
 

 

SÚBOR OTÁZOK A ODPOVEDÍ  

B.  

B.1. TRESTNÝ ZÁKON 

B.2. TRESTNÝ PORIADOK 

                                                 B.3. PRIESTUPKOVÉ PRÁVO   

B.4. SPRÁVNE PRÁVO 
 

Otázka B-1  

B.1. Pri čistení krátkej guľovej zbrane, ktorú má držiteľ v legálnej držbe na zbrojný preukaz 

skupiny „A“ došlo k náhodnému výstrelu, pričom držiteľ zbrane neúmyselne usmrtil svoju 

manželku. Je konanie držiteľa zbrane trestné? Bude držiteľ zbrane stíhaný podľa Trestného 

zákona, alebo riešený podľa zákona o zbraniach a strelive? 

Áno konanie držiteľa zbrane je trestné. 

Bude stíhaný za prečin usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona. 

B.2.  Vymenujte orgány činné v trestnom konaní. 

§ 10 Výklad niektorých pojmov 

(1) Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt. 

B.3. Popíšte vlastnými slovami, čo je priestupok.  

§ 2 Pojem priestupku 

(1) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 

priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt 

postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. 

B.4. Príslušníci Policajného zboru predvádzajú na útvar Policajného zboru vodiča, ktorý mal 

dopravnú nehodu. Vodič má pri sebe krátku guľovú zbraň na základe zbrojného preukazu 

skupiny „A“. Sú policajti oprávnení počas predvádzania vodičovi túto zbraň odňať, aj keď ju má 

pri sebe legálne? Ak nie, vysvetlite, prečo. 

Príslušník PZ je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, čiže 

aj pri predvádzaní na útvar PZ, má pri sebe zbraň, ak áno tak je oprávnený odňať mu ju podľa § 

22 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. 

Dôvod – ochrana života a zdravia  

 

Otázka B-2: 

B.1. Čo je trestným činom podľa Trestného zákona? 

§ 8 Trestný čin 

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon 

neustanovuje inak. 

B.2. Občan pri čistení krátkej guľovej zbrane legálne držanej na zbrojný preukaz skupiny „B“ si 

počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil svojho syna. Príslušník 

Policajného zboru, ktorý sa dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec 



dôležitú pre trestné konanie. Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že 

mu môže byť uložená poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. Je príslušník Policajného 

zboru oprávnený na vydanie veci pre účely trestného konania?   

§ 89 Povinnosť na vydanie veci 

(1) Kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť 

policajtovi, prokurátorovi alebo súdu; ak ju treba na účely trestného konania zaistiť, je povinný 

vec na vyzvanie týmto orgánom vydať. Pri vyzvaní ho treba upozorniť na to, že ak nevyhovie 

výzve, môže mu byť vec odňatá, ako aj na iné následky nevyhovenia. 

B.3. Popíšte vlastnými slovami, čo je priestupkom spáchaným úmyselne. 

Zavinenie § 3 

Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že 

je potrebné úmyselné zavinenie. 

§ 4 

(2) Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ 

a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo 

b) vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, 

že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený. 

B.4. Máte zbrojný preukaz skupiny „A“. Je príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky (ďalej len „ZVJS“) oprávnený odňať vám zbraň pri vstupe do objektov 

ústavu na výkon väzby? Ak nie, vysvetlite prečo. 

Áno, príslušník ZVJS je podľa § 15 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráži 

oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do objektov ZVJS, má pri sebe zbraň. Ak ju 

má, má právo ju odňať. 

 

Otázka B-3: 

B.1. Vymenujte okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a vysvetlite jednu z nich.  

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU 

§ 24 Krajná núdza 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu 

chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému 

týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne 

závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo 

priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať. 

 

§ 25 Nutná obrana 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem 

chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho 

spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. 



(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal 

v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia. 

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to 

trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti. 

  

§ 26 Oprávnené použitie zbrane 

(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom. 

(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom 

obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo 

v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne 

spôsobená smrť. 

  

§ 27 Dovolené riziko 

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania 

vykonáva spoločensky prospešnú činnosť v oblasti výroby a výskumu, ak spoločensky prospešný 

výsledok, ktorý sa od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez rizika ohrozenia 

záujmu chráneného týmto zákonom. 

(2) Nejde o dovolené riziko, ak výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nezodpovedá 

miere rizika alebo vykonávanie činu odporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu, 

verejnému záujmu, zásadám ľudskosti alebo sa prieči dobrým mravom. 

  

§ 28 Výkon práva a povinnosti 

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich 

zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej 

moci, z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne 

záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a povinností nesmie 

odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu. 

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin genocídia podľa § 418, 

trestný čin nedobrovoľného zmiznutia podľa § 420a alebo trestný čin neľudskosti podľa § 425 

splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného. 

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin vojnového bezprávia podľa § 

433 splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo 

nadriadeného, okrem prípadu, ak osoba, ktorá plnila také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn, 

a) mala zákonnú povinnosť splniť také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn, 

b) nevedela, že také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je nezákonné, a 

c) obsah takého nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu nenasvedčoval, že je nezákonné. 

  

§ 29 Súhlas poškodeného 

 (1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so súhlasom poškodeného a 

nesmeruje proti jeho životu alebo zdraviu. 



(2) Nejde o súhlas poškodeného, ak súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a dobrovoľný alebo 

ak v súvislosti s ním bol spáchaný iný trestný čin. 

