streliva, 

spôsob evidencie, uloženie, výdaj zbraní a príjem, spôsob bezpečnej manipulácie, 

- bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru zneužitie, stratu alebo 

odcudzenie zbrane, streliva, ZL a preukazu zbrane, 

- dodržiavať podmienky skladovania  a prechovávania streliva, 

- predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor, ZL, zbraň, strelivo a preukaz 

zbrane, 

- zabezpečiť najmenej raz ročne vykonanie cvičnej streľby osobami používajúcimi zbraň 

pri výkone zamestnania alebo povolania, o tomto viesť evidenciu, 

- oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, 

zmenu v.č.  zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane do 7 

dní od tejto zmeny; pred vykonaním tejto zmeny je povinný predložiť zbraň na KEÚ, 

- odovzdať zbrane, strelivo a preukaz zbrane do úschovy policajného útvaru do 7 dní od 

zániku platnosti ZL, ak to neznesie odklad , je potrebné odovzdať zbraň, strelivo 

a preukaz zbrane príslušníkovi PZ, ktorý rozhodnutie o odňatí ZL doručil. 

 

Skúška sa vykoná do 60 dní od podania žiadosti o vydanie ZP. Miesto a termín konania 

skúšky môže  oznámiť policajný útvar pri podaní žiadosti; inak najneskôr 14 dní pre termínom 

konania skúšky. Žiadateľ môže písomne požiadať o zmenu termínu vykonania skúšky  

z dôležitých osobných prekážok, o čom potom rozhoduje predseda skúšobnej komisie. 

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom : vyhovel alebo nevyhovel. Predseda skúšobnej komisie 

zapíše dátum konania a výsledok skúšky do žiadosti o vydanie ZP. Ak žiadateľ nemohol zo 

závažných dôvodov prísť na skúšku alebo opakovanú skúšku, môže písomne požiadať 

o náhradný termín, o žiadosti rozhoduje predseda skúšobnej komisie – žiadosť posúdi a buď 

zamietne alebo určí náhradný termín skúšky alebo opakovanej skúšky. 

  

Otázka A - 7:  

Uveďte, aký vek musí spĺňať žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu (§ 18). 

V akom stave je povinný držiteľ zbrojného preukazu prepravovať zbraň do miesta, kde je 

oprávnený túto zbraň používať (§ 28)? 

Kto je oprávnený vydať lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (§ 20)? 

 

Žiadateľ o vydanie ZP musí spĺňať vek 21 rokov, ak zákon neustanovuje inak. Fyzickej osobe, 

ktorá spĺňa podmienky ustanovené  v § 16  a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať ZP 

s vyznačením skup. D, ak je držiteľom poľovného lístka. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa 

podmienky ustanovené v § 16 písm. d) až  h) a dosiahla  vek 15 rokov, možno vydať ZP 

s vyznačením skup. E, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho 

vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca. 



 

Držiteľ ZP je povinný prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený zbraň používať len 

v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca 

revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú 

v puzdre alebo v batožinovom  priestore motorového vozidlo. To sa nevzťahuje na držiteľa 

skup. A.  

 

Lekársky posudok je oprávnený vydať na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár so 

špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú 

ambulantnú starostlivosť  pre dospelých alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom  

odbore pediatria, ktorý poskytuje  všeobecnú ambulantnú starostlivosť  pre deti a dorast. 

 

Otázka A - 8:  

Uveďte, kto sa nepovažuje na účely zákona za bezúhonnú osobu (§19 ods. 1). 

Čím preukazuje žiadateľ o zbrojný preukaz zdravotnú spôsobilosť (§ 20)?  

Uveďte rozsah skúšky odbornej spôsobilosti na vydanie zbrojného preukazu (§ 21  a príloha 

č. 1 k Vyhláške). 

