
SÚBOR OTÁZOK  

A.  

ZÁKON O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE 

A VYKONÁVACIE PREDPISY 

 

 

Otázka A - 1:  

Vymenujte zakázané zbrane podľa zákona o zbraniach a strelive (§ 4).  

Podliehajú zbrane kategórie C povoľovaciemu konaniu a evidenčnej 

povinnosti (§ 6)?  

Do koľkých dní od podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je 

potrebné vykonať skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie zbrojného 

preukazu (§ 3 Vyhlášky)?  

 

Otázka A - 2:  

Vymenujte zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane podľa zákona 

o zbraniach a strelive 

(§ 4). 

Podliehajú zbrane kategórie B povoľovaciemu konaniu a evidenčnej 

povinnosti (§ 5)?  

Komu a v akej lehote je povinný oznámiť držiteľ zbrojného preukazu 

stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného 

preukazu alebo preukazu zbrane (§ 28)?  

 

 

 

 

 

 

 

Otázka A - 3:  

Vysvetlite postup pri nadobúdaní vlastníctva zbrane kategórie A alebo B 

(§ 11).  



Čo je povinný držiteľ zbrojného preukazu zabezpečiť proti strate, 

odcudzeniu alebo zneužitiu podľa zákona (§ 28)? 

Čo sa rozumie  odbornou spôsobilosťou podľa zákona o zbraniach 

a strelive (§ 21)? 

 

Otázka A - 4:  

Kto a na aký čas vydáva nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva 

zbrane (§ 11)?  

Aké sú povinnosti držiteľa zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, 

ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A, B (§ 11)? 

Uveďte aspoň 7 povinností držiteľa zbrojného preukazu (§28). 

 

Otázka A - 5: 

Kto môže nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie D alebo strelivo do 

tejto zbrane (§ 14)?  

Definujte zbrojný preukaz a vymenujte jednotlivé skupiny zbrojného 

preukazu (§ 15).  

Čo musí mať pri sebe držiteľ zbrojného preukazu pri manipulácii so 

zbraňou (§ 28)?  

 

Otázka A - 6:  

Uveďte, aké podmienky musí spĺňať žiadateľ o vydanie zbrojného 

preukazu (§ 16). 

Aké sú povinnosti držiteľa zbrojného preukazu a zbrojnej licencie, ktorý 

nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C (§ 28, § 35)? 

Vysvetlite spôsob vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na vydanie 

zbrojného preukazu (§ 3 Vyhlášky)  
 

 

 

 

 

 

Otázka A - 7:  

Uveďte, aký vek musí spĺňať žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu (§ 

18). 



V akom stave je povinný držiteľ zbrojného preukazu prepravovať zbraň 

do miesta, kde je oprávnený túto zbraň používať (§ 28)? 

Kto je oprávnený vydať lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (§ 

20)? 

 

Otázka A - 8:  

Uveďte, kto sa nepovažuje na účely zákona za bezúhonnú osobu (§19 

ods. 1). 

Čím preukazuje žiadateľ o zbrojný preukaz zdravotnú spôsobilosť (§ 

20)?  

Uveďte rozsah skúšky odbornej spôsobilosti na vydanie zbrojného 

preukazu (§ 21  a príloha č. 1 k Vyhláške). 

 

Otázka A - 9: 

Uveďte, kto sa nepovažuje na účely zákona za spoľahlivú osobu (§ 19 

ods. 2). 

Čím preukazuje žiadateľ o zbrojný preukaz psychickú spôsobilosť (§ 

20)?  

Definujte zbrojnú licenciu a vymenujte jednotlivé skupiny zbrojnej 

licencie (§ 29).   

  

Otázka A - 10:  

Uveďte, aká je platnosť zbrojného preukazu a európskeho zbrojného 

pasu. Považujú sa tieto doklady za verejné listiny (§ 23, § 46) ?  

Kto je oprávnený vydať psychologický posudok o psychickej 

spôsobilosti (§ 20)?  

