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1. Vyhláška ÚNMS SR č. 72/2019 Z. z.  

2. Paragrafové znenie vyhlášky 

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky 

4. Overovacie značky a národné overovacie 

značky strelnej zbrane a streliva podľa prílohy 

č. 8 vyhlášky 

 



 

1. Vyhláška č. 72/2019 Z. z.  

• Nadobudnutie účinnosti: 1. apríla 2019 

• Predstavuje prevzatie rozhodnutí Stálej medzinárodnej 
komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len 
„C.I.P.“) 

• Je vykonávacím právnym predpisom k zákonu č. 64/2019 Z. 
z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné 
použitie na trhu (ďalej len „zákon č. 64/2019 Z. z.“) 

• Je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody 
podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1.  



 

1.  

1. Vyhláška č. 72/2019 Z. z.  

• Prijatá na základe § 18 zákona č. 64/2019 Z. z. 

(splnomocňovacie ustanovenie)  

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v 

ktorom ustanoví podrobnosti o 

a) základných požiadavkách na rozmery strelnej 

zbrane, (Príloha č. 1 vyhlášky),  

b) homologizácii (Príloha č. 2 vyhlášky),  

c) kusovom overení (Príloha č. 3 vyhlášky), 

d) skúške typu streliva (Príloha č. 4 vyhlášky), 



 

1. 

1. Vyhláška č. 72/2019 Z. z.  

e) inšpekcii streliva (Príloha č. 5 vyhlášky),  

f) metódach merania a postupe kalibrácie (Príloha č. 6 

a 7 vyhlášky), 

g) overovacej značke a národnej overovacej značke 

strelnej zbrane a streliva a o jej grafickom 

vyobrazení (Príloha č. 8 vyhlášky). 
 



 
• § 1 vyhlášky vymedzuje predmet úpravy, ktorý sa zhoduje s 

§ 18 zákona č. 64/2019 Z. z. – splnomocňovacie 

ustanovenie 

• § 2 vyhlášky vymedzuje základné pojmy, ktoré boli prevzaté 

z rozhodnutí C.I.P. pričom pre znenie vyhlášky platia 

zároveň základné pojmy, ktoré sú upravené v § 2 zákona č. 

64/2019 Z. z.  

• § 3 vyhlášky upravuje vymedzenie prehľadu úpravy 

podrobností o postupoch posudzovania zhody, základných 

požiadavkách, metódach merania, postupe kalibrácie a 

značkách v jednotlivých prílohách vyhlášky 

2.  

2. Paragrafové znenie vyhlášky 



 
• § 4 - vyhláška bola v rámci legislatívneho procesu 

zároveň predmetom vnútrokomunitárneho 

pripomienkového konania podľa zákona č. 55/2018 Z. z. 

o poskytovaní informácií o technickom predpise a o 

prekážkach voľného pohybu tovaru, teda Európska 

komisia ako aj jednotlivé členské štáty mali možnosť 

oboznámiť sa a pripomienkovať znenie vyhlášky ako aj 

zákona 

• § 5 upravuje deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky č. 

72/2019 Z. z. 

2.  

2. Paragrafové znenie vyhlášky 



 
Príloha č. 1 ROZMERY STRELNEJ ZBRANE 
• Príloha č. 1 je rozdelená na časti A až C, pričom upravuje 

rozmery pre jednotlivé druhy strelných zbraní v súlade s 

rozhodnutiami a tabuľkami C.I.P. Nadväzuje na základné 

požiadavky, ktoré sú ustanovené v Časti A Prílohy č. 1 

zákona č. 64/2019 Z. z. 

• Ďalej určuje požiadavky na overovací kaliber. Ustanovuje 

postup kontroly rozmerov nábojovej komory, uzamykacej 

vôle a ďalšie.  