 

Za bezúhonnú osobu podľa zákona sa nepovažuje ten, kto bol okrem osoby, ktorej odsúdenie 

bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za: 

-  úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, 

trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného 

zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, 

trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného 

zákona, trestného činu súlože medzi príbuznými podľa § 203 Trestného zákona, úmyselný 

trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného 

zákona, trestný čin proti republike podľa druhej časti siedmej hlavy Trestného zákona, trestný 

čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci podľa druhej časti ôsmej hlavy prvého dielu 

Trestného zákona, trestný čin proti brannosti podľa druhej časti desiatej hlavy prvého dielu 

Trestného zákona, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách podľa druhej časti 

desiatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, trestný čin proti obrane vlasti podľa druhej 

časti desiatej hlavy štvrtého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin vojenský podľa 

druhej časti jedenástej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo 

trestný čin terorizmu a extrémizmu podľa druhej časti dvanástej hlavy prvého dielu Trestného 

zákona, trestný čin vojnový podľa druhej časti dvanástej hlavy druhého dielu Trestného 

zákona, trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona, trestný čin týrania 

blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, trestný čin ohrozenia pod 

vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 

Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného 

zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury 

väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 

359 Trestného zákona, trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, 

trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona alebo trestný 

čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo  

-  iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa 

Trestného zákona,  spáchaný násilím,  hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej 

ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku. 

 

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o vydanie ZP a držiteľa ZP sa preukazuje lekárskym 

posudkom o zdravotnej spôsobilosti. 



 

Rozsah skúšky: teoretická časť a praktická časť. 

Teoretická časť:  

Časť A – Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu . 

Časť B1 – Trestný zákon: základy trestnej zodpovednosti, nutná obrana, krajná núdza, trestné 

činy (ďalej len „TČ“) spáchané so zbraňou, TČ nedovoleného ozbrojovania, TČ ohrozenia 

pod vplyvom návykovej látky a TČ opilstva. 

Časť B2 – Trestný poriadok: vydanie a odňatie veci, obmedzenie osobnej slobody. 

Časť B3 – Priestupkové právo: priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 

toxikomániami, priestupky na úseku obrany štátu, priestupky proti majetku, priestupky na 

úseku poľnohospodárstva, rybárstva, neoprávnené zasiahnutie do výkonu práva poľovníctva 

alebo výkonu práva rybárstva. 

Časť B4 – Správne právo: vybrané otázky týkajúce sa oprávnení ozbrojených zborov, 

poriadkových útvarov, vojenskej polície vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, 

ktoré majú pri sebe, prechovávajú alebo prepravujú zbrane alebo strelivo. 

Časť C – Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej 

manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici. 

Časť D – Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými 

zbraňami; praktická ukážka poskytovania prvej pomoci. 

Praktická časť: 

Časť E – Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane: prehliadka zbrane, kontrola 

jej nabitia, základné rozobratie a zloženie zbrane na účely čistenia, ukážka bezpečného 

postupu prípravy na streľbu, priebehu streľby, prerušenia streľby na účely výmeny terča, 

prerušenia streľby pri poruche zbrane, ukončenia streľby.    

 

Otázka A - 9: 

Uveďte, kto sa nepovažuje na účely zákona za spoľahlivú osobu (§ 19 ods. 2). 

Čím preukazuje žiadateľ o zbrojný preukaz psychickú spôsobilosť (§ 20)?  

Definujte zbrojnú licenciu a vymenujte jednotlivé skupiny zbrojnej licencie (§ 29).   

 

Za spoľahlivú osobu na účely zákona sa nepovažuje ten, koho:  

- koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a 

nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa 

osvedčil,  

- kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje 

- kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky,  ktorých  

- požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich, 

- kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 

písm. a) alebo písm. b), 

- kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku 

1. podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d), 

2. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, 

3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, 

úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo 

4. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo  

- kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije. 

 

Psychická spôsobilosť žiadateľa o vydanie ZP sa preukazuje psychologickým posudkom 

o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia 

klinický psychológ. 



 

Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu 

oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu 

ustanovenom pre jednotlivé skupiny ZL. 

Skupiny ZL: 

A – vývoj a výroba zbraní alebo streliva, 

B – opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva, 

C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva, 

D – vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva, 

E – uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti, 

F – výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu, 

G – prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.   

 

Otázka A - 10:  

Uveďte, aká je platnosť zbrojného preukazu a európskeho zbrojného pasu. Považujú sa tieto 

doklady za verejné listiny (§ 23, § 46) ?  

