
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)?  

 



SÚBOR OTÁZOK  

B.  

B.1. TRESTNÝ ZÁKON 

B.2. TRESTNÝ PORIADOK 

                                                 B.3. PRIESTUPKOVÉ PRÁVO   

B.4. SPRÁVNE PRÁVO 
 

 

Otázka B-1  

B.1. Pri čistení krátkej guľovej zbrane, ktorú má držiteľ v legálnej držbe na zbrojný preukaz 

skupiny „A“ došlo k náhodnému výstrelu, pričom držiteľ zbrane neúmyselne usmrtil svoju 

manželku. Je konanie držiteľa zbrane trestné? Bude držiteľ zbrane stíhaný podľa Trestného 

zákona, alebo riešený podľa zákona o zbraniach a strelive? 

B.2.  Vymenujte orgány činné v trestnom konaní. 

B.3. Popíšte vlastnými slovami, čo je priestupok.   

B.4. Príslušníci Policajného zboru predvádzajú na útvar Policajného zboru vodiča, ktorý mal 

dopravnú nehodu. Vodič má pri sebe krátku guľovú zbraň na základe zbrojného preukazu 

skupiny „A“. Sú policajti oprávnení počas predvádzania vodičovi túto zbraň odňať, aj keď ju má 

pri sebe legálne? Ak nie, vysvetlite, prečo. 

 

Otázka B-2: 

B.1. Čo je trestným činom podľa Trestného zákona?  

B.2. Občan pri čistení krátkej guľovej zbrane legálne držanej na zbrojný preukaz skupiny „B“ si 

počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil svojho syna. Príslušník 

Policajného zboru, ktorý sa dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec 

dôležitú pre trestné konanie. Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že 

mu môže byť uložená poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. Je príslušník Policajného 

zboru oprávnený na vydanie veci pre účely trestného konania?   

B.3. Popíšte vlastnými slovami, čo je priestupkom spáchaným úmyselne. 

B.4. Máte zbrojný preukaz skupiny „A“. Je príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky oprávnený odňať vám zbraň pri vstupe do objektov ústavu na výkon väzby? 

Ak nie, vysvetlite prečo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka B-3: 

B.1. Vymenujte okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a vysvetlite jednu z nich.  

B.2. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „F“ vo večerných hodinách cestou z  výstavy zbraní 

a streliva z ktorej prepravoval rôzne druhy zbraní a streliva  spozoroval, ako sa traja neznámi 

mladíci, ktorí sú ozbrojení baseballovými pálkami pokúšajú vlámať cez mrežu prízemného 

balkóna do susedovho bytu. Môže držiteľ zbraní  jednou z prepravovaných zbraní obmedziť 

osobnú slobodu mladíkov do príchodu policajnej hliadky?  

B.3. Dopúšťa sa držiteľ zbrojného preukazu priestupku alebo trestného činu,  ak nosí alebo 

prepravuje strelnú zbraň i napriek tomu, že požil alkoholický nápoj?  

B.4. Sú príslušníci Železničnej polície oprávnení odňať zbraň predvádzanej osobe? 

 

Otázka B-4: 

B.1. Trinásťročný syn zobral svojmu otcovi zo skrine dlhú guľovú zbraň, ktorú má otec v 

legálnej držbe na zbrojný preukaz skupiny „D“ a za 100.- Eur ju predal sedemnásťročnému 

kamarátovi. Sú tieto osoby trestne zodpovedné? Je možné trestne stíhať aj otca? Ak áno, podľa 

akého zákona ?  

B.2. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „D“ cestou do poľovného revíru spozoroval, ako sa 

dvaja neznámi mladíci pokúšajú železnou tyčou vylomiť okenicu na cudzej chate v chatovej 

oblasti. Je držiteľ zbrojného preukazu oprávnený pod hrozbou použitia zbrane a s namierenou 

zbraňou obmedziť osobnú slobodu oboch mladíkov do príchodu policajnej hliadky? 

B.3. Popíšte vlastnými slovami, čo je priestupok spáchaný z nedbanlivosti. 

