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Stanovisko k návrhu smernice ktorou sa mení 

smernica Rady 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní  

 

Legis Telum - Združenie vlastníkov strelných zbraní je občianske združenie s celorepublikovou pôsobnosťou. 

Zastupuje organizácie s členskou základňou viac ako 100.000 ľudí spolupracuje aj s výrobcami a predajcami 

zbraní a streliva. Je pridruženým členom AFEMS – európskeho združenia výrobcov streliva. Ako zástupca 

verejnosti sa pravidelne podieľa na legislatívnom procese na úseku zbraní a streliva na pôde PPZ a MVSR. 

 

Obsah návrhu novely smernice č. 91/477/EEC  

Zdôvodnenie návrhu predloženého dňa 18.11.2015 je postavené na chybnej premise, že zbrane v rukách 

bezúhonných a spoľahlivých občanov predstavujú bezpečnostnú hrozbu. Navrhovateľ chce bojovať 

s terorizmom používajúcim ilegálne zbrane tak, že odoberie legálne zbrane legálnym držiteľom – 

bezúhonným občanom. Za zásadné negatíva návrhu považujeme: 

1. Úplné minutie sa účinku v rámci boja proti terorizmu. 

Žiadny teroristický útok nebol vykonaný občanom EÚ ktorý by bol držiteľom príslušného povolenia na 

legálne držanie strelných zbraní alebo zberateľom. Použité zbrane boli nelegálne nadobudnuté na 

čiernom trhu. Reštrikčné opatrenia sú zamerané na nesprávnu skupinu a nepôsobia preventívne pred 

podobnými útokmi. 

2. Ignorovanie základných princípov konštrukcie zbraní, balistiky a jej vplyvu na vlastnosti jednotlivých 

druhov zbraní a ich potenciálnu rizikovosť pre bezpečnosť.  

Návrh vyslovuje zákaz samonabíjacích zbraní ktoré vznikli úpravou zo zbraní samočinných a zákaz 

samonabíjacích zbraní pre civilné použitie ktoré sa podobajú na zbrane so samočinným mechanizmom. 

Návrh zakazuje znehodnotené zbrane ktoré vznikli úpravou takýchto zbraní.  

3. Nesúlad navrhovanej právnej normy s ústavnými právami v jednotlivých krajinách EÚ a vysokú 

problematickosť jej aplikácie do právnych poriadkov členských krajín. 

Návrh nepočíta s povolením držby zbraní legálne nadobudnutých pred účinnosťou legislatívy ktoré 

majú podliehať zákazu. Zbrane nadobudnuté do legálnej držby pred účinnosťou legislatívy majú byť 

zničené, pričom návrh nepočíta s vyplácaním náhrad za obmedzenie vlastníctva.  

4. Neakceptovanie národných špecifík, rozdielneho historického zázemia a hodnôt. 

Držba zbraní uvedených v bode 2 sa má povoliť iba vybraným osobám ktoré spravujú kultúrne 

a historické dedičstvo. Zbrane, ktoré tieto osoby nadobudli pred účinnosťou tejto legislatívy však majú 

byť znehodnotené podľa nových prísnejších predpisov čo spôsobí totálnu devastáciu mnohých 

vzácnych zbraní a nenávratné  zničenie kultúrneho dedičstva.  

 

Dôsledky prijatia návrhu bez zmien, ktoré aplikovanie návrhu prinesie občanom Slovenskej 

republiky na základe skúseností z krajín, ktoré podobné zásady zaviedli: 

1. Strata možnosti účinne a efektívne brániť život, zdravie a majetok občanmi v medziach zákona. 

Plošný zákaz a odobratie zbraní ktorých držba je veľmi rozšírená (civilné a zcivilnené platformy pušiek 

AK, AR, vz58, UZI, Sten, EVO a pod. a pištolí ktoré majú samočinný pendant ako napr. Glock 19). Ide 

o podstatnú časť, ak nie väčšinu zbraní v legálnej držbe.  
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2. Porušenie základných princípov právneho štátu a slobody jednotlivca, konflikt so základnými 

ústavnými princípmi Slovenskej republiky.  

3. Zásadné ohrozenie bezpečnosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky. Predpokladá sa aktívny 

odpor občanov voči zákazu, odoberaniu a obmedzovaniu držby legálne nadobudnutého majetku. 

Zásadný nárast počtu nelegálnych zbraní, rast čierneho trhu a s tým spojený rast kriminality na úseku 

zbraní a streliva. Obranyschopnosť štátu stojí aj na občanoch, ktorí ako držitelia legálnych zbraní 

získavajú a dlhodobo udržiavajú strelecké zručnosti.  

4. Likvidácia kultúrneho dedičstva a niektorých športových odvetví. Majú byť nenávratne zničené 

vzácne zbierkové predmety. Zákaz samonabíjacích zbraní by prakticky znamenal koniec všetkých 

dynamických streleckých disciplín v ktorých slovenskí reprezentanti pravidelne získavajú vysoké 

medzinárodné ocenenia a ktoré sú organizované množstvom športových klubov s početnou streleckou 

verejnosťou. 

5. Zásadný dopad na podnikateľov v oblasti zbraní a streliva, zvýšenie nezamestnanosti a zníženie 

výberu daní. Vzhľadom na dlhodobo priaznivé domáce právne prostredie v tejto oblasti je na Slovensku 

množstvo podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti výroby zbraní, streliva a súvisiacich služieb. 

Mnohí sú svetovo renomovaní a je na nich naviazaných nemálo domácich subdodávateľov.  Od zmien 

v tejto oblasti sú tieto podniky a ich zamestnanci existenčne závislí. 

 

Vzhľadom na horeuvedené: 

Žiadame komplexné prehodnotenie dopadu návrhu na občanov SR a bezpečnostnú situáciu. Odmietame 

tlak na rýchle prijatie novely smernice bez náležitej odbornej a verejnej diskusie. 

 

Primárne odmietame zákaz samonabíjacích zbraní ktoré vznikli úpravou zo zbraní samočinných, zákaz 

samonabíjacích zbraní pre civilné použitie ktoré sa podobajú na zbrane so samočinným mechanizmom 

a zákaz znehodnotených zbraní ktoré vznikli úpravou takýchto zbraní. Zásadne odmietame zákaz držby 

a zničenie či povinné znehodnotenie takýchto zbraní ktoré boli legálne nadobudnuté pred navrhovanou 

právnou úpravou.  

 

Odmietame skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu na 5 rokov. Zákonné mechanizmy SR umožňujú 

v prípade straty bezúhonnosti, spoľahlivosti či zdravotnej a psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného 

preukazu odňať zbrojný preukaz a zbrane kedykoľvek. Skrátenie doby trvania platnosti zbrojného preukazu 

z 10 na 5 rokov iba spôsobí byrokratickú záťaž na strane občana aj štátu.  

 

Riešením nie je zákaz legálnych zbraní pre bezúhonných občanov ale dôsledný boj s ilegálnou výrobou 
a distribúciou zbraní kriminálnemu prostrediu. Slovenská právna úprava patrí v celosvetovom meradle 
k najlepším a problematiku držania zbraní občanmi rieši citlivým vyvážením práv a povinností, slobody 
a bezpečnosti. Prevzatie návrhu smernice by naše právne prostredie zásadne rozvrátilo.  
 

V Bratislave, dňa 24.11.2015 

Legis Telum - Združenie vlastníkov strelných zbraní 

JUDr. Boris Draškaba 
Predseda predstavenstva 


