Ahojte, kamaráti, členovia Klubu vojenskej histórie (KVH) a majitelia expanzných
zbraní . Tento email som sa vám chystal pripraviť už skôr , no boli dovolenky a sám
som čakal ako to bude v praxi vyzerať. Po dvoch mesiacoch sa nám to ustálilo i na
našom úseku evidencie zbraní a my s určitosťou vieme vám poradiť a pomôcť
aplikovať novelu zákona o zbraniach a strelive do bežného života člena KVH
a majiteľa expanznej zbrane. Po dohode s klubom vojenskej histórie „GVARDIJA“
ktorý sídli v Spišskej Novej Vsi a Predsedníctvom klubu Spišských strelcov som sa
rozhodol, že týmto emailom vám uľahčím orientáciu v legislatíve zákona o zbraniach
a strelive a evidencie –expanzných zbraní. ☺ ,
Tákže poniektorí už iste viete, že dňom 1.7.2015 nadobudla účinnosť novela zákona
o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. viď príloha v e-maily (celé znenie na stiahnutie
v pdf) .
Táto novela sa dotkla aj už dlho spomínanej problematiky „ expanzných zbraní“ (
Pravdupovediac, nečakal som že to príde tak rýchlo , no čo už musíme sa
prispôsobiť. Ťažko povedať a hľadať príčinu prečo je to tak, no kto trošku sleduje
dianie vo svete tak vie, čo tomu celému predchádzalo. Môj názor je ten, že na
Slovensku nie je jednoznačne definovaný jednotný postup úpravy zbraní kat. A, B,
C na expanzné zbrane. Dôsledkom nejednotnosti úprav, znehodnotení dochádzalo
nielen u nás ale aj v zahraničí k opätovnému prerobeniu na plne funkčné samočinné
zbrane ktoré súžili k páchaniu teroristických útokov a trestnej činnosti u nás
a v zahraničí práve pôvodom expanzných zbraní zakúpených zo
Slovenska. Dôsledkom toho celého je naša povinnosť si tieto zbrane ktoré vlastníme
zaevidovať do 31.12.2015, aby boli evidované v centrálnom systéme evidencie
zbraní) a to zbraní ,ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, B, C.
V prvom rade sa budem snažiť zrozumiteľne vypichnúť novelizované paragrafové
znenia ktoré sa týkajú expanzných zbrani a povinností držiteľa takejto
zbrane.
Pod uvedeným paragrafom vám podám komentár
k paragrafovému zneniu a ako to v praxi bude vyzerať. V tomto emaily nebudem
spomínať vývoz a opätovný dovoz zbrane kat. D, za hranice SR, (týka sa to hlavne
klubov voj. histórie) nakoľko je to pomerne obsiahle, ak by mal niekto k tomu nejaké
otázky nech ma kontaktuje osobne, veľmi rád poradím.
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na e-mail:
lukas.daniel@minv.sk alebo telefonicky k nám do kancelárie 0961743430.
por. Mgr. Lukáš Daniel
oddelenie dokladov- evidencia zbraní

§ 72f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1) Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), ktorú nadobudol do
30. júna 2015 a
ktorá podlieha od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare, je povinný požiadať
o zaevidovanie
tejto zbrane podľa § 37 do 31. decembra 2015 s tým, že ak zbraň nie je opatrená
kontrolnou
expanznou značkou, predloží protokol o kusovom overení zbrane, a ak nevie
preukázať
nadobudnutie vlastníctva zbrane, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, od
koho a kedy
nadobudol zbraň.

Komentár:
Čiže, každý kto vlastí expanznú zbraň uvedenú v §7 ods. 1 písm. d) je povinný
požiadať o jej zaevidovanie do 31.12.2015 na Evidencií zbraní v mieste svojho
trvalého pobytu, to platí pre držiteľa zbrojného preukazu a rovnako aj pre osoby,
ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu no vlastnia expanznú zbraň uvedenú v
§ 7 ods. 1 písm. d), pričom k zaevidovaniu takejto zbrane na evidencií zbraní
(majitelia expanzných zbraní z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, na Okresné
riaditeľstvo PZ, Elektrárenská č. 1, Spišská Nová Ves, oddelenie dokladovevidencia zbraní č. dverí 103, ) je potrebné so sebou si priniesť na evidenciu
zbraní :
1) Expanznú zbraň aj so záverom ( vybitú ) ☺
2) Protokol o kusovom overení zbrane - originál
3) Kolok 4.50,-Eurový k zaevidovaniu každej zbrane (bohužiaľ povinnosť), možnosť
zakúpenia v kolkomate alebo na pošte.
4) Na evidencií zbraní si každý majiteľ zbrane vypíše tlačivo “ohlásenie prevodu
zbrane kat. C, D“ a zaevidovanie zbrane ( verím, že na každom oddelení vám

pomôže policajt správne tieto tlačivá vypísať , pokiaľ nie ste držiteľom zbrojného
preukazu.
5) Každý kto nebude vedieť preukázať nadobudnutie zbrane (od koho ju kúpil,
doložiť bloček, kúpnu zmluvu) spraví písomne čestné vyhlásenie v ktorom uvedie
od koho a kedy zbraň nadobudol.