B.4. Sú príslušníci Vojenskej polície oprávnení odňať zbraň predvádzanej osobe? 

 

Otázka B-5: 

B.1. Devätnásťročný syn zobral svojmu otcovi voľne odloženú krátku guľovú zbraň, ktorú má 

otec v legálnej držbe na zbrojný preukaz skupiny „B“. Na povale rodinného domu sa syn touto 

zbraňou ťažko zranil. Dopúšťa sa zavineného konania držiteľ zbrane (otec)?  

B.2. Občan pri čistení krátkej guľovej zbrane, ktorú má v legálnej držbe na zbrojný preukaz 

skupiny „A“, si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil svoju manželku, 

ktorá pri prevoze do nemocnice zomrela. Vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý sa dostavil na 

miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie. Občan tejto 

výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že mu môže byť uložená poriadková pokuta a 

zbraň mu môže byť odňatá. Je vyšetrovateľ Policajného zboru oprávnený vydať príkaz na odňatie 

uvedenej zbrane? Potrebuje na takýto úkon súhlas prokurátora? 

B.3. Popíšte vlastnými slovami čo sa rozumie pod pojmom „opakovane uznaný vinným z 

priestupku“.  

B.4. Sú príslušníci Obecnej polície oprávnení odňať zbraň predvádzanej osobe? 

 

 

Otázka B-6: 



B.1. Vymenujte sankcie podľa Trestného zákona a uveďte aspoň dve ochranné opatrenia.   

B.2. Manželka podnikateľa spáchala samovraždu zastrelením krátkou guľovou zbraňou, ktorú 

mal podnikateľ v legálnej držbe na zbrojný preukaz skupiny „A“. Zanechala rozlúčkový list, v 

ktorom okrem iného výslovne uviedla, že sa zastrelí manželovou zbraňou, aby ho potrestala za 

manželskú neveru. Je podnikateľ povinný vyhovieť výzve vyšetrovateľa Policajného zboru, aby 

zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie? Potrebuje na to vyšetrovateľ Policajného zboru 

súhlas prokurátora? 

B.3. Aké zavinenie je potrebné na zodpovednosť za priestupok? 

B.4. Príslušníci Policajného zboru kontrolovali poľovníka idúceho na poľovačku s brokovnicou. 

Pri kontrole zistili, že poľovník má pri sebe aj nabitú pištoľ, ktorú je oprávnený nosiť na základe 

platného zbrojného preukazu. Značka a výrobné číslo brokovnice, ktorú poľovník mal pri sebe, 

nesúhlasili s údajmi  v preukaze zbrane. Sú policajti oprávnení odňať poľovníkovi obidve zbrane, 

alebo len jednu z nich? Vysvetlite, prečo. 

  

Otázka B-7: 

B.1. Vymenujte sankcie podľa Trestného zákona a uveďte aspoň päť trestov. 

B.2. Držiteľa zbrojného preukazu skupiny „B“ sused požiadal, aby mu pomohol zadržať dvoch 

neznámych mužov, ktorí sa vlámali do jeho domu a odnášajú bytové zariadenie. Je držiteľ 

zbrojného preukazu oprávnený pri zadržaní uvedených osôb použiť hrozbu namierenou zbraňou, 

aj keď nebol napadnutý jeho vlastný majetok? Sú držiteľ zbrojného preukazu a jeho sused 

oprávnení obmedziť slobodu oboch neznámych mužov až do príchodu príslušníkov Policajného 

zboru?  

B.3. Kto nie je zodpovedný za priestupok? 

B.4. Ste držiteľom zbrojného preukazu, ktorý vás oprávňuje držať zbrane na poľovné účely. 

Kúpili ste od iného držiteľa zbrojného preukazu, ktorý býva mimo okresu vášho pobytu brokovú 

poľovnú zbraň kategórie C. Potrebujete na prepravu uvedenej zbrane do miesta svojho pobytu na 

účely ohlásenia zbrane osobitné povolenie policajného útvaru, alebo vám stačí zbrojný preukaz? 

