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Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky 
Bratislava 

 

Podané elektronicky cestou  

Portálu právnych predpisov 

 

Bratislava, 6. 4. 2015 

 

 

 

VEC:   

Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o  strelných 

zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

rezortné číslo 

KM-OPVA-201/001608 
 

 

Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o. z. týmto 

predkladá zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o  

strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 

„zákon“), predloženú do medzirezortného pripomienkového konania dňa 26. 3. 2015, rezortné 

číslo KM-OPVA-201/001608 (ďalej len ako „novela“). 

Pripomienku predkladáme z dôvodu, že zásadne namietame niektoré nedostatky 

návrhu novely ako aj rozpor návrhu novely s verejne deklarovaným úmyslom zákonodarcu 

regulovať výlučne nadobúdanie, držbu a nakladanie s expanznými zbraňami ktoré vznikli 

úpravou zo zbraní kat. A, B a C. Máme za to, že jedna z navrhovaných úprav novely môže 

byť v budúcnosti zneužívaná na úkor legálnych držiteľov zbraní a predstavuje neželaný 

precedens zásahu do základných práv a slobôd. Zároveň predkladáme niekoľko vlastných 

návrhov na doplnenie textu ktoré zosúladia  súčasný stav s aktuálnym znením zákona.   

 

K návrhu novely predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy: 

 

 

1. Bod 1. návrhu navrhujeme doplniť o nasledovné ustanovenia: 

 

Vypúšťa sa  § 4 ods. 3 písm. b). 

 

V § 4 ods. 4 písm. a) znie: „a) tlmič hluku výstrelu, s výnimkou jeho použitia na 

športové účely,“ 

 

 Dôvody: 

 Máme za to, že súčasné obmedzenie použitia  streliva s expanznou strelou určeného 

pre krátke guľové zbrane výlučne na športové účely je prekonané technickým aj 

spoločenským vývojom. Obmedzenie používanie tohto streliva na výlučne športové účely 

znamená, že zákon vylučuje použitie streliva s expanznou strelou na účely ochrany života 

a zdravia. V praxi je tým na účely ochrany života a zdravia vynútené používanie streliva 

prevažne celo-plášťového ktoré nemá riadenú deformáciu a  vedie k ohrozeniu 

nezúčastnených osôb vzhľadom na jeho vysokú prieraznosť a odrazivosť. Máme za to, že je 
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žiadúce legalizovať použitie  streliva s expanznou strelou aj na účely nosenia a použitia 

v záujme ochrany života a zdravia. Takéto strelivo sa obvykle deformuje po náraze na 

prekážku a neodráža sa voľne do priestoru. Expanzná strela tiež v dôsledku deformácie 

odovzdáva zasiahnutému cieľu podstatnú časť svojej energie čo vedie jednak k rýchlejšiemu 

zastaveniu útočníka v prípade nutnej obrany a zároveň nedochádza k jeho priestrelu 

a ohrozeniu priestoru za útočníkom. 

 Navrhujeme legalizovať používanie tlmiča hluku výstrelu na športové účely, a to 

z hygienických a ekologických dôvodov v záujme radikálneho zníženia emisií hluku na 

vonkajších strelniciach susediacich so zastavanými obytnými zónami. Prax ukázala, že pri 

páchaní závažnej trestnej činnosti sa ilegálne tlmiče hluku výstrelu takmer nikdy nepoužili. 

Tlmiče hluku výstrelu sa na športové účely ako aj na poľovné účely dlhodobo legálne 

používajú v škandinávskych krajinách. Nie je preto dôvod obávať zotrvávať na súčasnej 

reštrikcii. 

 

 

2. Bod 1. návrhu navrhujeme zmeniť nasledovne: 

 

1. V § 7 ods. 1 písm. c) znie: „expanzná zbraň ktorá vznikla úpravou zbrane 

kategórie A, B alebo C,“ 

 

Dôvody: 

Sme toho názoru, že návrh by sa mal vzťahovať výlučne na expanzné zbrane ktoré 

vznikli úpravou zbraní ktoré boli pôvodne zbraňami kategórie A, B alebo C. Výlučne takýto 

druh zbraní predstavuje riziko zneužitia ich nelegálnou spätnou úpravou na plne funkčné 

zbrane vzhľadom na ich konštrukčné riešenie a materiálové zloženie. Návrh však ide nad 

tento rámec a zavádza prísnu reguláciu aj takých expanzných zbraní, ktorých úprava na plne 

funkčnú a streľby schopnú zbraň je prakticky nemožná vzhľadom na ich technické riešenie 

a materiály použité na ich výrobu – napr. rôzne „štartovacie“ a poplašné pištole vyrobené 

z menej odolných zliatin a plastov.  