Kto je oprávnený vydať psychologický posudok o psychickej spôsobilosti (§ 20)?  

Je povinný držiteľ zbrojného preukazu viesť záznamovú knihu? Ak áno, držiteľ ktorej 

skupiny zbrojného preukazu?  

 

Platnosť zbrojného preukazu sa vydáva po dobu platnosti 10 rokov, cudzincovi s platnosťou 

na čas jeho povoleného pobytu na území SR, ak má byť jeho pobyt kratší ako 10 rokov. 

Európsky zbrojný preukaz sa vydáva na 5 rokov, jeho platnosť môže policajný útvar na 

základe písomnej žiadosti predĺžiť, najviac však o 5 rokov. Oba tieto doklady sú verejné 

listiny. 

Psychologický posudok je oprávnený vydať na základe výsledku psychologického vyšetrenia 

klinický psychológ. 

Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu (držanie zbrane  a streliva na zberateľské účely) je 

povinný viesť záznamovú knihu streliva - § 28 ods. 1 písm. k) zákona o strelných zbraniach 

a strelive. 

 

Otázka A - 11: 

Uveďte, kedy zaniká platnosť zbrojného preukazu (§ 25). 

Kde môže držiteľ zbrojného preukazu strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť 

(§ 28)?  

Kedy policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu (§ 26)? 

 

Platnosť zbrojného preukazu zaniká:  

- uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,  

- oznámením jeho straty, alebo odcudzenia, 

-  rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu, 

- ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné, alebo je porušená jeho 

celistvosť, 

- ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, 

- skončenie pobytu jeho držiteľa na území SR, 

- ak jeho držiteľ zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 

- dňom vrátenia zbrojného preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal. 

 



Držiteľ ZP je povinný strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť len v miestach, 

oprávnených podľa zákona alebo podľa osobitného alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane 

na ochranu života, zdravia, majetku. 

 

Policajný útvar rozhodne o odňatí ZP  alebo skupiny ZP držiteľovi, ak: 

- bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony 

bola obmedzená, 

- stratil odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť, 

- prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, 

- je mladší ako 21 rokov a je držiteľom skupiny D alebo E ZP a prestal spĺňať podmienky 

uvedené v § § 18 ods. 2 alebo 3, 

- prestal byť držiteľom platného poľovného lístka alebo ktorému bol poľovný lístok odňatý, 

ak ide o skupiny D ZP, 

-  prestal byť členom streleckej organizácie, ak ide o skupinu E zbrojného preukazu. 

 

Otázka A - 12:  

Uveďte postup pri zaevidovaní zbrane (§ 37) a lehotu na zaevidovanie zbrane (§ 11, § 12).  

Čo sa rozumie  zdravotnou spôsobilosťou podľa zákona o zbraniach a strelive (§ 20)? 

Komu vydá policajný útvar zbrojný preukaz (§ 16)? 

 

Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a zbraň kategórie D uvedená 

v § 7 ods. 1 písm. d) musí byť zaevidovaná. Zaevidovanie zbrane vykoná policajný útvar po 

predložení potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného 

listu a zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo  po ohlásení nadobudnutia vlastníctva 

a predložení zbrane kategórie C alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva a predložení 

zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d).  Dokladom o zaevidovaní zbrane je 

preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Lehota na zaevidovanie zbrane kat. A, B, C a 

zbrane kategórie D uvedenej  v § 7 ods. 1 písm. d) je do 7 dní odo dňa nadobudnutia 

vlastníctva zbrane. 

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť  a duševná schopnosť držať alebo 

nosiť zbraň a strelivo.  

Policajný útvar vydá ZP fyzickej osobe, ktorá: 

 písomne požiada o jeho vydanie, 

 je plne spôsobilá na právne úkony, 

 dosiahla predpísaný vek, 

 je bezúhonná a spoľahlivá, 

 je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo, 

 preukáže odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred 
odbornou komisiou, 

 má miesto pobytu na území SR, 

 v konaní o vydaní ZP preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. 

