
 

 

 

VPLYV NOVÝCH 

PRÁVNYCH PREDPISOV 

NA ZMENY 

POŽIADAVIEK 

NA ZBRANE A STRELIVO 

 20. apríla 2016 

Juraj Randus 

SNAS Bratislava 



Nová legislatíva 

Vyhláška ÚNMS SR č. 169/2015 Z. z. 

o technickom postupe pri úprave zbrane 

kategórie A, kategórie B alebo kategórie 

C na expanznú zbraň kategórie D 

z 15.07.2015,  účinná od 01.08.2015. 
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Nová legislatíva 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. 

decembra 2015, ktorým sa stanovujú 

spoločné usmernenia pre normy a 

techniky na znehodnotenie a 

zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti 

znehodnotených strelných zbraní, ktorá 

sa uplatňuje od 08. apríla 2016. 
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Vyhláška ÚNMS SR č. 169/2015 Z. z. 

Vyhláška nadviazala na novelu zákona 

190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive, č. 

120/2015, ktorá nadobudla účinnosť 

01.07.2015, kde v § 35, ods. 5 bolo 

doplnené splnomocnenie pre ÚNMS SR na 

vydanie tohto všeobecne záväzného 

predpisu. 
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Vyhláška ÚNMS SR č. 169/2015 Z. z. 

Vplyvom nárastu zneužívania zbraní na 

trestnú činnosť vznikla potreba vymedzenia 

technického postupu na úpravu zbraní 

kategórií A, B a C na expanzné zbrane 

kategórie D.  
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Vyhláška ÚNMS SR č. 169/2015 Z. z. 

Definícia zbraní: 

• kategória A - § 4 zákona 190/2003 

• kategória B - § 5 zákona 190/2003 

• kategória C - § 6 zákona 190/2003 

• kategória D - § 7 zákona 190/2003 

• expanzné zbrane – príloha 6, časť. A., 

písm. d) zákona 190/2003 
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Vyhláška ÚNMS SR č. 169/2015 Z. z. 

Vlastným obsahom uvedenej vyhlášky je podrobný 

technologický postup pri úprave zbraní kategórií A, 

B a C na expanznú zbraň kategórie D tak, aby 

nebola možná spätná úprava na pôvodné 

kategórie zbraní, resp. tak, aby využitie 

mechanických vlastností materiálu neumožnilo 

spätnú úpravu expanznej zbrane kategórie D na 

zbraň, do ktorej by bolo možné nabíjať a z nej 

strieľať strelivo určené pre zbraň kategórie A, B 

alebo C. 
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Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403  

Nariadenie vymedzuje: 

• rozsah pôsobnosti 

• osoby oprávnené na znehodnocovanie 

strelných zbraní 

• overovanie a osvedčovanie 

znehodnotených strelných zbraní 

• žiadosti o pomoc 
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Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403  

• označovanie znehodnotených strelných 

zbraní 

• dodatočné znehodnocovacie opatrenia 

• prevod znehodnotených strelných zbraní v 

rámci EU 

• oznamovaciu povinnosť 

• nadobudnutie účinnosti 

 

9 



Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403  

Prílohy nariadenia tvoria: 

• technické špecifikácie pre znehodnotenie 

strelných zbraní 

• vzor označovania znehodnotených 

strelných zbraní 

• vzor osvedčenia o znehodnotení strelnej 

zbrane 
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Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403  

Aj keď sa nariadenia komisie zvyčajne 

neimplementujú do národnej legislatívy, v tomto 

prípade ÚNMS SR pristúpil k spracovaniu novely 

vyhlášky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri 

znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej 

zbrane a streliva a spôsobe ich označovania preto, 

aby sa uplatnili nové požiadavky Nariadenia Komisie 

(EÚ) 2015/2403 a zároveň ostala zachovaná 

kontinuita postupov na ničenie a výrobu rezov 

strelných zbraní, znehodnocovanie, ničenie a výrobu 

rezov streliva.   
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

 

juraj.randus@snas.gov.sk 

12 