 

 

3. Bod 2. návrhu navrhujeme zmeniť a doplniť nasledovne: 

 

2. V § 5 sa vypúšťa písmeno g). 

 

V § 7 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d) ktoré znie: 

„d) expanzný prístroj a expanzná zbraň iná ako expanzná zbraň uvedená v písm. 

c)“ 

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l). 

 

V § 7 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m) ktoré znie: „m) signálna 

zbraň." 

 

Dôvody: 

Signálna zbraň je užitočný prostriedok, ktorý má potenciál zachrániť život v krízovej 

situácii a preto by mal byť dostupný, či už ako výbava do auta, prípadne pri pobytoch v 

horách. Z uvedeného dôvodu je žiaduce, aby bola preklasifikovaná zo súčasnej kategórie B. 

Ostatné viď dôvody vyššie. 
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4. Bod 4. návrhu navrhujeme doplniť o nasledovné ustanovenia: 

 

V § 11 sa mení znenie odseku 8. Nový odsek 8 znie: 

„Prevod vlastníctva zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B medzi držiteľmi 

zbrojného preukazu sa uskutočňuje na ktoromkoľvek policajnom útvare, po predložení 

zbrane; tento policajný útvar vyplní nákupné povolenie a diel C nákupného povolenia 

zašle policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.” 

 

Dôvody: 

Povinnosť osoby ktorá chce nadobudnúť vlastníctvo zbrane kat. A  alebo B cestovať 

do miesta kde je táto zbraň prihlásená a len tam urobiť potrebné úkony smerujúce k 

nadobudnutiu vlastníctva, navyše v úradných hodinách a stránkových dňoch nesmierne 

sťažuje proces prevodu vlastníctva medzi držiteľmi ZP. 

 

 

5. Bod 6. návrhu navrhujeme zmeniť nasledovne: 

 

„6. § 14a znie: 

„§ 14a 

(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,
15a

)
 
ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane 

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

D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak. 

 

(2) Držiteľ zbrojnej licencie smie uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup 

a predaj zbrane, streliva, hlavných častí a súčastí zbrane len s iným držiteľom zbrojnej 

licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na 

nákup a predaj zbraní a streliva.“. 

 

Dôvody: 

 Sme toho názoru, že zákonom navrhovaná regulácia by sa mala vzťahovať výlučne na 

expanzné zbrane ktoré vznikli úpravou zbraní ktoré boli pôvodne zbraňami kategórie A, B 

alebo C. Rozšírenie zákazu predaja na diaľku aj iných zbraní kategórie D je reštrikciou ktorá 

nie je ničím zdôvodnená, je neželaná a povedie iba k výraznému ekonomickému poškodeniu 

držiteľov zbrojnej licencie ktorých nemalá časť obratu pramení práve z predaja na diaľku. 

Navrhovaná úprava tak bude mať nezanedbateľný ekonomický dopad aj na štátny rozpočet 

v podobe zníženého výberu daní, ako aj dopad na zamestnanosť, nakoľko povedie 

k prepúšťaniu zamestnancov držiteľov zbrojných licencií.  

 

 

6. Za bod 7. návrhu navrhujeme vložiť bod 7a. ktorý znie: 

 

7a. V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d). Ostatné písmená sa primerane prečíslujú. 

 

V § 26 sa vypúšťa písmeno f). 