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak podľa skutkovej podstaty trestného činu má byť čin 

trestný aj vtedy, keď bol daný súhlas poškodeného podľa odseku 1. 

 

§ 30 Plnenie úlohy agenta 

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ním agent ustanovený podľa osobitného predpisu 

pri odhaľovaní trestného činu a pri zisťovaní jeho páchateľa ohrozí alebo poruší záujem chránený 

týmto zákonom len preto, že bol k tomu donútený zločineckou skupinou alebo teroristickou 

skupinou, v ktorej pôsobí, alebo ak spácha taký čin v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje 

alebo blízkej osoby. 

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak agent spácha trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, 

vraždy podľa § 145, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia podľa § 200, sexuálneho 

zneužívania podľa § 201, všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 2 až 4, ohrozenia bezpečnosti 

vzdušného dopravného prostriedku a lode podľa § 291, zavlečenia vzdušného dopravného 

prostriedku do cudziny podľa § 293, vlastizrady podľa § 311, úkladov proti Slovenskej republike 

podľa § 312, teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315, § 316, sabotáže podľa § 317, 

vyzvedačstva podľa § 318, genocídia podľa § 418, teroristického útoku podľa § 419, niektorých 

foriem účasti na terorizme podľa § 419b, financovania terorizmu podľa § 419c, cestovania na 

účel terorizmu podľa § 419d alebo neľudskosti podľa § 425 alebo ak činom uvedeným v odseku 

1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. 

(3) Čin inak trestný uvedený v § 332 až 334 a v § 336 ods. 2 spáchaný na účely odhalenia 

trestného činu alebo zistenia páchateľa trestného činu podľa § 326, § 328 až 330, § 336 ods. 1, § 

336a alebo § 336b spôsobom ustanoveným v Trestnom poriadku nie je trestným činom. 

 

B.2. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „F“ vo večerných hodinách cestou z  výstavy zbraní 

a streliva z ktorej prepravoval rôzne druhy zbraní a streliva  spozoroval, ako sa traja neznámi 

mladíci, ktorí sú ozbrojení baseballovými pálkami pokúšajú vlámať cez mrežu prízemného 

balkóna do susedovho bytu. Môže držiteľ zbraní  jednou z prepravovaných zbraní obmedziť 

osobnú slobodu mladíkov do príchodu policajnej hliadky?  

Áno môže. 

Zadržanie 

§ 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby 

(2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, 

môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, 

zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný 

takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo 

útvaru Colnej správy. 

B.3. Dopúšťa sa držiteľ zbrojného preukazu priestupku alebo trestného činu,  ak nosí alebo 

prepravuje strelnú zbraň i napriek tomu, že požil alkoholický nápoj? 

Dopúšťa sa priestupku na úseku zbraní a streliva podľa § 28 ods. 4 písm. b) zákona č. 190/2003 

Z. z. – držiteľ ZP nesmie mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je 



jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických, omamných, psychotropných 

látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby.  

B.4. Sú príslušníci Železničnej polície oprávnení odňať zbraň predvádzanej osobe? 

Príslušník PZ, ktorým je aj príslušník Železničnej polície,  je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, 

proti ktorej vykonáva služobný zákrok, čiže aj pri predvádzaní na útvar PZ, má pri sebe zbraň, ak 

áno tak je oprávnený odňať mu ju podľa § 22 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. 

 

Otázka B-4: 

B.1. Trinásťročný syn zobral svojmu otcovi zo skrine dlhú guľovú zbraň, ktorú má otec v 

legálnej držbe na zbrojný preukaz skupiny „D“ a za 100.- Eur ju predal sedemnásťročnému 

kamarátovi. Sú tieto osoby trestne zodpovedné? Je možné trestne stíhať aj otca? Ak áno, podľa 

akého zákona ? 

Trestne zodpovedný je len 17 ročný kamarát. 

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ 

§ 22 Vek 

(1) Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je 

trestne zodpovedný. 

(2) Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto v čase 

spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.  

Otca nie je možné trestne stíhať. 

 

B.2. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „D“ cestou do poľovného revíru spozoroval, ako sa 

dvaja neznámi mladíci pokúšajú železnou tyčou vylomiť okenicu na cudzej chate v chatovej 

oblasti. Je držiteľ zbrojného preukazu oprávnený pod hrozbou použitia zbrane a s namierenou 

zbraňou obmedziť osobnú slobodu oboch mladíkov do príchodu policajnej hliadky? 

Áno môže. 

Zadržanie 

§ 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby 

(2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, 

môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, 

zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný 

takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo 

útvaru Colnej správy. 

B.3. Popíšte vlastnými slovami, čo je priestupok spáchaný z nedbanlivosti. 

Zavinenie § 3 

Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že 

je potrebné úmyselné zavinenie. 

§ 4 

(2)Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ 



a) vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez 

primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo 

b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to 

vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol. 

B.4. Sú príslušníci Vojenskej polície oprávnení odňať zbraň predvádzanej osobe? 

Vojenský policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, 

nemá pri sebe zbraň, a ak ju má, je oprávnený ju odobrať podľa § 16 zákona č. 124/1992 Zb. 

o Vojenskej polícii. 

 

Otázka B-5: 

B.1. Devätnásťročný syn zobral svojmu otcovi voľne odloženú krátku guľovú zbraň, ktorú má 

otec v legálnej držbe na zbrojný preukaz skupiny „B“. Na povale rodinného domu sa syn touto 

zbraňou ťažko zranil. Dopúšťa sa zavineného konania držiteľ zbrane (otec)? 

