
Poslanci 2. decembra 2021 schválili 

novelu zákona č.  190/2003 Z. z. o strelných zbraniach 
a strelive. 

Dôvodom novelizácie je implementácia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2017/853 zo 17. mája 2017 a  vykonávacieho 
nariadenia Komisie 2018/337 z 5. marca 2018 do našej legislatívy. 

Cieľom zmien  je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť 
určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej 
únie a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými 
zárukami.  
Primeraným spôsobom sa teda prijímajú legislatívne opatrenia na zamedzenie 
zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť, ktorá môže mať priamu súvislosť s 
teroristickými útokmi. 

Najdôležitejšie zmeny: 

 preradenie niektorých druhov strelných zbraní z kategórie B, C alebo 
D medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane (zbrane upravené zo 
samočinných zbraní, zbrane s veľkokapacitným zásobníkom, zbrane upravené 
z kategórie A na kategóriu D, a samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia 
náradia) a s tým súvisiace povinnosti držiteľov týchto zbraní;   

 ponechanie zbraní kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie 
D v ich pôvodných kategóriách, keďže tieto zbrane možno po 
jednoduchej úprave opätovne sfunkčniť a následne použiť pri 
trestnej činnosti; 

 zaradenie rizikovejších druhov zbraní kategórie D (zbrane typu flobert, 
expanzné a znehodnotené zbrane a repliky historických zbraní) do prísnejšieho 
režimu nadobudnutia, ktoré bude možné len na základe platného povolenia, 
zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu; 

 zmena podmienok v udeľovaní výnimiek, v nadobúdaní zbraní 
kategórie A a úprava oprávnení ich držiteľov; 

 upravenie postupu pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu zbraní 
a streliva; 

 zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie 
nebude zakázaným doplnkom zbrane z pohľadu citovaného zákona; 

 elektronizácia v rámci podnikateľského prostredia: zriadenie elektronickej 
služby, ktorá nahradí vedenie evidencie zbraní formou záznamových kníh 
v listinnej podobe;  

 ponechanie doby platnosti zbrojného preukazu na obdobie 10 rokov, pričom 
raz za 5 rokov bude realizované preverovanie spôsobilosti na právne úkony, 
bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu, ako i splnenie 
podmienky pobytu na území Slovenskej republiky; 

 aktualizácia skupiny evidenčných úkonov, za ktoré sú vyberané správne 
poplatky a tiež ich výška. 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8261
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017L0853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017L0853
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/337/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/337/oj?locale=sk


Účinnosť: 

Vypustenie ustanovenia o zakázaných doplnkoch zbraní, ktoré  sú zaradené v § 4 
ods. 4 (zameriavač  zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie) 
zo zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (18. decembra 2021). 

Novela zákona ďalej ustanovuje povinnosť pre podnikateľov vybaviť 
dopravný prostriedok prepravujúci viac ako 100 kusov zbraní alebo viac ako 200 
000 kusov streliva zariadením, ktoré umožňuje nepretržité sledovanie jeho 
pohybu. Zavedenie neprežitého sledovania aktuálnej polohy uvedených dopravných 
prostriedkov zo strany Policajného zboru je zavádzané v záujme bezpečného 
a zároveň chráneného prevozu zbraní a streliva cez územie SR. Táto povinnosť 
prepravcov bude účinná od 1. júla 2023.  

Novelizovaný zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022. 

Ako náročné je vybaviť si zbrojný preukaz?  

Postup od A po Z 

Výber skupiny zbrojného preukazu 

Ak ste sa rozhodli požiadať o zbrojný preukaz mali by ste 
vedieť, prečo chcete o neho požiadať a podľa toho si zvoliť 
skupinu zbrojného preukazu.  

Skupiny zbrojných preukazov: 
1. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a 

majetku, 
2. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a 

majetku, 
3. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo 

oprávnenia podľa osobitného predpisu, 
4. držanie zbrane a streliva na poľovné účely, 
5. držanie zbrane a streliva na športové účely, 
6. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo 

zberateľské účely. 

Je možné a aj bežné si požiadať o viacero skupín zbrojného 
preukazu naraz. 