Je povinný držiteľ zbrojného preukazu viesť záznamovú knihu? Ak áno, 

držiteľ ktorej skupiny zbrojného preukazu?  

 

 

 

 

Otázka A - 11: 

Uveďte, kedy zaniká platnosť zbrojného preukazu (§ 25). 



Kde môže držiteľ zbrojného preukazu strieľať zo zbrane, ktorú je 

oprávnený držať alebo nosiť 

(§ 28)?  

Kedy policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu (§ 26)? 

 

Otázka A - 12:  

Uveďte postup pri zaevidovaní zbrane (§ 37) a lehotu na zaevidovanie 

zbrane (§ 11, § 12).  

Čo sa rozumie  zdravotnou spôsobilosťou podľa zákona o zbraniach 

a strelive (§ 20)? 

Komu vydá policajný útvar zbrojný preukaz (§ 16)? 

 

Otázka A - 13: 

Vysvetlite postup držiteľa zbrojného preukazu pri trvalom dovoze zbrane 

a streliva (§ 42).  

Čo sa rozumie psychickou spôsobilosťou podľa zákona o zbraniach 

a strelive (§ 20)?   

V ktorých prípadoch policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz 

zbrane (§ 37)?   

 

Otázka A - 14:  

Uveďte, čo je európsky zbrojný pas, na akú dobu sa vydáva a na čo 

oprávňuje jeho držiteľa pri cestách do iných členských štátov EÚ (§ 46).  

Vysvetlite postup žiadateľa pri trvalom vývoze zbrane (§ 41). 

Vymenujte jednotlivé skupiny zbrojného preukazu podľa účelu 

používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo 

držať zbraň (§ 15).  

 

 

 

 

 

 

Otázka A - 15:  

Čo uvádza žiadateľ v žiadosti o vydanie zbrojného preukazu (§ 17)?  



Akú zbraň je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť bez 

výnimky udelenej ministerstvom (§ 8)?    

Popíšte spôsob vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na vydanie 

zbrojného preukazu (§ 3 Vyhlášky).  

 

Otázka A - 16:  

Čo pripája žiadateľ k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu (§ 17)?  

Uveďte postup pri úmrtí držiteľa zbrane a streliva (§ 60).    

Za akých podmienok môže ministerstvo udeliť výnimku na 

nadobudnutie vlastníctva, držanie alebo nosenie zbrane kategórie A (§ 8, 

§ 9)? 

 

Otázka A - 17: 

Uveďte postup pri dedení zbrane a streliva (§ 61). 

Vymenujte jednotlivé skupiny zbrojnej licencie podľa účelu používania 

zbrane alebo streliva     (§ 29).  

Za akých podmienok môže držiteľ zbrojného preukazu nadobudnúť 

zbraň kategórie A (§ 8,         § 11)? 

  

Otázka A - 18: 

Komu a kedy môže zveriť, vypožičať alebo prenajať zbraň kategórie B, 

C alebo strelivo držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie (§ 

56)?  

Kedy nesmie držiteľ zbrojného preukazu ponechať zbraň a strelivo v 

motorovom vozidle (§ 28)?    

Čo je povinný predložiť držiteľ zbrojného preukazu na výzvu orgánu, 

ktorý vykonáva dozor  

(§ 28)? 

 

 

 

 

 

Otázka A - 19:  



Uveďte povinnosti držiteľa zbrojného preukazu po zániku ich platnosti 

(§ 25). 

Čo je povinný urobiť každý občan v prípade nálezu dokladov, zbrane 

alebo streliva (§ 63)?   

Akým spôsobom zaniká platnosť európskeho zbrojného pasu (§ 46)? 

 

Otázka A - 20: 

Uveďte, čo je predmetom vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

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

doplnení niektorých zákonov (§ 1 Vyhlášky).  

Na aké účely môže držiteľ zbrojného preukazu prepravovať zbrane (§ 28 

ods. 4)? 

Kto môže byť správcom strelnice podľa zákona o zbraniach a strelive (§ 

50)?  

 


