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Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky 

Bratislava 

 

Podané elektronicky cestou  

Portálu právnych predpisov 

 

Bratislava, 22. 2. 2016 

 

 

VEC:   

Pripomienka k Návrhu predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a 

vlastnenia zbraní 

 

rezortné číslo 

KM-OPVA-2016/000703 

 

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

predkladá pripomienku k Návrhu predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a 

vlastnenia zbraní (ďalej len ako „návrh smernice“), ktorý bol predložený do medzirezortného 

pripomienkového konania dňa 18.2.2016, rezortné číslo KM-OPVA-2016/000703 (ďalej len 

ako „návrh PS“). 

 

V zásade sa stotožňujeme s návrhom PS a s potešením berieme na vedomie 

skutočnosť, že návrh PS vyjadruje odmietavé stanovisko Slovenskej republiky k návrhu 

smernice v najzásadnejších bodoch, a to vo veci navrhovaného zákazu samonabíjacích zbraní  

a znehodnotených zbraní rozšírením kategórie  A – zakázané zbrane a vo veci povinného 

zabavenia samonabíjacích zbraní ktoré boli legálne nadobudnuté do vlastníctva a držby. 

Rovnako sa stotožňujeme so závermi návrhu PS ohľadne zrušenia výnimiek na nadobúdanie 

zbraní kat. A a povinného znehodnocovania zbraní kat. A nadobudnutých na výnimku na 

zberateľské účely.  

 

Pripomienku predkladáme z dôvodu, že návrh PS má podľa nášho názoru niekoľko 

nedostatkov, ktoré je z nášho pohľadu potrebné odstrániť v záujme úplnej komplexnosti 

predkladaného dokumentu. Máme za to, že naše pripomienky dokument doplnia vhodným 

spôsobom tak, aby lepšie zodpovedal právnemu prostrediu SR a súčasnej ustálenej praxe pri 

aplikácii noriem upravujúcich nadobúdanie vlastníctva a držby zbraní.  

 

K návrhu PS predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy: 

 

1. V Čl. II,  Stanovisko Slovenskej republiky,  1. Všeobecná vecná analýza 

pripravovaného dokumentu návrhu PS navrhujeme vetu: „Preto navrhujeme zakázať 

akúkoľvek úpravu zbraní kategórie A,B,C s výnimkou úpravy na expanzné zbrane.“ doplniť 

nasledovne: „Preto navrhujeme zakázať akúkoľvek úpravu zbraní kategórie A,B,C na zbrane 

kat. D, s výnimkou úpravy na expanzné zbrane a znehodnotené zbrane.“ 
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Dôvody: 

 Máme za to, že sledovaným účelom je obmedzenie rizika ktoré je spojené s predajom 

zbraní kat. A, B a C upravených na zbrane kat. D, v prípade ktorých nie je na nadobudnutie 

potrebný zbrojný preukaz resp. nákupné povolenie a ich ďalší občiansky predaj nepodlieha 

registračnej povinnosti. V prípade expanzných zbraní bola v SR zavedená evidenčná 

povinnosť a nové  Nariadenie komisie (EÚ) č. 2015/2403, ktorým sa stanovujú spoločné 

usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti 

deaktivovaných strelných zbraní stanovilo jednotné pravidlá na bezpečné znehodnocovanie. 

Z uvedených dôvodov je možné spod navrhovaného zákazu vylúčiť expanzné a znehodnotené 

zbrane. Ako navrhujeme, je však potrebné precizovať, že zákaz sa týka výlučne úprav zbraní 

kategórie A,B,C na zbrane kat. D. Pokiaľ by zákaz nebol takto precizovaný, bol by vyslovený 

aj zákaz úpravy zbrane kat. A na zbraň kat. B alebo C resp. úpravy zbrane kat. B na zbraň kat. 

C. Nakoľko zbrane kat. kategórie A,B,C ostávajú aj po úprave trvalo v režime povolenia (na 

ich nadobudnutie a držbu je potrebný zbrojný preukaz), nevidíme dôvod na tak rozsiahlu 

reštrikciu.   

 

 

2. V Čl. II,  Stanovisko Slovenskej republiky,  4. Analýza jednotlivých ustanovení 

pripravovaného dokumentu návrhu PS, bod 3, Stanovisko/pripomienky k ustanoveniu, 

navrhujeme vety: „K odseku 1 – navrhujeme nasledovné znenie predmetného ustanovenia: 

„Členské štáty zabezpečia, aby každá hlavná časť zbrane, alebo jej súčasť uvedená na trh 

bola označená a zaregistrovaná v súlade s touto smernicou.“ (viď. článok 1 odsek 1b.).“ 

zmeniť a doplniť nasledovne: „K odseku 1 – navrhujeme nasledovné znenie predmetného 

ustanovenia: „Členské štáty zabezpečia, aby každá strelná zbraň alebo hlavná časť zbrane, 

uvedená na trh bola označená a zaregistrovaná v súlade s touto smernicou.“ (viď. článok 1 

odsek 1b.).“ 

 

Dôvody: 

 Máme za to, že navrhované povinné označovanie súčastí zbraní iných ako sú hlavné 

časti je neprimerane prísne a viedlo by k nárastu byrokratickej záťaže. Súčasťami zbraní 

inými ako sú hlavné časti sú napr. zásobníky. Domnievame sa že tak široko poňatá registračná 

povinnosť je nadbytočná. V prípade hlavných častí zbraní naopak plne zodpovedá aplikačnej 

praxi SR. 

