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    Vážený pán 

JUDr. Robert Kaliňák 

Podpredseda vlády a minister vnútra 

Slovenskej republiky 

 

 

Bratislava, 2. 6. 2016 

 

       

 

Vážený pán podpredseda vlády, 

 

obraciame sa na Vás týmto otvoreným listom v mene širokej verejnosti v obave o ďalší vývoj 

legislatívneho procesu schvaľovania návrhu novely smernice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, 

ktorý v novembri 2015 navrhla Európska komisia a v súčasnosti je prerokovávaný výbormi 

Európskeho parlamentu a v Rade. 

 

Veľmi si vážime doterajšie odmietavé stanoviská predstaviteľov Slovenskej republiky 

k navrhovaným drakonickým zákazom, ktoré údajne v mene boja proti terorizmu majú bezdôvodne 

postihnúť bezúhonných občanov. Navrhované zákazy povedú k zabavovaniu legálne nadobudnutého 

majetku, strate možnosti účinne chrániť život, zdravie a majetok, likvidácii kultúrneho dedičstva, 

zániku športových činností, strate živobytia ľudí pôsobiacich v oblasti výroby a predaja zbraní 

a radikálnemu zhoršeniu bezpečnosti. S takýmto názorom sa stotožnil aj Výbor Európskeho 

parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý svojim rozhodnutím z 9. mája 

2016 všetky komisiou navrhované zákazy odmietol.  

 

V dňoch 9. a 10. júna 2016 bude na zasadnutí Rady, ktorého sa osobne zúčastníte, predložený 

návrh stanoviska Rady k návrhu novely smernice. Žiaľ, ako iste viete, pod tlakom silných členských 

štátov bude Rade predložený materiál, ktorý prináša ešte prísnejšie zákazy ako návrh Európskej 

komisie. Tento materiál bol pripravený bez ohľadu na odmietavé stanoviská viacerých členských 

štátov vrátane Slovenska a bez náležitého zhodnotenia jej dopadov. Pokiaľ  Rada materiál schváli, 

budú okrem iného odsúhlasené nasledovné reštrikcie: 

 

1. zrušenie výnimiek na nadobúdanie zbraní kat. A pre zberateľov; 

 

2. zákaz domáceho prebíjania streliva; 

 

3. opatrenia pre nadobúdanie a držbu zásobníkov budú také isté ako pre držbu zbraní, pre ktoré 

sú zásobníky určené; 

 

4. úplný zákaz samonabíjacích zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní samočinných (zákaz sa 

dotkne prevažnej väčšiny dlhých samonabíjacích zbraní v SR v legálnej držbe); 

 

5. zákaz krátkych samonabíjacích zbraní umožňujúcich vystreliť viac ako 21 nábojov bez 

prebitia, ak je do nich vložený zásobník alebo schránka na viac ako 20 nábojov; 

 

6. zákaz dlhých samonabíjacích zbraní umožňujúcich vystreliť viac ako 11 nábojov bez prebitia, 

ak je do nich vložený zásobník alebo schránka na viac ako 10 nábojov; 

 

7. zákaz dlhých samonabíjacích zbraní, ktoré môžu byť skrátené za použitia sklopnej, 

teleskopickej alebo odnímateľnej pažby na menej ako 60cm; 
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8. zákaz nabíjacích zariadení (zásobníkov, schránok a pod.) do samonabíjacích a opakovacích 

zbraní, ktoré majú kapacitu vyššiu ako 20 nábojov; 

 

9. zákaz nabíjacích zariadení (zásobníkov, schránok a pod.) do dlhých samonabíjacích 

a opakovacích zbraní, ktoré majú kapacitu vyššiu ako 10 nábojov; 

 

10. expanzné zbrane upravené zo zbraní kat. A, B alebo C budú zaradené do rovnakej kategórie 

ako pôvodná neupravená zbraň, tj. prevažná väčšina takýchto zbraní v SR bude zakázaná; 

 

11. znehodnotené zbrane budú zaradené do kat. C, tj. bude možné ich nadobúdať len na zbrojný 

preukaz; 

 

12. doba platnosti zbrojného preukazu sa skráti na 5 rokov; 

 

13. športoví strelci budú môcť nadobúdať zbrane a zásobníky s vyššou ako povolenou kapacitou 

iba za extrémne prísnych podmienok, ktoré budú pre väčšinu z nich prakticky nesplniteľné.  

 

Horeuvedené regulácie zjavne prekračujú princípy subsidiarity a proporcionality, nerešpektujú 

ani nezohľadňujú právne prostredie SR ani faktický stav daný odlišným historickým vývojom.  Ich 

prijatím by došlo k porušeniu našich ústavných práv a úplnej devalvácii slovenskej právnej úpravy 

vlastníctva a držby strelných zbraní, ktorá patrí k najmodernejším na svete a veľmi citlivo a rozumne 

vyvažuje práva a povinnosti občanov a nutnosť primeranej regulácie. 

 

Na Slovenskú republiku ako budúcu predsedajúcu krajinu Rady je nepochybne vykonávaný 

silný nátlak na zaujatie euro-konformného postoja v tejto pre nás veľmi citlivej téme. Ako občania 

suverénneho štátu sa však nevieme zmieriť s tým, že legislatíva ktorá bezdôvodne pošliapava základné 

práva, slobody, ústavné princípy a priamo ohrozuje naše bezpečnostné prostredie, nám má byť 

nadiktovaná vôľou komisárov Európskej komisie a zástupcov ostatných členských štátov, ktorí sa nám 

nikdy nebudú zodpovedať vo voľbách.  

 

Veríme, že budete ako  minister vnútra v tejto veci aj naďalej stáť na strane bezúhonných 

občanov Slovenskej republiky. Sme presvedčení, že zachovanie striktne odmietavého postoja voči 

návrhu Európskej komisie a Rady je nielen v záujme legálnych držiteľov zbraní ale celého Slovenska.  

 

Obraciame sa preto na Vás aj touto cestou s prosbou, aby ste na nadchádzajúcom zasadnutí 

Rady opäť vyjadrili nesúhlasný postoj s návrhom smernice podaním vyhlásenia v mene Slovenskej 

republiky, ktorým naša vlasť odmietne túto reguláciu z horeuvedených závažných dôvodov.  

 

Ďakujeme, 

 

 

 

Legis Telum 

Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.  

predstavenstvo 

      

      