 

Otázka A - 13: 

Vysvetlite postup držiteľa zbrojného preukazu pri trvalom dovoze zbrane a streliva (§ 42).  

Čo sa rozumie psychickou spôsobilosťou podľa zákona o zbraniach a strelive (§ 20)?   

V ktorých prípadoch policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane (§ 37)?   

 



Zbraň kategórie A,B, a C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 

ods. 1 písm. d)  možno doviesť na územie SR iba na základe zbrojného sprievodného listu, ak 

osobitný zákon neustanovuje inak. Zbrojný sprievodný list zároveň slúži ako súhlas SR 

s nadobudnutím vlastníctva tejto zbrane  alebo streliva do tejto zbrane mimo územia SR. 

Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný do siedmich 

dní od nadobudnutia vlastníctva  zbrane alebo streliva oznámiť dovoz zbrane kategórie A, 

zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D 

uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo 

odovzdať do úschovy. 

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez 

zníženia narušenia alebo obmedzenia psychických vlastností. 

Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň  

- ktorá nie je označená krajinou pôvodu alebo nie je označená výrobnou značkou; to neplatí 

na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným 

útvarom, 

- ktorá nie je opatrená výrobným číslom; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely, 

- podliehajúcu overovaniu podľa osobitného predpisu, ak nie je označená skúšobnou 

značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely, 

- ktorá nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou, 

- kategórie A, B alebo C, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená 

podľa tohto zákona držať alebo nosiť, 

- ktorej vlastník nemôže preukázať spôsob zákonného nadobudnutia vlastníctva. 

 

Otázka A - 14:  

Uveďte, čo je európsky zbrojný pas, na akú dobu sa vydáva a na čo oprávňuje jeho držiteľa 

pri cestách do iných členských štátov EÚ (§ 46).  

Vysvetlite postup žiadateľa pri trvalom vývoze zbrane (§ 41). 

Vymenujte jednotlivé skupiny zbrojného preukazu podľa účelu používania zbrane alebo 

streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň (§ 15).  

 

Európsky zbrojný pas je verejná listina, ktorá jeho držiteľa oprávňuje pri cestách do iných 

členských štátov EÚ mať so sebou zbraň, ktorá je v ňom zapísaná, a strelivo do tejto zbrane 

v množstve zodpovedajúcom účelu použitia, ak členský štát EÚ, do ktorého alebo cez ktorý 

cestuje, udelil súhlas na dovoz alebo prevoz tejto zbrane. Európsky zbrojný preukaz sa vydáva 

na 5 rokov, jeho platnosť môže policajný útvar na základe písomnej žiadosti predĺžiť, najviac 

však o 5 rokov. Držiteľ európskeho pasu môže vyviezť bez predchádzajúceho súhlasu 

členského štátu EÚ  pri ceste dva alebo viac členských štátov EÚ zbraň uvedenú  v § 6 ods. 1 

písm. a) až c) (jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková 

dĺžka je najmenej 280 mm, dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 

písm. e), dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň) alebo dlhú samonabíjaciu 

palnú zbraň, ktorej zásobník  a komora môže pojať najviac tri náboje a strelivo do tejto 

zbrane na účely výkonu práva poľovníctva alebo zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 

a § 7 ods. 1 písm. a) až g) a l) a strelivo do tejto zbrane na účely účasti na podujatí, ktorého 

súčasťou je športová streľba, ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase a ak 

preukáže účel svojej cesty; to neplatí pri ceste do členského štátu EÚ, ktorý zakázal 

nadobudnúť do vlastníctva a držať takúto zbraň, alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva 



alebo držanie podmieňuje povolením. V tomto prípade sa vykonáva záznam v európskom 

zbrojnom pase.  

 

Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní 

a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d)  možno trvalo vyviezť mimo územia SR iba 

na základe zbrojného sprievodného listu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Každý kto 

nadobudne do vlastníctva zbraň kategórie A, B, a C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň 

kategóriu D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) na základe zbrojného sprievodného listu, je povinný 

ich najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu vyviezť mimo územia 

SR. Ten, ktorá chce trvalo vyviesť zbraň kategórie A, B, alebo zbraň kategórie C a zbraň 

kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d), ktorá bola alebo je zaevidovaná na držiteľa ZP 

alebo držiteľa ZL, je povinný túto zbraň odovzdať policajnému útvaru na vykonanie 

kriminalistickej expertízy. 