Nie, držiteľ zbrane sa dopúšťa zavineného konania – priestupok podľa § 69 zákona č. 190/2003 

Z. z., nakoľko mal mať zbraň zabezpečenú proti strate, odcudzeniu a zneužitiu podľa § 28 ods. 1 

písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z..  

B.2. Občan pri čistení krátkej guľovej zbrane, ktorú má v legálnej držbe na zbrojný preukaz 

skupiny „A“, si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil svoju manželku, 

ktorá pri prevoze do nemocnice zomrela. Vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý sa dostavil na 

miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie. Občan tejto 

výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že mu môže byť uložená poriadková pokuta a 

zbraň mu môže byť odňatá. Je vyšetrovateľ Policajného zboru oprávnený vydať príkaz na odňatie 

uvedenej zbrane? Potrebuje na takýto úkon súhlas prokurátora? 

§ 91 Odňatie veci 

(1) Ak vec dôležitú pre trestné konanie alebo počítačové údaje na vyzvanie nevydá ten, kto ju má 

pri sebe, môže mu byť na príkaz predsedu senátu a v prípravnom konaní na príkaz prokurátora 

alebo policajta odňatá. Policajt potrebuje na vydanie takého príkazu predchádzajúci súhlas 

prokurátora. 

B.3. Popíšte vlastnými slovami čo sa rozumie pod pojmom „opakovane uznaný vinným z 

priestupku“.  

Ak občan po prvom spáchaní a právoplatnom uznaní za vinného z priestupku, opätovne spácha 

priestupok za ktorý je právoplatne uznaný za vinného behom obdobia posledných dvoch rokov.  

 

B.4. Sú príslušníci Obecnej polície oprávnení odňať zbraň predvádzanej osobe? 

 

Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii sú príslušníci obecnej polície 

oprávnení presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, 

ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo 

zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou. 

 

Otázka B-6: 

B.1. Vymenujte sankcie podľa Trestného zákona a uveďte aspoň dve ochranné opatrenia.  



Druhy sankcií 

§ 31 Trest a ochranné opatrenie 

(1) Sankcie podľa tohto zákona sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré sú právnym následkom 

spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného.  

§ 33 Druhy ochranných opatrení 

Ochranné opatrenia sú: 

a) ochranné liečenie, 

b) ochranná výchova, 

c) ochranný dohľad, 

d) detencia, 

e) zhabanie veci. 

 

B.2. Manželka podnikateľa spáchala samovraždu zastrelením krátkou guľovou zbraňou, ktorú 

mal podnikateľ v legálnej držbe na zbrojný preukaz skupiny „A“. Zanechala rozlúčkový list, v 

ktorom okrem iného výslovne uviedla, že sa zastrelí manželovou zbraňou, aby ho potrestala za 

manželskú neveru. Je podnikateľ povinný vyhovieť výzve vyšetrovateľa Policajného zboru, aby 

zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie? Potrebuje na to vyšetrovateľ Policajného zboru 

súhlas prokurátora? 

§ 89 Povinnosť na vydanie veci 

(1) Kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť 

policajtovi, prokurátorovi alebo súdu; ak ju treba na účely trestného konania zaistiť, je povinný 

vec na vyzvanie týmto orgánom vydať. Pri vyzvaní ho treba upozorniť na to, že ak nevyhovie 

výzve, môže mu byť vec odňatá, ako aj na iné následky nevyhovenia. 

 

B.3. Aké zavinenie je potrebné na zodpovednosť za priestupok? 

Zavinenie § 3 

Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že 

je potrebné úmyselné zavinenie. 

B.4. Príslušníci Policajného zboru kontrolovali poľovníka idúceho na poľovačku s brokovnicou. 

Pri kontrole zistili, že poľovník má pri sebe aj nabitú pištoľ, ktorú je oprávnený nosiť na základe 

platného zbrojného preukazu. Značka a výrobné číslo brokovnice, ktorú poľovník mal pri sebe, 

nesúhlasili s údajmi  v preukaze zbrane. Sú policajti oprávnení odňať poľovníkovi obidve zbrane, 

alebo len jednu z nich? Vysvetlite, prečo. 

Policajti sú oprávnení odňať poľovníkovi len brokovnicu, nakoľko značka a výrobné číslo 

nesúhlasia s údajmi v preukaze zbrane. Nie  je dôvod na odňatie nabitej pištole, nakoľko ju má 

poľovník na nosenie – na oprávnenie skupiny A, kedy ju môže nosiť a prepravovať v nabitom 

stave kdekoľvek - § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z.. 

 

Otázka B-7: 

B.1. Vymenujte sankcie podľa Trestného zákona a uveďte aspoň päť trestov. 

Druhy sankcií 



§ 31 Trest a ochranné opatrenie 

(1) Sankcie podľa tohto zákona sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré sú právnym následkom 

spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného.  

§ 32 Druhy trestov 

Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len 

a) trest odňatia slobody, 

b) trest domáceho väzenia, 

c) trest povinnej práce, 

d) peňažný trest, 

e) trest prepadnutia majetku 

f) trest prepadnutia veci, 

g) trest zákazu činnosti, 

h) trest zákazu pobytu, 

i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach, 

j) trest straty čestných titulov a vyznamenaní, 

k) trest straty vojenskej a inej hodnosti, 

l) trest vyhostenia. 