 

 

3. V Čl. II,  Stanovisko Slovenskej republiky,  4. Analýza jednotlivých ustanovení 

pripravovaného dokumentu návrhu PS, bod 6, Stanovisko/pripomienky k ustanoveniu, 

navrhujeme pripomienky k článku 5 doplniť nasledovne: „Do textu navrhujeme doplniť 

nasledovné ustanovenie: „Týmto nie je dotknuté nadobúdanie vlastníctva strelných zbraní 

dedením a darom.“  

Dôvody: 

 Považujeme za potrebné do textu vložiť toto ustanovenie vzhľadom na judikatúru 

Ústavného súdu SR. Je možné vylúčiť držbu zbrane, nie však jej nadobudnutie dedením. 

Dedič po poručiteľovi, ktorý bol vlastníkom zbrane, túto zbraň nadobudne do vlastníctva 

smrťou poručiteľa, jej držbu však môže mať obmedzenú až do získania povolenia (zbrojného 
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preukazu). Držba ostane naďalej regulovaná a obmedzená ale nie je vylúčené nadobudnutie 

samotného tzv. holého vlastníctva dedením. Opak by de iure viedol k zákonnej odúmrti a tým 

znárodneniu majetku. 

 

4. V Čl. II,  Stanovisko Slovenskej republiky,  4. Analýza jednotlivých ustanovení 

pripravovaného dokumentu návrhu PS, bod 6, Stanovisko/pripomienky k ustanoveniu, 

navrhujeme pripomienky k článku 6 doplniť nasledovne: Vetu: „Tretí odsek – navrhujeme 

doplniť za slovo „ zbraní“ slovné spojenie: „hlavných častí.“ navrhujeme nahradiť vetou: 

„Tretí odsek – navrhujeme doplniť za slovo „zbraní“ slovné spojenie: „a ich hlavných častí“ 

a vypustiť slovo „súčastí“. 

 

Dôvody: 

 Máme za to, že navrhovaný zákaz predaja súčastí zbraní prostredníctvom komunikácie 

na diaľku iných ako sú hlavné časti je neprimerane prísny a viedol by k poškodeniu predajcov 

zbraní aj kupujúcich nakoľko by zanikol on-line predaj de facto „neškodných“ súčastí ako sú 

napr. zásobníky. Domnievame sa, že tak široko poňatý zákaz je disproporčný. V prípade 

hlavných častí zbraní naopak plne zodpovedá aplikačnej praxi SR. 

 

 

5. V Čl. II,  Stanovisko Slovenskej republiky,  4. Analýza jednotlivých ustanovení 

pripravovaného dokumentu návrhu PS, bod 7, Stanovisko/pripomienky k ustanoveniu, 

navrhujeme vetu: „Bez pripomienok“ zmeniť a doplniť nasledovne: „Nesúhlasíme so 

skrátením doby platnosti vydaných povolení na päť rokov. Takéto opatrenie je samoúčelné a 

zvýši byrokratickú záťaž držiteľov povolenia aj štátu. V súčasnosti sú na národnej úrovni 

prijaté opatrenia, vďaka ktorým je držiteľ povolenia priebežne podrobovaný kontrole a v 

prípade straty spôsobilosti je mu zbraň zabavená resp. je mu odňaté povolenie (zbrojný 

preukaz). Skrátenie doby platnosti povolenia sa z tohto podhľadu javí ako nadbytočné.“ 

 

Dôvody: 

 Viď samotný navrhovaný text. 

 

 

6. V Čl. II,  Stanovisko Slovenskej republiky,  4. Analýza jednotlivých ustanovení 

pripravovaného dokumentu návrhu PS, bod 13, Stanovisko/pripomienky k ustanoveniu, 

navrhujeme vetu: „Okrem toho považujeme za potrebné navrhnúť zakázať všetky úpravy 

zbraní kategórie A,B,C okrem uvedenej úpravy na expanznú zbraň.“ zmeniť a doplniť 

nasledovne: „Okrem toho považujeme za potrebné navrhnúť zakázať všetky úpravy zbraní 

kategórie A,B,C na zbrane kat. D, s výnimkou úpravy na expanzné zbrane a znehodnotené 

zbrane.“ 
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Dôvody: 

 Viď bod 1. 

 

7. V Čl. II,  Stanovisko Slovenskej republiky,  4. Analýza jednotlivých ustanovení 

pripravovaného dokumentu návrhu PS, bod 14, Stanovisko/pripomienky k ustanoveniu, 

navrhujeme vetu: „Bez pripomienok“ zmeniť a doplniť nasledovne: „Nesúhlasíme 

s vypustením písm. a). V kontexte nami navrhovaných úprav je potrebné ponechať v platnosti 

pôvodné znenie“ 

 

Dôvody: 

 Nakoľko nesúhlasíme so zákazom znehodnotených zbraní, je potrebné ich ponechať v 

kat. D. 

 

Veríme, že naše pripomienky zohľadníte. V prípade potreby radi poskytneme 

doplňujúce stanovisko. 

 

Ďakujeme. 

 

 

 

 

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, 

o.z.  

konajúci prostredníctvom podpísaného 

JUDr. Boris Draškaba 

predseda predstavenstva 

      

      