 

V § 28 ods. 1 písmeno l) sa vypúšťa text: “alebo zánik členstva v streleckej organizácii 

pri skupine E zbrojného preukazu” 

§ 28a sa vypúšťa v celosti 
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Dôvody: 

Uvedené ustanovenie umožňuje nadobudnúť a držať zbraň na športové účely len za 

predpokladu, že je držiteľ ZP členom športového klubu. Je neopodstatnené, aby možnosť 

vykonávať športovú činnosť patrila výlučne pod organizáciu, keďže sa tu nejedná o výkon 

osobitného oprávnenia ako napr. výkon práva poľovníctva. Uvedená povinnosť je v rozpore s 

ustanoveniami § 3 zákona 83/1990  Z.z. o združovaní občanov, podľa ktorého nikomu nesmie 

byť občiansky na škodu že sa združuje, alebo že naopak stojí mimo združenia. Je 

nespochybniteľné, že športovú aktivitu možno vykonávať bez členstva v organizácii. 

 

7. Za bod 7. návrhu navrhujeme vložiť bod 7b. ktorý znie: 

 

7b.  V §17 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza novým písmenom b) ktoré znie: “b) lekársky 

posudok o zdravotnej spôsobilosti” 

 

V §17 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c) ktoré znie: “psychologický 

posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,” 

Zostávajúce písmena sa prečíslujú primerane. 

 

Dôvody: 

Oddelenie posudku o zdravotnej a psychickej spôsobilosti do osobitných písmen. 

Posudok psychickej spôsobilosti sa vydáva na dobu 10 rokov a nie je tak dôvod, aby musel 

žiadateľ v konaní o vydanie ZP opakovane podstúpiť vyšetrenie psychickej spôsobilosti, ak už 

jeden vyhovujúci posudok obdržal. Uvedená zmena má nadväznosť na nasledujúci bod. 

 

 

8. Bod 8. návrhu navrhujeme zmeniť nasledovne: 

 

  8. V § 17 ods. 5 sa slová „písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. b), d), e) a g)“. 

 

Dôvody:  

Posudok psychickej spôsobilosti sa vydáva na dobu 10 rokov a nie je tak dôvod, aby 

musel žiadateľ v konaní o vydanie ZP alebo nového ZP absolvovať opakovane vyšetrenie 

psychickej spôsobilosti, ak už jeden vyhovujúci posudok obdržal. 

 

 

9. Bod 9. návrhu navrhujeme doplniť o nasledovné ustanovenie: 

 

9. V § 19 ods. 2 písmeno d) sa za slová „v posledných dvoch rokoch“ vkladá slovo  

„opakovane“ a za slová „a bola mu“ vkladá slovo „opakovane“. 

 

Dôvody: 

 Súčasná právna úprava nevylučuje možnosť jej zneužitia, kedy aj za jeden menej 

závažný priestupok bude držiteľovi jednorazovo uložená pokuta viac ako 99 euro čo povedie 

k strate spoľahlivosti a tým k odňatiu zbrojného preukazu podľa ust. § 26. Máme za to, že 

tento stav je nežiadúci nakoľko vedie k strate právnej istoty a nežiaducej reštrikcii. Je na 

mieste použiť takúto prísnu sankciu až v prípade opakovaného porušenia zákona.  
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10. Bod 14. návrhu navrhujeme upresniť, nakoľko je neurčitý. V texte § 28 ods. 2 písm. f) 

sa nachádzajú tri slová „alebo“. Nie je teda zrejmé, ktoré slovo „alebo“ má byť 

nahradené čiarkou. 

 

 

11. Bod 18. návrhu navrhujeme zmeniť nasledovne: 

 

V § 34 ods. 3 tretia znie nasledovne: „Držiteľ zbrojnej licencie smie uzatvárať zmluvu 

na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, B, C a zbrane 

podľa § 7 ods. 1 písm. c), streliva pre zbraň kategórie A,B,C a zbrane podľa § 7 ods. 1 

písm. c)  a hlavných častí a súčastí zbrane kategórie A, B, C a zbrane podľa § 7 ods. 1 

písm. c), len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená 

v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.“ 

 

Dôvody: 

 Viď bod 4. 

 

 

12. V bode 34. návrhu navrhujeme upraviť navrhované znenie § 53 ods. 1 nasledovne: 

 

(1) Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, 

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

zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť alebo nedodržuje zákaz ustanovený týmto 

zákonom.  