 

B.2. Držiteľa zbrojného preukazu skupiny „B“ sused požiadal, aby mu pomohol zadržať dvoch 

neznámych mužov, ktorí sa vlámali do jeho domu a odnášajú bytové zariadenie. Je držiteľ 

zbrojného preukazu oprávnený pri zadržaní uvedených osôb použiť hrozbu namierenou zbraňou, 

aj keď nebol napadnutý jeho vlastný majetok? Sú držiteľ zbrojného preukazu a jeho sused 

oprávnení obmedziť slobodu oboch neznámych mužov až do príchodu príslušníkov Policajného 

zboru?  

Áno je oprávnený. 

Zadržanie 

§ 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby 

(2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, 

môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, 

zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný 

takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo 

útvaru Colnej správy. 

B.3. Kto nie je zodpovedný za priestupok? 

§ 5 Vek a nepríčetnosť 

(1) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho 

veku. 

(2) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohol 

rozpoznať, že ide o porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom, alebo nemohol 

ovládať svoje konanie. Zodpovednosti sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti 

priviedol, hoci len z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky. 

B.4. Ste držiteľom zbrojného preukazu, ktorý vás oprávňuje držať zbrane na poľovné účely. 

Kúpili ste od iného držiteľa zbrojného preukazu, ktorý býva mimo okresu vášho pobytu brokovú 



poľovnú zbraň kategórie C. Potrebujete na prepravu uvedenej zbrane do miesta svojho pobytu na 

účely ohlásenia zbrane osobitné povolenie policajného útvaru, alebo vám stačí zbrojný preukaz? 

Na prepravu zbrane do miesta svojho pobytu na účely ohlásenia zbrane potrebujete tlačivo 

o ohlásení prevodu zbrane kategórie C (§ 12 zákona č. 190/2003 Z. z.) spolu so zbrojným 

preukazom. 

 

Otázka B-8: 

B.1. Vlastnými slovami vysvetlite rozdiel medzi prečinom a zločinom podľa Trestného zákona.  

§ 9 Druhy trestných činov 

Trestný čin je prečin a zločin. 

§ 10 Prečin 

(1) Prečin je 

a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo 

b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s 

hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. 

(2) Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých 

bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná. 

§ 11 Zločin 

(1) Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia 

slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov. 

(2) O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je 

ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov. 

(3) Zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej 

sadzby najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť závažný. 

B.2. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „A“ pristihol vo svojom byte neznámeho muža a ženu, 

ktorí mu vyrazili vchodové dvere a z bytu odnášali televízor a rádio. Držiteľ zbrojného preukazu 

pod hrozbou namierenej zbrane prikázal obom osobám, aby odložili odcudzené veci a ľahli si 

dole tvárou na dlážku. Následne telefonicky privolal príslušníkov Policajného zboru. Bol držiteľ 

zbrojného preukazu v takomto prípade oprávnený obmedziť osobnú slobodu uvedených 

neznámych osôb? 

Áno bol. 

Zadržanie 

§ 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby 

(2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, 

môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, 

zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný 

takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo 

útvaru Colnej správy. 

B.3. Aké sankcie je možné uložiť za priestupok? 

Sankcie § 11 



(1) Za priestupok možno uložiť tieto sankcie: 

a) pokarhanie, 

b) pokutu, 

c) zákaz činnosti, 

d) prepadnutie veci. 

 

B.4. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „A“ kúpil na burze od neznámeho muža samonabíjaciu 

pištoľ za  výhodnú cenu. Pri odchode z burzy ho skontroloval príslušník Policajného zboru a na 

mieste mu zbraň zaistil. Sú policajti oprávnení predbežne zaistiť zbraň? Vysvetlite, prečo. 

Áno, príslušník PZ je oprávnený zaistiť na burze zakúpenú samonabíjaciu zbraň. Takúto zbraň je 

možné zakúpiť len od držiteľa zbrojnej licencie, prípadne od iného držiteľa ZP, ak je zbraň už 

evidovaná a len na základe nákupného povolenia - § 11 zákona č. 190/2003 Z. z.. Držiteľ sa teda 

svojím konaním dopustil priestupku, preto je príslušník PZ zbraň oprávnený zaistiť podľa § 53 

zákona č. 190/2003 Z. z.. 

Otázka B - 9: 

B.1. Vysvetlite vlastnými slovami, prípadne uvedením konkrétnych príkladov čo je nutná obrana 

podľa  § 25 Trestného zákona a aké podmienky musia byť splnené na konanie v nutnej obrane. 

§ 25 Nutná obrana 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem 

chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho 

spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. 

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal 

v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia. 

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to 

trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti. 

B.2. Do bytu držiteľa zbrojného preukazu skupiny „B“ sa dostavil vyšetrovateľ Policajného zboru 

a vyzval ho, aby mu vydal krátku guľovú zbraň, ktorú je potrebné zaistiť na účely trestného 

konania. Uvedenou zbraňou 17-ročný syn držiteľa zbrojného preukazu zastrelil susedovi vo 

dvore psa, čím mu spôsobil škodu minimálne 1 659,-- Eur. Držiteľ zbrojného preukazu odmietol 

vydať zbraň s tým, že chce na to písomný súhlas prokurátora. Možno držiteľa zbrojného 

preukazu postihnúť za to, že nevyhovel výzve vydať zbraň ako vec, ktorú je potrebné zaistiť na 

účely trestného konania?  

§ 89 Povinnosť na vydanie veci 

(1)Kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť 

policajtovi, prokurátorovi alebo súdu; ak ju treba na účely trestného konania zaistiť, je povinný 

vec na vyzvanie týmto orgánom vydať. Pri vyzvaní ho treba upozorniť na to, že ak nevyhovie 

výzve, môže mu byť vec odňatá, ako aj na iné následky nevyhovenia. 

