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Vlastnenie zbrane..

1. Môže spôsobiť „diskomfort“/obmedzenia v bežnom živote.

2.  Vyžaduje od jej vlastníka vysokú mieru zodpovednosti voči 
sebe a svojmu okoliu, tiež právne povedomie na vyššej úrovni 
ako u väčšiny ľudí.

3. Môže pomôcť pri ochrane základných hodnôt (zdravie, 
život, majetok), prípadne relaxe a zvyšovaní psychickej a 
fyzickej kondície.

4. Vyrovnáva pomer síl/šance v prípade silnejšieho protivníka



  

Motivácia ľudí na vlastnenie a držanie 
strelnej zbrane z pohľadu legislatívy

Skupiny zbrojného preukazu z pohľadu zákona č. 190/2003 Z.z.:
● A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
● B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
● C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia 

podľa osobitného predpisu,
● D – držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
● E – držanie zbrane a streliva na športové účely,
● F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.



  

Podmienky na vydanie ZP podľa 
zákona č. 190/2003 Z.z. 

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá:

a) písomne požiadala o jeho vydanie, (žiadosť na príslušnom oddelení ZaS)
b) je plne spôsobilá na právne úkony,
c) dosiahla predpísaný vek (§ 18), (21r. pre A,B,C,E,F; 18r. pre D)
d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),
e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a 
strelivo,
f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo 
vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),
g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo 
nosiť zbraň a strelivo.



  

K žiadosti o vydanie zbrojného 
preukazu žiadateľ pripojí:

● a) dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa,
● b) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej

spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
● c) potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o 

vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
● d) potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je 

športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných 
pravidiel (ďalej len "strelecká organizácia") o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného 
preukazu,

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

● f) úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej 
spôsobilosti alebo jej časť, ak ide o žiadateľa podľa § 21 ods. 10 písm. b) až j).

● (5) Doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až f) a odsekoch 3 a 4 nesmú byť v čase podania 
žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.

● (6) Ak žiadosť o vydanie zbrojného preukazu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 
až 5, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho 
poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, 
policajný útvar konanie zastaví.



  

Proces získavania Zbrojného preukazu v jednotlivých 
krokoch

1. Zdravotné potvrdenie u všeobecného lekára

2. Vyšetrenie u psychologa s kladným posudkom

 4. Preverenie bezúhonnosti a spoľahlivosti zo strany PZ

5. Absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti pred komisiou

6. Vydanie Zbrojného preukazu

Získanie členstva v športovom klube - iba ZP sk. E

3. Podanie žiadosti o ZP na oddeleni ZaS + prílohy
Vyšetrenie u 
lekára

15-30€

Výpis z karty 
pre psychológa

Cca 15€

Psychologické 
vyšetrenie

60-80€

Podanie žiadosti 
o ZP

16,50€

Skúška odb. 
spôsobilosti

49,50€

SPOLU 156-191€



  

Vedomosti k zloženiu skúšky odbornej 
spôsobilosti

alebo internet ...



  

Kedy a ako použiť strelnú zbraň ?

Zbraň je možné použiť na obranu v prípadoch:

● Krajnej núdze - §24 TZ

● Nutnej obrany - §25 TZ

● Použitia v obydlí - §26 TZ  („doktrína hradu“)

● Zbraň podľa TZ – akýkoľvek predmet, ktorý dokáže spraviť 
útok voči telu dôraznejší



  

§ 24 Krajná núdza

● (1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia 
nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému 
týmto zákonom, nie je trestným činom.

● (2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo 
priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za 
daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený 
následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. 
Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu 
nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne 
záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.



  

 § 25 Nutná obrana 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo 
trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným 
činom.

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne 
neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, 
okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe 
obrancu.

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, 
nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení 
spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo 
zľaknutia.

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, 
že útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný 
z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.



  

§ 26 Oprávnené použitie zbrane

● (1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je 
trestným činom.

● (2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa 
považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí 
na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba 
do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom 
neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To 
neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená 
smrť.

● „Môj dom, môj hrad“



  

Ako to je v praxi ? Judikáty!



  

Kategórie zbraní podľa zákona

● Palná zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení 
energie pri chemickej reakcii

● Podľa zákona o č.190/2003 Z.z. Sú to kategórie:

● A - zakázané zbrane (iba na výnimku MV SR), zakázané strelivo a doplnky

(full auto, nedetekovatelné zbrane, s upravou stažujúcou krim. identifikáciu)

● B - podliehajúca povoľovaniu a evidencii (potrebné nákupné povolenie)

(krátke a dlhe samonabíjacie )

● C - podliehajúca ohlasovaniu a evidencii (potrebné nákupné povolenie)

(dlhé opakovacie zbrane, „vzduchovky >15J“, perkusné revolvery)

● D - voľne nadobúdateľné od 18 rokov

(vzduchové zbrane <15J, perkusné max.2 vystrelové, paintball, airsoft)



  

3D Gun(s)



  

Liberator

● defdist.org
● ABS plast
● Liberator (.380, .22lr, .38special), hladký vývrt
● .380 ACP - 21,500 psi VS 5,7 x 28 - 50,040 psi
● Presnosť? Trvanlivosť? Použiteľnosť? 
● imho – prejav slobody jednotlivca a ukážka 

zlyhávajúcej regulačnej „logiky“ 
● Guns & informations want to be free :)



  

Regulácia zbraní v skratke



  

Prečo by nemala mať zbrane iba 
polícia a armáda..



  

V krajinách, kde nie sú dostupné 
zbrane sa nestávajú tragédie...



  

Keď sa zakážu zbrane, nikto ich nebude mať..

● http://homemadeguns.wordpress.com



  

Ďakujem za pozornosť

Q&A

„Nejnebezpečnější zbraní jsou lidé malého kalibru.“ 

Wiesłav Brudzińsky
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