Skupiny ZP: 

A – nosenie zbrane a strelivo na ochranu osoby a majetku, 

B - držanie zbrane  a streliva  na ochranu osoby a majetku, 

C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného 

predpisu, 

D – držanie zbrane  a streliva na poľovné účely, 

E – držanie  zbrane a streliva na športové účely, 

F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely. 

   

Otázka A - 15:  

Čo uvádza žiadateľ v žiadosti o vydanie zbrojného preukazu (§ 17)?  

Akú zbraň je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť bez výnimky udelenej 

ministerstvom (§ 8)?    

Popíšte spôsob vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na vydanie zbrojného preukazu (§ 3 

Vyhlášky).  

 

V žiadosti o vydanie ZP žiadateľ uvedie 

- osobné údaje, 

- číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu 

nahrádzajúceho cestovný doklad, 

- skupinu ZP, o vydanie ktorej žiada, 

- odôvodnenie žiadosti o vydanie ZP. 

 

Nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť bez výnimky udelenej ministerstvom je zakázané 

nadobudnutie zbrane kategórie A, čo sú zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané 

doplnky zbrane. 

 

Skúška odbornej spôsobilosti sa vykoná do 60 dní od podania žiadosti o vydanie ZP. Miesto 

a termín konania skúšky môžu byť žiadateľovi oznámené pri podaní žiadosti na policajnom 

útvare (OR PZ); inak policajný útvar oznámi miesto a  termín konania skúšky žiadateľovi 

najneskôr 14 dní pred vykonaním skúšky. Žiadateľ  môže písomne požiadať o zmenu termínu 

vykonania skúšky z dôležitých osobných  prekážok, o žiadosti rozhoduje predseda skúšobnej 

komisie. Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom: vyhovel alebo nevyhovel. 

Predseda skúšobnej komisie zapíše dátum konania a výsledok skúšky do žiadosti o vydanie 

ZP. Ak žiadateľ nemohol zo závažných dôvodov prísť na skúšku alebo opakovanú skúšku, 



môže písomne požiadať o náhradný termín, o žiadosti rozhoduje predseda skúšobnej komisie 

– žiadosť posúdi a buď zamietne alebo určí náhradný termín skúšky alebo opakovanej skúšky. 

 

Otázka A - 16:  

Čo pripája žiadateľ k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu (§ 17)?  

Uveďte postup pri úmrtí držiteľa zbrane a streliva (§ 60).    

Za akých podmienok môže ministerstvo udeliť výnimku na nadobudnutie vlastníctva, držanie 

alebo nosenie zbrane kategórie A (§ 8, § 9)? 

 

K žiadosti o vydanie ZP žiadateľ pripojí: 

- 2 fotografie s rozmermi 30x35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, 

zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy, ak jej použitie nie 

je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie 

prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa, 

- -lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej 

spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, 

- potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada 

o vydanie ZP na výkon tohto oprávnenia, 

- potvrdenie právnickej osoby, zaoberajúcej sa športovou streľbou, ktorej súčasťou je 

športová streľba podľa pravidiel platných na území SR alebo medzinárodných pravidiel 

o členstve, ak žiada o vydanie skupiny „E“ ZP, 

- úradne osvedčená kópia platného poľovného  lístka, ak žiada o vydanie skupiny „D“ ZP, 

-  úradne osvedčená kópia dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej 

spôsobilosti alebo jej časť, ak ide o žiadateľa podľa § 21 ods. 10 písm. b) až j), 

Žiadateľ, ktorý sa zdržiaval za posledných 10 rokov  viac ako 6 mesiacov mimo územia SR 

predloží doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, kde sa zdržiaval a jeho preklad do 

štátneho jazyka SR. Ak nemôže takýto doklad predložiť, predkladá čestné vyhlásenie o tom, že 

nebol v cudzine uznaný vinným za TČ – bezúhonnosť a spoľahlivosť. 