 

Dôvody: 

Sme toho názoru, že nie je na mieste rozširovať oprávnenia príslušníka Policajného 

zboru o oprávnenie predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo 

zbrojný sprievodný list, ak možno „očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť 

závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby“. Takéto široké a zároveň nedostatočne 

zadefinované oprávnenie nepochybne povedie k jeho zneužívaniu na úkor zákon dodržujúcich 

držiteľov zbraní v prípadoch rôznych susedských sporov, manželských nezhôd, osobnej 

pomsty a podobne. Obávame sa, že pod mediálnym tlakom a niektorými médiami nezriedka 

šírenou hysterickou hoplofóbiou by príslušníci PZ radšej „preventívne“ pristúpili k zaisteniu 

legálnej zbrane aj vtedy, keď nepôjde o bezprostrednú hrozbu útoku. „Očakávanie“ útoku je 

stav veľmi neurčitý a vrcholne subjektívny. Ponechanie návrhu v pôvodnom znení by 

prinieslo neželaný precedens zásahu do základných práv a slobôd a prinieslo by výraznú 

právnu neistotu do postavenia legálneho držiteľa zbrane.  

Máme za to, že v slobodnej spoločnosti nie je na mieste, aby mal represívny orgán na 

základe takto nedostatočne špecifikovaného oprávnenia, bez existujúcich kontrolných 

mechanizmov a opravných prostriedkov s odkladným účinkom možnosť takto vážne 

zasahovať do základných práv držiteľa zbrane. Je potrebné upozorniť, že v takomto prípade 

by nešlo len o de facto bezdôvodný zásah do vlastníckych práv, ale aj o znemožnenie 

efektívnej ochrany pred potenciálnym útokom na život, zdravie alebo majetok držiteľa 

ktorému by na základe sporných „očakávaní“ bola odobratá zbraň a strelivo.  

 

 

13. V bode 58. návrhu navrhujeme upraviť navrhované znenie § 58 ods. 6 nasledovne: 
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(6)  Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie môže na základe žiadosti vlastníka zbrane, 

ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1 v lehote do 30 dní od jeho vydania zbraň 

alebo strelivo prevziať od vlastníka zbrane alebo na policajnom útvare, ktorý zbraň 

eviduje na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo úpravu na zbraň kategórie D 

uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c); o prevzatí zbrane alebo streliva je držiteľ skupiny B 

zbrojnej licencie povinný vydať žiadateľovi potvrdenie. Ak držiteľ skupiny B zbrojnej 

licencie v uvedenej lehote zbraň neprevezme, platnosť povolenia vydaného žiadateľovi 

podľa odseku 1 zaniká. 

 

Dôvody: 

Pôvodne navrhované znenie ukladá držiteľovi zbrojnej licencie preberať zbraň na 

policajnom útvare. Máme za to, že prebrať zbraň na policajnom útvare by mohol aj vlastník 

zbrane, ktorý ju následne sám odovzdá držiteľovi zbrojnej licencie.  

 

 

14. V bode 39. návrhu navrhujeme upraviť navrhované znenie § 72f nasledovne: 

 

„§72f 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015 

 

Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c), ktorú nadobudol do 30. júna 

2015 a ktorá podlieha od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare,  nie je povinný 

požiadať o zaevidovanie tejto zbrane podľa § 37. 

 

Dôvody: 

 Sme toho názoru, že pôvodne navrhované znenie prechodného ustanovenia by viedlo 

k nepravej retroaktivite v dôsledku ktorej by sa hoc aj z nevedomosti mohlo protiprávneho 

konania dopúšťať veľké množstvo držiteľov expanzných zbraní inak absolútne legálne 

nadobudnutých a držaných pred účinnosťou novely. Zároveň by spätná evidencia expanzných 

zbraní znamenala enormný tlak na Policajný zbor a jeho expertízny ústav. Máme za to, že 

účel novely sa naplní aj v prípade prijatia nami navrhovaného znenia prechodného 

ustanovenia, obzvlášť ak zákonodarca počíta so sprísnením predpísaného administratívneho 

ako aj následne technického postupu pri úprave zbraní kat. A,B, a C na zbrane expanzné.  

 

 

 

 

 

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, 

o.z.  
konajúci prostredníctvom podpísaného 

JUDr. Boris Draškaba 
predseda predstavenstva 

 


