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VZNIK POVINNOSTÍ

Dňa 01. februára nadobudla účinnosť novela zákona
č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive

V § 72j cit. zákona ods. 4 bola uložená povinnosť
majiteľom zbrane, na ktorej držanie nebolo podľa
tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022
potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu
alebo absolvovať zaevidovanie zbrane

Podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára
2022 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo
zaevidovanie zbrane vyžaduje, majiteľ zbrane môže
požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej
licencie alebo o zaevidovanie zbrane podľa tohto
zákona do 31. januára 2023.



V § 72j cit. zákona ods. 5 bola uložená povinnosť pre držiteľov
zbrane kategórie A.
Majiteľ zbrane, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto
zákona v znení účinnom do 31. januára 2022 výnimku udelenú
ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na
túto zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej
licencie, ktorá oprávňuje nadobudnutie a držbu takejto zbrane; ak nie
je držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej
licencie k 1. februáru 2022, môže o takúto skupinu zbrojného
preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 31. januára 2023



O AKÉ ZBRANE IDE ?

Zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. j) až q):

- expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
- zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem
zbrane uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l),
- samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,
- krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá
umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou
zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou
väčšou ako 20 nábojov,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-j
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-l


krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá
umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené
zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje
vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie
zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10
nábojov,

dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje
vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie
zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,

krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje
vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie
zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku



Zbrane kategórie B uvedené v § 5 ods. 1 písm. h) a i):

expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B,
zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B na zbraň 
kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene h), § 7 ods. 1 

písm. i), j) alebo písm. l).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-j
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-l


Zbrane kategórie C uvedené v § 6 ods. 
1 písm. g) a h):

expanzná zbraň, ktorá bola upravená 
zo zbrane kategórie C,
zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane 
kategórie C na zbraň kategórie D, 
okrem zbrane uvedenej v písmene 
g), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-i
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-j
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-7.odsek-1.pismeno-l


Na držbu uvedených zbraní je potrebné vlastniť :

- platný zbrojný preukaz skupiny E - držanie zbrane a streliva
na športové účely alebo F - držanie zbrane a streliva na
múzejné alebo zberateľské účely, alebo
- platnú zbrojnú licenciu skupiny E - uskutočňovanie
športovej, kultúrnej, vzdelávacej alebo záujmovej činnosti,
príp. skupiny G - prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej
činnosti.



Zbrane kategórie D uvedené v § 7 ods. 1 
písm. a), d), i) a k):

palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert
s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
expanzná zbraň okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 2
písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) alebo § 6 ods. 1 písm. g),
znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B,
kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k)
podľa osobitného predpisu,
palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného,
kresadlového, kolieskového alebo tlejákového
zámkového systému, okrem zbrane uvedenej v § 6
ods. 1 písm. f),

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-4.odsek-2.pismeno-j
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-5.odsek-1.pismeno-h
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-6.odsek-1.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20221015?ucinnost=06.10.2022#paragraf-6.odsek-1.pismeno-f


ZMENY V 
KATEGORIZÁCII 

TLMIČOV

Dňa 15. októbra 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č.
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
Zbrane kategórie A uvedené v § 4 :
zakázaným doplnkom je tlmič hluku výstrelu, ktorý nespĺňa
podmienky podľa osobitného predpisu.



OSOBITNÝ PREDPIS

tlmiče

Tlmiče sa podľa § 14 ods. 3 zákona
č. 64/2019 Z. z. označujú národnou značkou, ktorá je
platná na území Slovenskej republiky. Národná značka
sa skladá z národnej overovacej značky, národnej
identifikačnej značky a posledného dvojčíslia roku, v
ktorom je vykonané posudzovanie zhody.



ZBRANE KATEGÓRIE B UVEDENÉ V 
§ 5 ods. 1 písm. j) a k)

odnímateľný tlmič hluku výstrelu spĺňajúci
podmienky podľa osobitného predpisu,

zbraň kategórie B alebo kategórie C s
neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim
podmienky podľa osobitného predpisu.



ĎAKUJEME

ZA

´POZORNOSŤ

Informácie k zákonu 
o strelných zbraniach 

a strelive nájdete aj na:

https://minv.sk/?zbrane-a-strelivo