 

V prípade úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho držiteľa zbrane a streliva je ten, kto s ním žil 

v čase jeho smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho v spoločnej domácnosti, povinný túto 

skutočnosť bezodkladne ohlásiť policajnému útvaru a umožniť prevzatie zbraní a streliva do 

úschovy policajného útvaru; to neplatí ak mu táto okolnosť nebola známa. 

 

Ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva 

a držanie zbrane kategórie A: 

- držiteľovi skupiny „F“ ZP alebo skupiny „G“ ZL z dôvodu nadobúdania zbierkového 

predmetu alebo na zberateľské účely, ak ide o zbraň, ktorá je národnou kultúrnou 

pamiatkou alebo predmetom múzejnej hodnoty, 

- držiteľovi skupiny „A“ ZL na vývoj a výrobu zbrane kategórie A, 

- držiteľovi skupiny „B“ ZL na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výrobu 

rezu zbrane a streliva. 

- držiteľovi skupiny „F“ ZL na zbraň kategórie A v § 4 ods. 2 písm. b) na prepravu 

nebezpečných a cenných zásielok, ochranu strategických objektov z hľadiska bezpečnosti 

štátu a plnenia medzinárodných dohôd. 

Písomnú žiadosť o udelenie výnimky podáva žiadateľ na policajnom útvare, ktorý vydal ZP 

a ZL. Výnimku možno časovo obmedziť.  

Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať: 

- meno, priezvisko, RČ, dátum narodenia, miesto pobytu  žiadateľa, pri držiteľovi ZL – 

názov, sídlo alebo miesto podnikania, ČO a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa ZL, 



- číslo ZP alebo číslo ZL, 

- druh zbrane, značku, typ a kaliber zbrane, 

- počet zbraní, na ktoré sa udeľuje výnimka pri držiteľovi skupiny „A“ ZL, 

- spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane, 

- odôvodnenie žiadosti. 

 

Otázka A - 17: 

Uveďte postup pri dedení zbrane a streliva (§ 61). 

Vymenujte jednotlivé skupiny zbrojnej licencie podľa účelu používania zbrane alebo streliva     

(§ 29).  

Za akých podmienok môže držiteľ zbrojného preukazu nadobudnúť zbraň kategórie A (§ 8,         

§ 11)? 

 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla dedením do vlastníctva zbraň 

kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní a nie 

je držiteľom príslušných oprávnení na jej držanie, je oprávnená požiadať o vydanie ZP, ZL, 

o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2, 3, prípadne o vydanie zbrojného sprievodného listu na 

trvalý vývoz zbrane alebo streliva. Ak nadobudne vlastníctvo zbrane kat. A, B, C dedením 

fyzická osoba, ktorá má zákonného zástupcu, platí pre tohto zástupcu toto primerane. 

 

Skupiny ZL: 

A – vývoj a výroba zbraní alebo streliva, 

B – opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva, 

C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva, 

D – vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva, 

E – uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti, 

F – výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu, 

G – prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.   

 

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A s výnimkou dedenia možno len za podmienok 

ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia. Nákupné povolenie vydáva 

policajný útvar najdlhšie na dobu 2 mesiacov. Zbraň kategórie A je možné nadobudnúť tiež 

len na základe udelenej výnimky, ktorú udeľuje ministerstvo vnútra SR na základe písomnej 

žiadosti a to len držiteľovi oprávnenia skupiny „F“ ZP – zberateľské účely. Výnimku možno 

časovo obmedziť.   

  

Otázka A - 18: 

Komu a kedy môže zveriť, vypožičať alebo prenajať zbraň kategórie B, C alebo strelivo 

držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie (§ 56)?  

Kedy nesmie držiteľ zbrojného preukazu ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle (§ 

28)?    

Čo je povinný predložiť držiteľ zbrojného preukazu na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor  

(§ 28)? 