3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 
Príloha č. 2 HOMOLOGIZÁCIA 
• Skladá sa z časti A - Všeobecné ustanovenia o 

homologizácii a časti B – Homologizácia niektorých druhov 

strelnej zbrane 

• Pri vykonávaní homologizácie je potrebné postupovať podľa 

prílohy č. 2 tejto vyhlášky, ktorá upravuje podrobnosti pri 

jednotlivých častiach tohto postupu posudzovania zhody v 

spojitosti s prílohou č. 3 zákona č. 64/2019 Z. z. 

• Tento postup sa použije na posudzovanie zhody strelnej 

zbrane uvedenej v prílohe č. 3 druhého bodu zákona č. 

64/2018 Z. z., ktorá je vyrábaná sériovo. 

 

3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 
• Určuje sa najmä počet nábojov slúžiacich na skúšobnú 

streľbu, overenie odolnosti materiálu pri streľbe, 

požiadavky pri kontrole bezpečnej funkcie strelnej zbrane, 

odoberanie vzoriek a ich počet. 

• Zároveň sa ustanovujú požiadavky, resp. odlišnosti pri 

homologizácii niektorých strelných zbraní. 

 

3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 Príloha č. 3 KUSOVÉ OVERENIE 
• V časti A tejto prílohy (Všeobecné ustanovenia o kusovom 

overení) sa vymedzujú všeobecné ustanovenia o 

podrobnostiach o kusovom overení strelných zbraní, najmä 

potreba vykonania kontroly údajov ustanovených pre strelnú 

zbraň, vizuálnej kontroly pred a po skúšobnej streľbe a 

kontroly rozmerov podľa tabuliek C.I.P.  

• Ďalej ustanovuje tolerančné koeficienty, podrobnosti o 

skúšobnej streľbe a skúšobnom strelive. Zároveň sa 

ustanovujú podrobnosti resp. odlišnosti pri kusovom overení 

niektorých druhov strelných zbraní v súlade so znením 

rozhodnutí C.I.P. v časti B (Kusové overenie niektorých 

druhov strelnej zbrane). 

 

 
3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 
• Pri vykonávaní kusového overenia je potrebné postupovať 

podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky, ktorá upravuje 

podrobnosti o kusovom overení a súčasne podľa prílohy č. 

5 zákona č. 64/2019 Z. z., ktorý ustanovuje kusové 

overenie.  

• Tento postup sa použije na posudzovanie zhody každej 

strelnej zbrane pred uvedením na trh okrem strelnej  

zbrane, ktorá je homologizovaná. 

3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 Príloha č. 4 SKÚŠKA TYPU STRELIVA 
• Nadväzuje na prílohu č. 7 zákona č. 64/2019 Z. z. a 

ustanovuje ďalšie podrobnosti, ktoré výrobca a autorizovaná 

osoba musia v rámci tohto postupu posudzovania zhody 

dodržiavať. 

• Ustanovujú sa tiež požiadavky na strelivo, strelivo s vysokým 

výkonom ako aj nové strelivo. Požiadavky na označovanie 

najmenšieho spotrebiteľského balenia. Požiadavky na 

meranie strednej hodnoty tlaku, strednej hodnoty rýchlosti, 

hodnoty hybnosti, menovitý tlak a ďalších parametrov streliva. 

Pri niektorých druhoch, resp. typoch streliva sa ustanovujú 

odlišnosti od všeobecných ustanovení. 

 
3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 Príloha č. 5 INŠPEKCIA 
• Inšpekcia streliva je upravená v prílohe č. 8 zákona .č 

64/2019 Z. z., pričom podrobnosti, ktoré výrobca a 

autorizovaná osoba musia v rámci tohto postupu 

posudzovania zhody dodržiavať upravuje táto príloha. 

• Ustanovuje sa najmä odber vzoriek zo série streliva na 

kontrolu rozmerov a vizuálnu kontrolu, kontrola rýchlosti a 

hybnosti a kontrolu funkcie. Podrobnosti o kontrole výroby, 

počte prípustných vád streliva, požiadavky na kontrolu 

maximálneho tlaku a na meranie kinetickej energie, kontroly 

bezpečnej funkcie. 

