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Hlavný názov prezentácie 



Aktuálna legislatíva v oblasti zbraní a streliva 

MV SR: 

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

doplnení niektorých zákonov (smernice Rady 91/477/EHS o kontrole 

získavania a vlastnenia zbraní) 

 

ÚNMS SR: 

• Vyhláška č. 516/2003 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri 

znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a 

spôsobe ich označovania v znení vyhlášky č. 187/2016 Úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

• Vyhláška č. 169/2015 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, 

kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D. 



Aktuálna legislatíva v oblasti zbraní a streliva 

ÚNMS SR: 

Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní  

a streliva na civilné použitie na trhu  

 

- Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu  

a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z.,  

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách,  

postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania  

strelnej zbrane a streliva na civilné použitie,  

 
ktorými sa zrušilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z.,  

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách  

a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo 



Aktuálna legislatíva v oblasti zbraní a streliva 

Zákon č. 64/2019 Z. z. a vyhláška č. 72/2019 Z. z. 

• Potreba prijatia návrhu zákona vychádza z potreby precizovania  

a zosúladenia právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné použitie 

v Slovenskej republike s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie na 

skúšky ručných palných zbraní (ďalej len „C.I.P.“).  

• Slovenská republika je podľa vyhlášky ministra zahraničných vecí  

č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných 

palných zbraní členom C.I.P. a z toho dôvodu majú príslušné právne predpisy 

zodpovedať ustanoveniam článku I ods. 2 a 5 vyhlášky  

č. 70/1975 Zb. 

C.I.P. a Slovenská republika 

 

CIP-BOBP 

 

Tabuľky Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len 

„tabuľky stálej komisie“) 

http://www.unms.sk/?cip
https://www.cip-bobp.org/en
https://www.cip-bobp.org/en
https://www.cip-bobp.org/en
https://www.cip-bobp.org/en
http://www.unms.sk/?Tabulky-stalej-komisie-CIP


Zákon č. 64/2019 Z. z. 

 

 

Zákon č. 64/2019 Z. z.  

o sprístupňovaní strelných zbraní  

a streliva na civilné použitie na trhu  

 
 

ZZ_2019_64_20190401.pdf
ZZ_2019_64_20190401.pdf
ZZ_2019_64_20190401.pdf
ZZ_2019_64_20190401.pdf


Zákon č. 64/2019 Z. z. 

Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní  

a streliva na civilné použitie na trhu  

 

- vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu  

a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z.,  

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách,  

postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania  

strelnej zbrane a streliva na civilné použitie,  

 

ktoré zrušilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. 

z.,  

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách  

a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo 



Zákon č. 64/2019 Z. z. 

Tabuľky Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní 

 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zverejňuje na svojom 

webovom sídle podľa § 3 ods. 2 zákona č. 64/2019 o sprístupňovaní strelných 

zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon o strelných 

zbraniach a strelive“) tabuľky Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných 

palných zbraní (ďalej len „tabuľky stálej komisie“). Podľa § 2 písm. j) zákona o 

strelných zbraniach a strelive, tabuľky stálej komisie sú tabuľky 

normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov, v ktorých sú uvedené 

rozmery nábojovej komory a streliva alebo ďalšie požiadavky na hlaveň 

strelnej zbrane, nábojovú komoru alebo na strelivo schválené stálou komisiou. 

http://www.unms.sk/?Tabulky-stalej-komisie-CIP
http://www.unms.sk/?Tabulky-stalej-komisie-CIP


Zákon č. 64/2019 Z. z. 

Zákon č. 64/2019 Z. z. § 11 Predpoklad zhody 

(1) Ak strelná zbraň a strelivo spĺňa požiadavky technického predpisu z 

oblasti posudzovania zhody alebo slovenskej technickej normy vhodnej 

na posudzovanie zhody17) alebo jej časti, považuje sa za strelnú zbraň a 

strelivo, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa technický predpis z 

oblasti posudzovania zhody alebo slovenská technická norma vhodná na 

posudzovanie zhody alebo jej časť vzťahuje.  

(2) Ak neexistuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody alebo 

slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody podľa odseku 1, 

za strelnú zbraň a strelivo, ktoré spĺňa základné požiadavky, sa považuje taká 

strelná zbraň a strelivo, ktoré spĺňa požiadavky slovenskej technickej 

normy alebo inej technickej špecifikácie.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/64/20190401poznamky.poznamka-17
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/64/20190401poznamky.poznamka-17


Zákon č. 64/2019 Z. z. 