 

Ak držiteľ dobrovoľne  a po predchádzajúcej výzve zbraň  nevydá, môže mu byť odňatá a za 

neuposlúchnutie výzvy mu môže byť uložená poriadková pokuta do výšky 1650,- Eur (§ 70 

Trestného poriadku). 

 



B.3. Aké ochranné opatrenia je možné uložiť za priestupok? 

Ochranné opatrenia  

§ 16 

Ochrannými opatreniami sú: 

a) obmedzujúce opatrenie, 

b) zhabanie veci. 

 

B.4. Policajný útvar doručil držiteľovi zbrojného preukazu rozhodnutie o zaistení zbrojného 

preukazu, zbrane a preukazu zbrane s odôvodnením, že bolo voči nemu vznesené obvinenie za 

trestný čin uvedený v § 19 ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive. Je policajný útvar v 

prípade nesplnenia povinnosti v uvedenom rozhodnutí oprávnený zbrojný preukaz, zbraň a 

preukaz zbrane odňať? Ak áno, vysvetlite na základe čoho.  

Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 190/2003 Z. z. je držiteľ ZP povinný odovzdať ZP, zbraň, 

strelivo, a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za trestný čin uvedený v § 

19 ods. 1, ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane. 

 

Otázka B. - 10: 

B.1. Vysvetlite vlastnými slovami, prípadne uvedením konkrétnych príkladov, čo je krajná núdza 

podľa § 24 Trestného zákona.  

§ 24 Krajná núdza 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu 

chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému 

týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne 

závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo 

priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať. 

B.2. Má podmienečné zastavenie trestného stíhania vplyv na spoľahlivosť osoby podľa zákona 

o zbraniach a strelive?  

Áno má. 

Podľa § 19 ods. 2 písm. a)  zákona č. 190/2003 Z.z o strelných zbraniach a strelive za spoľahlivú 

osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, 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. 

B.3. Vymenujte aspoň päť priestupkov podľa zákona o priestupkoch. 

§ 69 Priestupky 

(1) Priestupku na úseku zbraní a streliva 

§ 21 Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy, 

§ 22 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

§ 24 Priestupky na úseku podnikania, 

§ 25 Priestupky na úseku hospodárskych stykov so zahraničím, 



§ 26 Priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi, 

§ 27 Priestupky na úseku financií a slovenskej meny, 

§ 28 Priestupky na úseku práce a sociálnych vecí, 

§ 29 Priestupky na úseku zdravotníctva, 

§ 30 Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, 

§ 32 Priestupky na úseku kultúry, 

§ 35 Priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva, 

§ 42 Priestupky na úseku všeobecnej vnútornej správy, 

§ 42a Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám, 

§ 42b Priestupok na úseku registrácie partnerov verejného sektora, 

§ 45 Priestupky na úseku ochrany životného prostredia, 

§ 46 Iné priestupky proti poriadku v správe, 

§ 47 Priestupky proti verejnému poriadku, 

§ 47a Priestupky extrémizmu, 

§ 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, 

§ 50 Priestupky proti majetku. 

B.4. Súkromný detektív prišiel na základe písomného predvolania na okresný súd vypovedať ako 

svedok a mal pri sebe pištoľ, ktorú je oprávnený nosiť na ochranu osoby a majetku. Pri vstupe do 

budovy okresného súdu ho kontrolovali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 

republiky a oznámili mu, že pištoľ mu musia odobrať a to na dobu, kým sa bude zdržiavať 

v budove súdu. Sú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky oprávnení 

odobrať uvedenú zbraň? Ak nie, vysvetlite, prečo. 

Áno, príslušník ZVJS je podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráži 

oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do objektov ZVJS, má pri sebe zbraň. Ak ju 

má, má právo ju odňať. 

 

Otázka B. - 11: 

B.1. Čo sa rozumie oprávneným použitím zbrane podľa Trestného zákona (§ 26)? 

§ 26 Oprávnené použitie zbrane 

(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom. 

(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom 

obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo 

v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne 

spôsobená smrť. 

B.2. Občan pri čistení krátkej guľovej strelnej zbrane legálne držanej na zbrojný preukaz s 

oprávnením skupiny „A“ si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil svoju 

manželku, ktorá pri prevoze do nemocnice zomrela. Príslušník Policajného zboru, ktorý sa 

dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie. 

Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že mu môže byť uložená 



poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. Môže príslušník Policajného zboru zbraň odňať 

podľa Trestného poriadku? 

Áno môže, po vydaní príkazu na  odňatie veci s predchádzajúcim súhlasom prokurátora. 

§ 91 Odňatie veci 

(1) Ak vec dôležitú pre trestné konanie alebo počítačové údaje na vyzvanie nevydá ten, kto ju má 

pri sebe, môže mu byť na príkaz predsedu senátu a v prípravnom konaní na príkaz prokurátora 

alebo policajta odňatá. Policajt potrebuje na vydanie takého príkazu predchádzajúci súhlas 

prokurátora. 

B.3. Môže sa držiteľ zbrojnej licencie dopustiť priestupku? Ak nie, čoho sa dopúšťa? 

Nie nemôže, dopúšťa sa správneho deliktu. 

§ 68 Správne delikty 

(1) Policajný útvar môže uložiť držiteľovi zbrojnej licencie alebo prevádzkovateľovi strelnice 

pokutu až do 

a) 33 193 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. b), c), e), g), k), o) alebo p), § 35 ods. 