3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 
Príloha č. 6 METÓDY MERANIA 

• V tejto prílohe sa vymedzujú jednotlivé metódy merania, 

podrobnosti o meraní a zariadenia používané pri meraní 

tlaku plynov všeobecne ako aj pre jednotlivé druhy streliva. 

Požiadavky na meranie deformácie pri heterogénnych 

brokoch, meranie tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch, 

meranie rýchlosti strely a kinetickej energie strely a 

zaznamenávanie výsledkov merania. 

3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 
Príloha č. 7 POSTUP KALIBRÁCIE 

• Príloha vymedzuje postup kalibrácie v súlade s 

rozhodnutiami C.I.P. Ustanovujú sa požiadavky na 

základné merateľné vlastnosti mechanicko-elektrického 

snímača. Statická kalibrácia, kontinuálna kalibrácia a 

dynamická kalibrácia. Ďalej sa ustanovujú požiadavky na 

určenie citlivosti, určenie linearity.  

• Zároveň sa ustanovujú odchýlky a neistoty merania a 

požiadavky na vstupný kalibračný signál.  

3.  

3. Prílohy č. 1 až 7 vyhlášky  



 

4. Overovacie značky a národné 

overovacie značky strelnej zbrane a 

streliva podľa prílohy č. 8  

Značky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 64/2019 Z. z: 

a) overovacia značka 

b) národná overovacia značka 

(2) Overovacia značka je značka strelnej zbrane a značka streliva, 

ktorou sa označuje strelná zbraň a strelivo uvedené v tabuľkách 

stálej komisie a ktorá sa skladá z 

a) jednotnej overovacej značky, 

b) národnej identifikačnej značky a 

c) posledného dvojčísla roku, v ktorom je vykonané posudzovanie 

zhody. 

4.  



 

4.  

(3) Národná overovacia značka je značka strelnej zbrane a 

značka streliva, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a 

ktorou sa označuje iná strelná zbraň a strelivo, ako sú uvedené 

v tabuľkách stálej komisie, a ktorá sa skladá z 

a) národnej identifikačnej značky a 

b) posledného dvojčísla roka, v ktorom je vykonané 

posudzovanie zhody. 



 

4.  

Podľa prílohy č. 8 časť B bod 2 vyhlášky 

Jednotné overovacie značky členských štátov, ktoré sú 

zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, sú považované za platné, ak boli vyznačené 

od 20. októbra 2014, ak ide o overovacie značky umiestňované 

na strelnej zbrani, a od 20. októbra 2016, ak ide o overovacie 

značky na strelive:  

 



 2.1 

 

Obyčajná skúška 

2.2 

 

Vyššia skúška 

2.3 

 

Skúška s čiernym strelným prachom 

2.4 

 

Skúška s „oceľovými brokmi“ 

2.5 

 

Homologizačná značka 

2.6 

 

Kontrola streliva 

 

Značka uvedená v bode 2.5 je na mieste bodiek doplnená číslom rozhodnutia o homologizácii. 

Značky uvedené v bodoch 2.5 a 2.6 sa nedopĺňajú vyznačením dvojčísla roku. 

Jednotné overovacie značky (Príloha č.8 č. A bod 2) 

4.  



 

Národné identifikačné značky (Príloha č. 8 časť 

B bod 3) 

 

3.24 

 

 

 

 

3.25 

 
 

 

 

Lieskovec 

 

 

 

 

Liptovská skúšobňa 

 

 

 

 

Slovenská republika 

 

 

 

 

Slovenská republika 

4.  



 

Národné overovacie značky Slovenskej republiky platné 

od 20. októbra 2014 pre strelné zbrane a od 20. októbra 

2016 pre strelivo (Príloha č. 8 časť C ) 

1. 

 

Kontrola streliva pre národné účely 

2. 
 

Nové kusové overenie strelnej zbrane, určenej na nabíjanie streliva 

zozadu 

3. 

 

Kusové overenie zakázanej strelnej zbrane. 

 

4.  



Ďakujem za pozornosť 
 

 

 

veronika.kaluzska@normoff.gov.sk  

www.unms.sk  
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