- Postupuje sa podľa zákona č. 64/2019 Z. z. a vyhlášky č. 72/2019 Z. z.,  

a ak tá nebude ustanovovať nejaký postup, potom sa vyhlási slovenská 

technická norma vhodná na posudzovanie zhody (zatiaľ takéto neboli 

vyhlásené), ak nebude ani vyhláška ani slovenská technická normy vhodná 

na posudzovanie zhody, potom sa môže postupovať podľa nejakej inej 

slovenskej technickej normy alebo inej technickej špecifikácie. 

- V princípe STN pre oblasť zbraní a streliva sú obsolentné, a postupuje sa 

podľa vyhlášky č. 72/2019 Z. z. a predpokladá sa ich zrušenie. 

- Vyhláška č. 72/2019 Z. z. sa bude pravidelne novelizovať tak, ako sa budú 

meniť rozhodnutia C.I.P. 

 

Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť: 

- interné predpisy autorizovaných osôb 

- výstupné dokumenty posudzovania zhody (certifikáty, protokoly – 

príloha č. 9 zákona č. 64/2019 Z. z.) – potvrdzuje sa zhoda  

s požiadavkami zákona a vyhlášky 

 



Zákon č. 64/2019 Z. z. 

Slovenské úradné skúšobne: 

 

• SKTC-112 KONŠTRUKTA -Defence, a.s. 

 

• SKTC-178 Liptovská skúšobňa s.r.o. 

 

 

Skúšobne C.I.P.: 

 

https://www.cip-bobp.org/en/membres  

 

http://www.unms.sk/?sktc-112
http://www.unms.sk/?sktc-112
http://www.unms.sk/?sktc-112
http://www.unms.sk/?sktc-112
http://www.unms.sk/?sktc-178
http://www.unms.sk/?sktc-178
http://www.unms.sk/?sktc-178
https://www.cip-bobp.org/en/membres
https://www.cip-bobp.org/en/membres
https://www.cip-bobp.org/en/membres
https://www.cip-bobp.org/en/membres


Orgány dohľadu 

Slovenská obchodná inšpekcia v spolupráci s Policajným zborom 

Slovenskej republiky 

 

• Podľa § 26 zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  

 

• Podľa § 10 ods. 2  

„(2)Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti v oblasti 

strelných zbraní a streliva19a) spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej 

republiky. Policajný zbor Slovenskej republiky v rámci spolupráce podľa prvej 

vety zabezpečuje manipuláciu so strelnou zbraňou a strelivom19b) pri výkone 

oprávnení inšpektora. -   



Pripravovaná novela zákona 

 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o 

sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na 

trhu  



Pripravovaná novela zákona 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o 

sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na 

trhu  



Pripravovaná novela zákona 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 

Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 

(ďalej len „návrh“). Príprava návrhu je podložená potrebou zabezpečenia 

transpozície  

• vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou 

sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a 

ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole 

získavania a vlastnenia zbraní 

• vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou 

sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane 

podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní 



Pripravovaná novela zákona 

Predkladaná právna úprava vychádza z potreby zosúladenia právnej úpravy 

Slovenskej republiky s právom Európskej únie v oblasti: 

 

•  označovania poplašných a signálnych zbraní na civilné použitie (napr. 

veľkosť písma, typ abecedy, forma číslovania) podľa vykonávacej smernice 

(EÚ) 2019/68 a  

• v oblasti uplatňovania základných požiadaviek na poplašné a signálne 

zbrane podľa vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69. Uplatnením týchto 

základných požiadaviek pri výrobe, úprave, oprave alebo inej úprave 

poplašnej a signálnej zbrane, by nemalo byť možné tieto predmety zmeniť  

s použitím bežných nástrojov buď tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali 

upraviť tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil 

okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, čím sa má okrem iného 

zabezpečiť vyššia ochrana verejného zdravia, života a majetku. 



Pripravovaná novela zákona 

Predpokladá sa zrušenie 

 

• Vyhlášky č. 169/2015 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri úprave zbrane 

kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D 

 

 

V tejto súvislosti má úrad zároveň v pláne novelizovať aj vyhlášku č. 72/2019 

Z. z., konkrétne prílohu č. 8 časť C, kde by mala byť doplnená kontrolná 
expanzná značka  
  



Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody 

Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody podľa  

zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového  

prístupu  

 

Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania  

zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva  

Nového prístupu 

Nové právne predpisy 

http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy


Ďakujem za pozornosť 

 

monika.laurovicova@normoff.gov.sk 

 

www.unms.sk  
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