 

Zverenie zbrane alebo streliva je prenechanie zbrane alebo streliva inej osobe pod dohľadom 

oprávnenej osoby. Držiteľ ZP alebo ZL môže zveriť zbraň kategórie B a C, alebo strelivo do 

týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny ZP iba počas:  

- športovej prípravy, alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba, 

- praktického streleckého výcviku, 



- prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane, alebo 

praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva, 

- výučby brannej prípravy, alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy 

a skúšky zbrane a streliva, 

- filmovej alebo divadelnej činnosti ak ide o zbraň upravenú na streľbu nábojkami, alebo 

cvičnými nábojmi. 

Držiteľ skupiny „F“ ZL môže zveriť zbraň  a strelivo do tejto zbrane na poľovné účely 

v poľovnom revíri pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom platného poľovného lístka. 

Ak držiteľ ZP alebo ZL zverí zbraň, alebo strelivo do používania fyzickej osobe, je povinný:  

- poučiť túto osobu o bezpečnej manipulácii so zbraňou a strelivom, 

- dbať o nutnú opatrnosť, 

- zaistiť prítomnosť osoby, ktorá je držiteľom príslušnej skupiny ZP, alebo zodpovednú 

osobu držiteľa ZL, ktorá zaistí bezpečnostnú manipuláciu so zbraňou a strelivom.  

Zbraň kategórie B a C, alebo strelivo do týchto zbraní možno zveriť fyzickej osobe len na 

dobu nevyhnutne potrebnú a to iba na vykonanie streľby na strelnici.  

Pri výučbe prípravy alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba, môže osoba vo veku od 12 

rokov do 18 rokov používať zbraň iba v prítomnosti osoby staršej ako 25 rokov, ktorá je 

držiteľom skupiny „A,B,C,D aj E“ ZP najmenej tri roky, tá je povinná zaistiť bezpečnú 

manipuláciu so zbraňou a strelivom. Držiteľ ZP alebo ZL môže vypožičať alebo prenajať 

zbraň kategórie B a C inému držiteľovi príslušnej skupiny ZP len spolu s preukazom zbrane 

a potvrdením o vypožičaní alebo prenajme zbrane, ktoré potvrdí policajný útvar, ktorý zbraň 

eviduje, túto zbraň je možné vypožičať alebo prenajať len na účely výkonu práv 

a poľovníctva, alebo na športovú streľbu. Potvrdenie sa nevyžaduje v prípade vypožičania 

alebo prenájmu zbrane od prevádzkovateľa strelnice, na ktorej sa streľba zároveň vykonáva. 

Držiteľ ZP, ktorému je zbraň vypožičaná alebo prenajatá je povinný mať pri manipulácii so 

zbraňou okrem ZP aj preukaz zbrane a potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane. 

Držiteľ zbrane, ktorý vypožičal alebo prenajal zbraň odovzdá po vrátení zbrane potvrdenie na 

policajný útvaru ktorý zbraň eviduje. 

Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 

rokov, zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 

rokov.  

 

Držiteľ ZP nesmie ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, ak sa vzdiali mimo 

dohľadu na motorové vozidlo. 

 

Držiteľ ZP je povinný predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor, ZP, zbraň, strelivo 

a preukaz zbrane. 

 

Otázka A - 19:  

Uveďte povinnosti držiteľa zbrojného preukazu po zániku ich platnosti (§ 25, § 32). 

Čo je povinný urobiť každý občan v prípade nálezu dokladov, zbrane alebo streliva (§ 63)?   

Akým spôsobom zaniká platnosť európskeho zbrojného pasu (§ 46)? 

 

Platnosť zbrojného preukazu zaniká:  

- uplynutím doby platnosti, 

- oznámením jeho straty,  alebo odcudzenia, 

- nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí ZP, 

- ak je taký poškodený, že zápisy v ňom sú uvedené za nečitateľné, alebo je porušená jeho 

celistvosť, 

- ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, 



- skončením pobytu držiteľa na území SR, 

- ak jeho držiteľ  zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho dňom vrátenia zbrojného 

preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal. 

Držiteľ ZP je povinný odovzdať neplatný zbrojný preukaz policajnému útvaru, ktorý ich vydal 

do 7 dní odo dňa zániku ich platnosti.  