3 a 4 alebo § 51 ods. 1 písm. c), 

b) 16 596 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. a), f), i) alebo m) alebo § 51 ods. 1) 

písm. a) alebo d), 

c) 8298 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. d), h) alebo j) alebo § 51 ods. 1 písm. 

b), 

d) 3319 eur, ak poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom, než ako je uvedené v 

písmenách a) až c). 

B.4. Podľa čoho sa určuje miestna príslušnosť pre držiteľa zbrojného preukazu?  

Miestna príslušnosť pre držiteľa ZP sa určuje podľa miesta pobytu - § ods. 1 písm. r) zákona č. 

190/2003 Z. z.. Miestom pobytu sa rozlišuje adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 

štátneho občana SR alebo adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu cudzinca, 

pričom sa za miesto pobytu  nepovažuje adresa obecného úradu alebo mestského úradu. 

 

Otázka B. - 12: 

B.1. Aké zavinenia rozlišujeme podľa Trestného zákona?  

Zavinenie 

§ 15 

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ 

a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto 

zákonom, alebo 

b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho 

spôsobí, bol s tým uzrozumený. 

§ 16 

Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ 



a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený 

týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie 

nespôsobí, alebo 

b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom 

vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.  

B.2. Občan pri čistení dlhej guľovej zbrane legálne držanej na základe zbrojného preukazu s 

oprávnením skupiny „D“ si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil svoju 

manželku. Vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý sa dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby 

mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie. Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i 

napriek upozorneniam, že mu môže byť uložená poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. 

Môže vyšetrovateľ Policajného zboru odňať zbraň aj sám alebo na to potrebuje príkaz 

prokurátora? 

Vyšetrovateľ môže odňať vec na základe príkazu na odňatie veci, ktorý je oprávnený vydať len 

s predchádzajúcim súhlasom prokurátora. 

§ 91 Odňatie veci 

(1) Ak vec dôležitú pre trestné konanie alebo počítačové údaje na vyzvanie nevydá ten, kto ju má 

pri sebe, môže mu byť na príkaz predsedu senátu a v prípravnom konaní na príkaz prokurátora 

alebo policajta odňatá. Policajt potrebuje na vydanie takého príkazu predchádzajúci súhlas 

prokurátora.  

B.3. Možno prejednať držiteľa zbrojného preukazu v blokovom konaní? 

Áno. 

Blokové konanie § 84 

(1) Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a 

obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť. 

B.4. Vymenujte príslušnosti na konanie podľa Správneho poriadku. 

Podľa Správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) poznáme vecnú a miestnu 

príslušnosť.  

Vecná príslušnosť - § 5, 6 Správneho poriadku. Na konanie sú vecne príslušné správne orgány, 

ktoré určuje osobitný zákon; ak osobitný zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne príslušný, 

rozhoduje obec. Ak je na konanie vecne príslušný orgán, ktorý sa vnútorne člení na útvary 

oprávnené podľa zákona samostatne konať, správnym orgánom príslušným konať v prvom stupni 

je útvar, ktorý ustanovuje zákon. Ak je na konanie vecne príslušný správny orgán, ktorý sa 

vnútorne člení, orgánom príslušným konať v mene tohto správneho orgánu v prvom stupni je 

útvar určený zákonom, inak útvar určený štatutárom alebo iným predpisom upravujúcim jeho 

vnútorné pomery. Ak nie je takýto útvar určený, príslušným  je štatutárny orgán správneho 

orgánu. 

Miestna príslušnosť - § 7 Správneho poriadku. V konaní, v ktorom ide o činnosť účastníka 

konania, spravuje sa miestna príslušnosť miestom tejto činnosti; ak sa konanie týka 

nehnuteľnosti, miestom, kde je nehnuteľnosť. Ak nemožno miestnu príslušnosť takto určiť, 

spravuje sa miestna príslušnosť trvalým pobytom účastníka konania a ak je účastníkom konania 

právnická osoba, tak jej sídlom alebo miestom umiestenia jej organizačnej zložky, ktorej sa 

konanie týka.  Ak účastník konania nemá v SR trvalý pobyt, tak jeho iným pobytom v SR keď 

nie, tak jeho posledným pobytom v SR alebo miestom, kde sa obvykle zdržiava. Ak je to 



právnická osoba, ktorá nemá v SR sídlo, tak jej posledným sídlom v SR alebo posledným 

miestom umiestnenia v SR. 

  

Otázka B. - 13: 

B.1. Kto sa rozumie páchateľom a kto spolupáchateľom trestného činu? 

§ 19 Páchateľ 

(1) Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. 

(2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba a právnická osoba za podmienok 

ustanovených osobitným predpisom. 

§ 20 Spolupáchateľ 

Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov 

(spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. 

B.2. Držiteľa zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „B“ sused požiadal, aby mu pomohol 

zadržať dvoch neznámych mužov, ktorí sa vlámali do jeho domu a odnášajú bytové zariadenie. Je 

držiteľ zbrojného preukazu oprávnený pri zadržaní uvedených osôb použiť hrozbu namierenou 

zbraňou, aj keď nebol napadnutý jeho vlastný majetok? Sú držiteľ zbrojného preukazu a jeho 

sused oprávnení obmedziť slobodu neznámych mužov až do príchodu príslušníkov Policajného 

zboru?  

Áno je oprávnený. 

Zadržanie 

§ 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby 

(2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, 

môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, 

zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný 

takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo 

útvaru Colnej správy. 