 



Všeobecné podmienky 

 plná spôsobilosť na právne úkony, 

 vek 21 (existujú výnimky),  
 bezúhonnosť (bezúhonnosť neznamená, že ste 

nemohli spáchať nejaký trestný čin, ale iba pre 
konkrétne stanovené trestné činy uvedené v § 
19 zákona o strelných zbraniach a strelive), 

 spoľahlivosť – presná formulácia je v § 19 zákona, vo 
všeobecnosti nie ste spoľahlivý ak napr. požívate vo 
väčšom množstve alkohol, drogy, dopustili ste sa 
vymedzených priestupkov a hlavne, ak podľa zistení 
Policajného zboru nedávate záruku, že zbraň 
nezneužijete – túto podmienku zvyknú reálne 
kontrolovať u Vás doma, ak Vaši kamaráti sú 
kriminálnici, je dosť možné, že k zbrani sa 
legálne nedostanete), 

 zdravotná a psychická spôsobilosť, 

 miesto pobytu na území Slovenskej republiky. 

 

 Ako postupovať? 
Odporúčam Vám najprv riešiť získanie psychologického 
a lekárskeho posudku. Nájdite si psychológa, ktorý Vás vyšetrí.  
Psychologické vyšetrenie stojí od cca 50 - 80,- Eur a prebieha 
asi hodinu a pol. Testovanie trvá približne 90 minúť, musíte 
zodpovedať testovou formou približne na 200 otázok, tiež 
kreslíte strom, máte krátky ústny pohovor, pri ktorom 
odpovedáte na to, čo Vám napadne pri jednotlivých obrázkoch, 
ktoré Vám predložia.  

Ďalej potrebujete lekársky posudok od Vášho všeobecného 
lekára. Ten stojí približne 20,- Eur. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-190
http://domov.sme.sk/c/7510067/vyskusali-sme-ziskat-zbrojny-preukaz-bez-strelby-ale-s-kontrolou-u-susedov.html
http://domov.sme.sk/c/7510067/vyskusali-sme-ziskat-zbrojny-preukaz-bez-strelby-ale-s-kontrolou-u-susedov.html
https://otvorenesudy.sk/decrees/689492?l=en&q=1S%5Fd%2F40%2F2012


Následne si vyplňte žiadosť, ktorú musíte aj odôvodniť, teda 
prečo by Vám mal byť vydaný zbrojný preukaz za účelom 
nosenia zbrane.  

K žiadosti musíte priložiť kolok v hodnote 16,50 Eur (vid nižšie 
priložený prehľad poplatkov) a tiež nasledovné listiny: 

 dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré 
zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce 
žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti 
hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom 
odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez 
prikrývky 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 
zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia, 

 potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa 
športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová 
streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej 
republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, 
ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu, 

 potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v 
ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D 
zbrojného preukazu, 

 úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého 
možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo 
jej časť. 



Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných 
desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac 
ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží 
tiež doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom 
sa trvale zdržiaval, a jeho preklad do štátneho jazyka 
vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a 
tlmočníkov; ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho 
štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v 
cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť 
považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z 
priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého. 

Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom 
ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim 
profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného 
bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej 
informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, 
predkladá písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou 
právomocou, ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť 
žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú 
zbraň. Nadriadený je povinný bezodkladne oznámiť 
policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, zmeny, ktoré 
majú za následok stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo 
zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu. 

Predložené doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie 
ako tri mesiace. 
(zdroj: http://www.minv.sk/?vydanie-zbrojneho-preukazu) 

Žiadosť predkladáte na príslušnom oddelení okresného 
riaditeľstva policajného zboru. Pri podávaní sa tiež snažte 
porozprávať s ľuďmi, ktorí tam pracujú, keďže pravdepodobne 
pôjde o tých istých ľudí, ktorí budú aj na skúške. Opýtajte sa, z 
akých materiálov sa máte pripraviť na skúšku a čo budú od Vás 
vyžadovať.  

http://www.minv.sk/?vydanie-zbrojneho-preukazu)