 

Otázka B-8: 

B.1. Vlastnými slovami vysvetlite rozdiel medzi prečinom a zločinom podľa Trestného zákona.  

B.2. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „A“ pristihol vo svojom byte neznámeho muža a ženu, 

ktorí mu vyrazili vchodové dvere a z bytu odnášali televízor a rádio. Držiteľ zbrojného preukazu 

pod hrozbou namierenej zbrane prikázal obom osobám, aby odložili odcudzené veci a ľahli si 

dole tvárou na dlážku. Následne telefonicky privolal príslušníkov Policajného zboru. Bol držiteľ 

zbrojného preukazu v takomto prípade oprávnený obmedziť osobnú slobodu uvedených 

neznámych osôb?  

B.3. Aké sankcie je možné uložiť za priestupok? 

B.4. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny „A“ kúpil na burze od neznámeho muža samonabíjaciu 

pištoľ za  výhodnú cenu. Pri odchode z burzy ho skontroloval príslušník Policajného zboru a na 

mieste mu zbraň zaistil. Sú policajti oprávnení predbežne zaistiť zbraň? Vysvetlite, prečo. 

Otázka B - 9: 



B.1. Vysvetlite vlastnými slovami, prípadne uvedením konkrétnych príkladov čo je nutná obrana 

podľa  § 25 Trestného zákona a aké podmienky musia byť splnené na konanie v nutnej obrane. 

B.2. Do bytu držiteľa zbrojného preukazu skupiny „B“ sa dostavil vyšetrovateľ Policajného zboru 

a vyzval ho, aby mu vydal krátku guľovú zbraň, ktorú je potrebné zaistiť na účely trestného 

konania. Uvedenou zbraňou 17-ročný syn držiteľa zbrojného preukazu zastrelil susedovi vo 

dvore psa, čím mu spôsobil škodu minimálne 1 659,-- Eur. Držiteľ zbrojného preukazu odmietol 

vydať zbraň s tým, že chce na to písomný súhlas prokurátora. Možno držiteľa zbrojného 

preukazu postihnúť za to, že nevyhovel výzve vydať zbraň ako vec, ktorú je potrebné zaistiť na 

účely trestného konania?  

B.3. Aké ochranné opatrenia je možné uložiť za priestupok? 

B.4. Policajný útvar doručil držiteľovi zbrojného preukazu rozhodnutie o zaistení zbrojného 

preukazu, zbrane a preukazu zbrane s odôvodnením, že bolo voči nemu vznesené obvinenie za 

trestný čin uvedený v § 19 ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive. Je policajný útvar v 

prípade nesplnenia povinnosti v uvedenom rozhodnutí oprávnený zbrojný preukaz, zbraň a 

preukaz zbrane odňať? Ak áno, vysvetlite na základe čoho.  

 

Otázka B. - 10: 

B.1. Vysvetlite vlastnými slovami, prípadne uvedením konkrétnych príkladov, čo je krajná núdza 

podľa § 24 Trestného zákona.  

B.2. Má podmienečné zastavenie trestného stíhania vplyv na spoľahlivosť osoby podľa zákona 

o zbraniach a strelive?   

B.3. Vymenujte aspoň päť priestupkov podľa zákona o priestupkoch. 

B.4. Súkromný detektív prišiel na základe písomného predvolania na okresný súd vypovedať ako 

svedok a mal pri sebe pištoľ, ktorú je oprávnený nosiť na ochranu osoby a majetku. Pri vstupe do 

budovy okresného súdu ho kontrolovali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 

republiky a oznámili mu, že pištoľ mu musia odobrať a to na dobu, kým sa bude zdržiavať 

v budove súdu. Sú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky oprávnení 

odobrať uvedenú zbraň? Ak nie, vysvetlite, prečo. 

 

Otázka B. - 11: 

B.1. Čo sa rozumie oprávneným použitím zbrane podľa Trestného zákona (§ 26)? 

