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Z Á K O N
z 29. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a stre-
live a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zá-
kona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., záko-
na č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009
Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z. a zákona č. 92/2010
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne

odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,“.

2. § 14a znie:

„§ 14a

Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej
predmetom je nákup a predaj zbrane alebo streliva inej
ako zbrane kategórie D, streliva pre zbraň kategórie D,
hlavných častí a súčastí zbrane kategórie D, ak tento
zákon neustanovuje inak.“.

3. V § 16 písmeno e) znie:
„e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať

alebo nosiť zbraň a strelivo,“.

4. V § 17 ods. 2 písm. b) sa za slovo „spôsobilosti“ vkla-
dajú slová „a psychologický posudok o psychickej spôso-
bilosti“.

5. § 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20

Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť

(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná
schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň
a strelivo. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schop-
nosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, na-
rušenia alebo obmedzenia psychických schopností.

(2) Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbroj-
ného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať
alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym
posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva na
základe výsledku lekárskej prehliadky lekár so špecia-

lizáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú sta-
rostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou
v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje
všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre
deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).

(3) Psychická spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbroj-
ného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať
alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologic-
kým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva
na základe výsledku psychologického vyšetrenia kli-
nický psychológ (ďalej len „posudzujúci psychológ“).

(4) Lekár alebo psychológ, ktorý zistí alebo nadobudne
dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí
chorobou, vadou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo ob-
medzujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, poučí
ho o tejto skutočnosti a bezodkladne ju oznámi posudzu-
júcemu lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárske-
ho posudku o zdravotnej spôsobilosti, alebo posudzujú-
cemu psychológovi, ktorý je príslušný na vydanie
psychologického posudku o psychickej spôsobilosti.

(5) Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zis-
tí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr
do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej
prehliadky oznámiť túto skutočnosť policajnému útva-
ru. Ak posudzujúci psychológ pri psychologickom vy-
šetrení zistí zmenu psychickej spôsobilosti, je povinný
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykona-
nia psychologického vyšetrenia oznámiť túto skutoč-
nosť policajnému útvaru.

(6) V prípadoch uvedených v odseku 4 je držiteľ zbroj-
ného preukazu povinný dostaviť sa na výzvu posudzujú-
ceho lekára alebo posudzujúceho psychológa v určenej
lehote k posudzujúcemu lekárovi alebo posudzujúcemu
psychológovi a podrobiť sa potrebnému vyšetreniu. Ak sa
držiteľ zbrojného preukazu nemôže dostaviť zo závaž-
ných dôvodov na vyšetrenie, musí tak urobiť najneskôr
do siedmich dní odo dňa, keď pominuli závažné dôvody.
Ak sa držiteľ zbrojného preukazu na vyšetrenie nedosta-
ví, posudzujúci lekár alebo posudzujúci psychológ túto
skutočnosť bezodkladne oznámi policajnému útvaru.

(7) Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej
spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojné-
ho preukazu, policajný útvar, ktorý vydal zbrojný pre-
ukaz, je oprávnený od neho požadovať v určenej lehote
predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového
psychologického posudku; ak tak neurobí, má sa za to, že
stratil zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť.
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(8) Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie
zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho posudku
a psychologického posudku ustanoví všeobecne záväz-
ný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníc-
tva Slovenskej republiky.“.

6. V § 23 sa na konci pripája táto veta: „Platnosť
zbrojného preukazu držiteľa, ktorý si podal v lehote
podľa § 24 ods. 1 žiadosť o vydanie nového zbrojného
preukazu a o ktorej nebolo rozhodnuté do uplynutia
doby platnosti predchádzajúceho zbrojného preukazu,
sa predlžuje až do právoplatného rozhodnutia o vyda-
nie nového zbrojného preukazu.“.

7. V § 24 odsek 2 znie:
„(2) Na konanie o vydaní nového zbrojného preuka-

zu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa pre-
ukázanie odbornej spôsobilosti a psychickej spôsobi-
losti nevyžaduje, ak tento zákon neustanovuje inak.
V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný
útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť
zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa
o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie
potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo. V konaní
o vydanie nového zbrojného preukazu držiteľovi skupi-
ny A zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny C
zbrojného preukazu, ktorý má vydaný zbrojný preukaz
na výkon zamestnania, policajný útvar hodnotí aj psy-
chickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo.“.

8. V § 26 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo psychickú spôsobilosť“.

9. V § 28 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka
a pripájajú sa tieto slová: „a držiteľ zbrane kategó-
rie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategó-
rie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) aj doklad o psychic-
kej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie
starší ako desať rokov,“.

10. V § 28 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka
a pripájajú sa tieto slová: „a držiteľ zbrane kategórie
A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie
B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) aj doklad o psychickej
spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší
ako desať rokov,“.

11. V § 28 ods. 1 písm. l) sa slová „spoľahlivosti alebo
zdravotnej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „spoľahli-
vosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobi-
losti“.

12. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré
znejú:
„o) odovzdať neplatný zbrojný preukaz a preukaz zbra-

ne policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vy-
dal, do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti
podľa § 25 ods. 1 písm. a), c) až f),

p) dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybave-
nie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streli-
va.“.

13. V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré
znie:
„h) znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane poli-

cajným útvarom.“.

14. § 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2

písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1
písm. f) je povinný každých desať rokov podrobiť sa po-
súdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3; ne-
splnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychic-
kej spôsobilosti.“.

15. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 28a

Povinnosť streleckej organizácie

Strelecká organizácia je povinná oznámiť policajné-
mu útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrde-
nie podľa § 17 ods. 2 písm. d), do siedmich dní odo dňa
zániku členstva.“.

16. V § 34 ods. 3 posledná veta znie: „Držiteľ zbrojnej
licencie smie uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej pred-
metom je nákup a predaj zbrane inej ako zbrane kate-
górie D, streliva iného ako pre zbraň kategórie D a hlav-
ných častí a súčastí zbrane inej ako zbrane kategórie D,
len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou oso-
bou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej
činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.“.

17. V § 38 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo na účel overenia technického stavu zbrane kate-
górie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“.

18. § 67 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Orgán dozoru je povinný vykonať kontrolu bezpeč-

ného uloženia zbrane a streliva u držiteľa zbrane kategó-
rie A a držiteľa zbrojnej licencie aspoň raz za dva roky.“.

19. Za § 72c sa vkladá § 72d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72d

Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. mája 2011

(1) Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2
písm. b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)
je povinný prvýkrát podrobiť sa posúdeniu psychickej
spôsobilosti podľa § 20 ods. 3 do 30. apríla 2012; nespl-
nenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej
spôsobilosti.

(2) Držiteľ skupiny B, D, E alebo F zbrojného preukazu
alebo držiteľ skupiny C zbrojného preukazu, ktorý má vy-
daný zbrojný preukaz na výkon oprávnenia podľa osobit-
ného predpisu, ktorý sa do 30. apríla 2011 nepodrobil
psychologickému vyšetreniu v súvislosti s vydaním zbroj-
ného preukazu, nového zbrojného preukazu alebo v sú-
vislosti s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti držať ale-
bo nosiť zbraň a strelivo, je povinný pri vydaní nového
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zbrojného preukazu podrobiť sa posúdeniu psychickej
spôsobilosti podľa § 20 ods. 3; to neplatí pre osobu, ktorá
v čase podania žiadosti dosiahla 62 rokov.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
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