B.3.  Možno prejednať držiteľa zbrojnej licencie v blokovom konaní? 

Nie nemožno, nakoľko sa dopúšťa správneho deliktu - § 68 zákona č. 190/2003 Z. z.. 

B.4. Aký zákon sa vzťahuje na konanie neupravené v zákone č. 190/2003 Z.z. o strelných 

zbraniach a strelive? 

Na konanie neupravené v zákone č. 190/2003 Z. z. sa vzťahuje  zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (Správny poriadok) - § 70 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z.. 

  

Otázka B. - 14: 

B.1. Čo sa rozumie trestným činom spáchaným so zbraňou podľa Trestného zákona? 

§ 122 Trestný čin a spôsoby jeho spáchania 

(3) Trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo 

spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ju má na 

taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá 

vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj 



vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola 

považovaná za pravú. 

B.2. Vymenujte súdy na účely Trestného poriadku.  

Okresný súd, Okresný súd v sídle krajského súdu, Krajský súd, Špecializovaný trestný súd, 

Najvyšší súd. 

B.3. Dopúšťa sa ten, kto bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo 

strelivo podliehajúcu povoľovaciemu konaniu, ohláseniu alebo evidenčnej povinnosti, alebo ju 

bez povolenia prechováva alebo vykonáva činnosť na ktoré je potrebné povolenie podľa zákona 

o zbraniach a strelive priestupku podľa zákona o priestupkoch?  

Áno dopúšťa sa priestupku podľa § 69 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z..  

B.4. V akej lehote  môže držiteľ zbrojného preukazu podať žiadosť o vydanie nového zbrojného 

preukazu? 

Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením 

platnosti ZP - § 24 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z.   

 

Otázka B. - 15: 

B.1. Vymenujte okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a vysvetlite vek v čase spáchania 

činu.  

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ 

§ 22 Vek 

(1) Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne 

zodpovedný. 

(2) Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto v čase 

spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku. 

§ 23 Nepríčetnosť 

Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho 

protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon 

neustanovuje inak. 

B.2. Kto sa rozumie obvineným? 

§ 33 Obvinený 

Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť 

proti nemu prostriedky určené týmto zákonom proti obvinenému až vtedy, ak bolo proti nemu 

vznesené obvinenie. 

B.3. Kto môže byť držiteľom výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie 

A?  

Podľa § 8 zákona č. 190/2003 Z. z. je zbraň kategórie A zakázané nadobudnúť do vlastníctva, 

držať alebo nosiť, ak tento zákon neustanovuje inak. Na základe písomnej žiadosti môže 

ministerstvo udeliť výnimku na nadobudnutie vlastníctva na držanie zbrane kategórie A: 

- držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu alebo skupiny G zbrojnej licencie z dôvodu 

nadobúdania zbierkového predmetu alebo na zberateľské účely,  



- držiteľovi skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu kategórie A, 

- skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výroby 

rezu zbrane a streliva, 

- držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie – len na zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 

písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z. a to z dôvodu prepravy a ochrany mimoriadne 

nebezpečných zásielok, ochrany strategických objektov, plnení medzinárodných dohôd. 

 

B.4. V ktorých prípadoch pri zániku platnosti zbrojného preukazu vydá policajný útvar nový 

zbrojný preukaz po predložení dvoch fotografií a zaplatení správneho poplatku? Na akú dobu sa 

zbrojný preukaz vydáva?  

§ 25 ods. 1 písm. b), d), e) zákona č. 190/2003 Z. z. - pri zániku platnosti ZP v prípade jeho straty 

alebo odcudzenia, ak je ZP taký poškodený, že zápisy v ňom sú nečitateľné alebo je porušená 

celistvosť ZP, a ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti. ZP sa  vtedy vydáva po dobu 

platnosti pôvodného ZP, za ktorý sa vydáva.  

 

Otázka B. - 16: 

B.1. Aký je rozdiel medzi zbraňou podľa Trestného zákona zbraňou a podľa Zákona o strelných 

zbraniach a strelive?  

Podľa Trestného zákona: 

§ 122 Trestný čin a spôsoby jeho spáchania 

zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou možno 

urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ 

použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú. 

 

Podľa zákona č. 190/2003 Z. z. – zákon o strelných zbraniach a strelive: 

§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov 

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, 

aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; 

za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane, 

B.2. Kto môže obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo 

bezprostredne po ňom? (§ 85 ods. 2 Trestného poriadku)  

Ktokoľvek. 

Zadržanie § 85 

Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby 

(2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, 

môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, 

zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný 

takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo 

útvaru Colnej správy.  



B.3. Dopúšťa sa ten, kto urobí nepravdivé čestné vyhlásenie podľa zákona o zbraniach a strelive 

priestupku? 

Áno, dopúšťa sa priestupku podľa § 69 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.  

§ 69 Priestupky 

(1) Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto 

c) urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde. 

B.4. Kto rozhoduje v pochybnostiach o zaradení zbrane a streliva a ich určení v rámci 

jednotlivých kategórií?  

V pochybnostiach o zaradení zbrane  alebo streliva do kategórií (zbraň kategórie A, B, C a D) 

a ich určení v rámci kategórií rozhoduje ministerstvo - § 3 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. 

 

Otázka B. - 17: 

B.1. Vymenujte aspoň desať trestných činov, ktoré majú vplyv na bezúhonnosť osoby podľa 

zákona o zbraniach a strelive. 

§ 19 Bezúhonnosť a spoľahlivosť 

(1) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, 

nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 

a) 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 

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

Trestného zákona,19) spáchaný násilím,19a) hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej 

ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku. 