Výnimkou je ak osoba nadobudla (zakúpil) expanznú zbraň od 1.7.2015,
u predajcu zbraní tak táto zbraň musí byť opatrená už kontrolnou overovacou
značkou a protokol o kusovom overení zbrane sa k zaevidovaniu nevyžaduje.
Kontrolná overovacia značka:

(1) Označenie zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona kontrolnou expanznou
značkou sa vykoná trvalým a viditeľným spôsobom. Kontrolnou expanznou značkou sa
označí hlaveň a aspoň jedna ďalšia hlavná časť tejto zbrane. / Zbierka zákonov č.
169/2015, čiastka 54/ .
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

§7
Zbraň kategórie D
(1) Zbraňou kategórie D je
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a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac
7,5
J,
b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
c) expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d),
d) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo
kategórie C,
e) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
f) historická zbraň,
g) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
h) narkotizačná zbraň,
i) znehodnotená zbraň,
j) rez zbrane,
k) neaktívne strelivo,
l) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.
(2) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe
doklad
totožnosti,12) a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. d), aj
preukaz zbrane.
Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa
zbrane kategórie
D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4 písm. b).

Komentár:
K §7 ods.2, manipuláciou s expanznou zbraňou alebo strelivom sa rozumie v zmysle zákona
o zbraniach a strelive, akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom, vrátane ich
prepravy. Dokladom totožnosti sa rozumie mať pri sebe občiansky preukaz.
Preukazom zbrane sa rozumie, kartička ktorú vám vystaví policajt pri zaevidovaní zbrane
/platí pre držiteľov zbrojného preukazu , ale aj pre osoby bez zbrojného preukazu/, v ktorej sú
uvedené údaje o zbrani, výrobné číslo , meno osoby ktorá túto zbraň vlastní...... atď.

K§ 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4 písm. b) tieto ustanovenia sa vzťahujú na držiteľa
zbrojného preukazu a rovnako aj na majiteľa expanznej zbrane ktorý nie je držiteľom
zbrojného preukazu.
§ 28 ods. 1 písm. a), i), j)
Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu
(1) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný
a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so
zápalkami,
i) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného
zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri
manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,
j) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,
ods. 4 písm. b)
b) mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na
túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov,20) omamných látok, psychotropných
látok, prípravkov21) alebo v dôsledku choroby,

V prípade ak dôjde k porušeniu týchto paragrafových znení majiteľ expanznej zbrane
sa dopúšťa priestupku na úseku zbraní a streliva za čo mu môže byť uložená pokuta od
663 euro do 1659euro.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__

§ 14
(1) Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva
právnická osoba

alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne
úkony. Držiteľ
skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej
knihe, ktorej
spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.
(2) Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), je
povinný
nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich
dní odo
dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na
zaevidovanie (§ 37).

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__

§ 55
Zabezpečenie zbraní a streliva
(9) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti
jej
zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.
(10) Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), e) a f) sa môže strieľať len na
strelnici (§ 49);
táto zbraň musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu.3)
(11) Streľba zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l) je
zakázaná na mieste,
kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku.

Komentár

K §55 ods. 9, každý kto vlastí expanznú zbraň je povinný si túto zabezpečiť ( uzamykací
skriňový trezor , uzamykacia plechová skriňa, uzamykacia drevená skriňa
, a uzamykací priestor ku ktorému nemá prístup nepovolaná osoba) nakoľko je evidovaná
a v prípade zneužitia, straty a odcudzenia je za tú zbraň zodpovedný majiteľ zbrane, ktorý sa
dopúšťa priestupku na úseku zbraní a streliva, začo mu môže byť uložená pokuta od 663
euro do 1659euro.
K §55 ods. 11, moje odporúčanie je, strieľajte z expazných zbraní len tam kde, nemôže byť
ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku, v rámci akcií KVH, a
na strelniciach máte to oficiálne a nemusíte sa báť, že vás niekto uvidí /počuje a zavolá na vás
hliadku polície, pretože expanzná zbraň je koniec koncov reálne vyzerajúca a strieľajúca
výlučne slepé-expanzné strelivo ( to nikto na prvý pohľad nevie rozlíšiť) . A pri dnešnom
svetovom dianí ,páchania rôznych teroristických útokov atď, sa vyhnete zbytočnému
nedorozumeniu a konfrontácií s políciou.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__

§ 56
Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva
(8) Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18
rokov; zveriť
zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.