Platnosť zbrojnej licencie zaniká: 

- nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí zbr. licencie, 

- oznámením jej straty, alebo odcudzenia, 

- ak je taká poškodená, že zápisy v nej sú nečitateľné, alebo je porušená jej celistvosť, 

- ak obsahuje nesprávne údaje, 

- ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ukončila činnosť, na ktorú jej 

bola vydaná zbr. licencia, 

- zánikom právnickej osoby, 

- ak držiteľ zbr. licencie zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 

- dňom vrátenia zbr. licencie policajnému útvaru, ktorý zbr. licenciu vydal. 

Držiteľ ZL je povinný odovzdať policajnému útvaru, ktorý ZL vydal, do 7 dní odo dňa zániku 

ich platnosti. 

Držiteľ ZP a držiteľ ZL je povinný je povinný do 7 dní odo dňa zániku ich platnosti odovzdať 

policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň 

kategórie C a strelivo do týchto zbraní do úschovy a tiež preukazy k nim vydané.  

 

Každý, kto nájde ZP, zbrojnú licenciu, zbrojný sprievodný list, európsky zbrojný pas alebo 

preukaz zbrane, je povinný to neodkladne oznámiť  a odovzdať tieto doklady príslušníkovi PZ, 

pričom policajný útvar vydá potvrdenie. Každý kto nájde zbraň kat. A, kat. B. kat. C alebo 

strelivo do nich, je povinný neodkladne oznámiť ich nález príslušníkovi PZ, pričom tento vydá 

potvrdenie. 

 

Platnosť európskeho zbrojného pasu zaniká: 

- uplynutím doby jeho platnosti, 

- oznámením jeho straty alebo odcudzenia, 

- zánikom platnosti ZP, 

- ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho 

celistvosť, 

- ak obsahuje neoprávnene vykonané zmeny, 

- ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, 

- ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 

- dňom vrátenia policajnému útvaru, ktorý európsky zbrojný pas vydal.  

 

Otázka A - 20: 

Uveďte, čo je predmetom vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach 

a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 1 Vyhlášky).  

Na aké účely môže držiteľ zbrojného preukazu prepravovať zbrane (§ 28 ods. 4)? 

Kto môže byť správcom strelnice podľa zákona o zbraniach a strelive (§ 50)?  

 

Predmetom vyhlášky je: 

- upravuje podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti 

žiadateľa o vydanie ZP a spôsobe započítania  miesto tejto skúšky alebo jej časti, 



- upravuje náležitosti a spôsob vedenia evidencie strelných zbraní, streliva, strelného 

prachu, zápaliek v záznamových knihách a evidencie súvisiacej s podnikaním na úseku 

zbraní a streliva, 

- upravuje podmienky na prechovávanie alebo skladovanie streliva, strelného prachu, alebo 

zápaliek zodpovednou osobou držiteľa zbr. licencie, 

- upravuje obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici, 

- upravuje podmienky zabezpečenia zbrane, alebo streliva proti ich zneužitiu, strate alebo 

odcudzeniu počas ich verejného vystavovania, 

- upravuje náležitosti potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením alebo zničením, 

alebo výrobu jej rezu. 

 

Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na 

účely:  

- opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia, alebo výroby rezu overenia zbrane, alebo 

streliva  

- overenia zbrane autorizovanou osobou, 

- výkonu zamestnania, alebo  oprávnenia podľa osobitného predpisu, 

- cvičnej alebo športovej streľby, 

- vystavovania zbrane alebo steliva, 

- prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi, alebo miestami určenými 

v preukaze zbrane, 

- odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy, 

- znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom. 

Prepravovať zbraň a strelivo inak ako vyššie uvedené je možné len na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu útvaru.      

 

Správca strelnice môže byť osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej 3 roky držiteľom 

skupiny „A, B, C, D alebo E“ ZP.  

Správca strelnice je povinný: 

- pri výkone funkcie nosiť viditeľné označenie „Správca strelnice“ ustanovené 

prevádzkovým poriadkom, 

- zaistiť dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice, 

- zaistiť ochranu strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom, 

- zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba na to oprávnená, 

- zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu 

alebo inej návykovej látky, 

- zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku, 

- oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby 

pri prevádzkovaní strelnice, 

- zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici. 

Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový 

poriadok. 

 