 

B.2. Kto je povinný vydať vec dôležitú pre trestné konanie (§ 89 Trestného poriadku)? 

Každý kto má takú vec pri sebe. 

§ 89 Povinnosť na vydanie veci 

(1) Kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť 

policajtovi, prokurátorovi alebo súdu; ak ju treba na účely trestného konania zaistiť, je povinný 

vec na vyzvanie týmto orgánom vydať. Pri vyzvaní ho treba upozorniť na to, že ak nevyhovie 

výzve, môže mu byť vec odňatá, ako aj na iné následky nevyhovenia. 

B.3. Dopúšťa sa držiteľ skupiny C zbrojného preukazu priestupku, ak  viditeľne nosí na opasku 

krátku guľovú zbraň?  

Držiteľ skupiny C zbrojného priestupku je oprávnený pri výkone povolania alebo oprávnenia 

nosiť viditeľne krátku guľovú zbraň na opasku, čiže sa nedopúšťa priestupku - § 27 ods. 2 zákona 

č. 190/2003 Z. z. 

B.4. Kto udeľuje výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie alebo nosenie zbrane 

kategórie A? 

Podľa § 8 zákona č. 190/2003 Z. z. môže na základe písomnej žiadosti udeliť výnimku na 

nadobudnutie vlastníctva na držanie zbrane kategórie A ministerstvo. 

 

Otázka B. - 18: 

B.1. Osemnásťročný mladík si vyrobí v otcovej dielni zo vzduchovky palnú zbraň na 

malokalibrové strelivo. Dopustil sa mladík trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa         

§ 294 Trestného zákona, alebo ide len o priestupok podľa zákona o strelných zbraniach a 

strelive?  

Na otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, konanie môže byť kvalifikované ako priestupok 

podľa § 69 zákona č. 190/2003 Z. z. na úseku zbraní a streliva a tiež ako trestný čin 

nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 Trestného zákona. 

B.2. Čo upravuje Trestný poriadok ( § 1Trestného poriadku)? 

§ 1 Predmet zákona 

Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné 

činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba 

rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb. 

B.3. Kto prejednáva priestupky na úseku strelných zbraní a streliva? 

Policajný útvar. 

§ 69 Priestupky 

(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva policajný útvar. 

B.4. Ktorý policajný útvar je príslušný na vydanie zbrojnej licencie? 

§ 30 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. – Zbrojnú licenciu vydá policajný útvar príslušný podľa 

miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby.  

 

Otázka B. - 19: 



B.1. Vysvetlite vlastnými slovami alebo na konkrétnych príkladoch rozdiel medzi krajnou 

núdzou (§ 24 Trestného zákona) a nutnou obranou (§ 25 Trestného zákona). 

§ 24 Krajná núdza 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu 

chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému 

týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne 

závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo 

priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať. 

§ 25 Nutná obrana 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem 

chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho 

spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. 

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal 

v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia. 

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to 

trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti. 

B.2. Kedy možno odňať vec dôležitú pre trestné konanie? 

Ak ju nevydá ten, kto ju má pri sebe. 

§ 91 Odňatie veci 

(1) Ak vec dôležitú pre trestné konanie alebo počítačové údaje na vyzvanie nevydá ten, kto ju má 

pri sebe, môže mu byť na príkaz predsedu senátu a v prípravnom konaní na príkaz prokurátora 

alebo policajta odňatá. Policajt potrebuje na vydanie takého príkazu predchádzajúci súhlas 

prokurátora. 

B.3. Uveďte priestupky, ktoré majú vplyv na stratu spoľahlivosti držiteľa zbrojného preukazu. 

§ 19 Bezúhonnosť a spoľahlivosť 

(2) Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, 

d) kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a) 

alebo písm. b), 

e) 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. 

B.4. V akých prípadoch je oprávnený príslušník Policajného zboru predbežne zaistiť zbraň, 

strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list? 

§ 53 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z.- Príslušník PZ je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, 

strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi 



zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť ustanovenú týmto zákonom, alebo u ktorého 

možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť 

závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby. 

 

Otázka B. - 20: 

B.1. Osoba kúpi na burze od inej osoby za výhodnú cenu (tzv. „bez papierov“) krátku guľovú 

zbraň.  Dopustí sa kupujúci trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 Trestného 

zákona, ak nie je  držiteľom zbrojného preukazu? Možno postihnúť aj predávajúceho?  

Áno, kupujúci sa dopustí trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. 

Aj predávajúci sa dopúšťa Trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so 

zbraňami. 

§ 294 Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami 

(1) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží 

strelivo bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden 

rok až päť rokov. 

B.2. Kto sa rozumie odsúdeným? 

§ 10 Výklad niektorých pojmov 

(14) Odsúdený je ten, proti ktorému bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol 

právoplatnosť. 

B.3. Kto je zodpovedný za porušenie povinností uložených právnickej osobe?  

§ 6 Zodpovednosť za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe 

Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za 

právnickú osobu konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie 

príkaz. 

B.4. Ako príslušný útvar postupuje v prípade, ak účastník konania na výzvu správneho orgánu 

v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania?  

Ak účastník konania neodstránil nedostatky svojho podania v lehote určenej správnym orgánom, 

príslušný orgán konania zastaví rozhodnutím. O možnosti zastavenia konania musí byť účastník 

konania dopredu poučený - § 30 ods. 1 písm. d) Správneho poriadku. 