B.2. Občan pri čistení krátkej guľovej strelnej zbrane legálne držanej na zbrojný preukaz s 

oprávnením skupiny „A“ si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil svoju 

manželku, ktorá pri prevoze do nemocnice zomrela. Príslušník Policajného zboru, ktorý sa 

dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie. 

Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že mu môže byť uložená 

poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. Môže príslušník Policajného zboru zbraň odňať 

podľa Trestného poriadku? 

B.3. Môže sa držiteľ zbrojnej licencie dopustiť priestupku? Ak nie, čoho sa dopúšťa? 

B.4. Podľa čoho sa určuje miestna príslušnosť pre držiteľa zbrojného preukazu?  

 



Otázka B. - 12: 

B.1. Aké zavinenia rozlišujeme podľa Trestného zákona?   

B.2. Občan pri čistení dlhej guľovej zbrane legálne držanej na základe zbrojného preukazu s 

oprávnením skupiny „D“ si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil svoju 

manželku. Vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý sa dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby 

mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie. Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i 

napriek upozorneniam, že mu môže byť uložená poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. 

Môže vyšetrovateľ Policajného zboru odňať zbraň aj sám alebo na to potrebuje príkaz 

prokurátora?  

B.3. Možno prejednať držiteľa zbrojného preukazu v blokovom konaní? 

B.4. Vymenujte príslušnosti na konanie podľa Správneho poriadku. 

 

Otázka B. - 13: 

B.1. Kto sa rozumie páchateľom a kto spolupáchateľom trestného činu? 

B.2. Držiteľa zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „B“ sused požiadal, aby mu pomohol 

zadržať dvoch neznámych mužov, ktorí sa vlámali do jeho domu a odnášajú bytové zariadenie. Je 

držiteľ zbrojného preukazu oprávnený pri zadržaní uvedených osôb použiť hrozbu namierenou 

zbraňou, aj keď nebol napadnutý jeho vlastný majetok? Sú držiteľ zbrojného preukazu a jeho 

sused oprávnení obmedziť slobodu neznámych mužov až do príchodu príslušníkov Policajného 

zboru?  

B.3.  Možno prejednať držiteľa zbrojnej licencie v blokovom konaní? 

B.4. Aký zákon sa vzťahuje na konanie neupravené v zákone č. 190/2003 Z.z. o strelných 

zbraniach a strelive? 

  

Otázka B. - 14: 

B.1. Čo sa rozumie trestným činom spáchaným so zbraňou podľa Trestného zákona? 

B.2. Vymenujte súdy na účely Trestného poriadku.  

B.3. Dopúšťa sa ten, kto bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo 

strelivo podliehajúcu povoľovaciemu konaniu, ohláseniu alebo evidenčnej povinnosti, alebo ju 

bez povolenia prechováva alebo vykonáva činnosť na ktoré je potrebné povolenie podľa zákona 

o zbraniach a strelive priestupku podľa zákona o priestupkoch?   

B.4. V akej lehote  môže držiteľ zbrojného preukazu podať žiadosť o vydanie nového zbrojného 

preukazu? 

 

 

 

 

 

 

Otázka B. - 15: 



B.1. Vymenujte okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a vysvetlite vek v čase spáchania 

činu.  

B.2. Kto sa rozumie obvineným? 

B.3. Kto môže byť držiteľom výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie 

A?  

B.4. V ktorých prípadoch pri zániku platnosti zbrojného preukazu vydá policajný útvar nový 

zbrojný preukaz po predložení dvoch fotografií a zaplatení správneho poplatku? Na akú dobu sa 

zbrojný preukaz vydáva?  

 

Otázka B. - 16: 

B.1. Aký je rozdiel medzi zbraňou podľa Trestného zákona zbraňou a podľa Zákona o strelných 

zbraniach a strelive?  

B.2. Kto môže obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo 

bezprostredne po ňom? (§ 85 ods. 2 Trestného poriadku)   

B.3. Dopúšťa sa ten, kto urobí nepravdivé čestné vyhlásenie podľa zákona o zbraniach a strelive 

priestupku? 

B.4. Kto rozhoduje v pochybnostiach o zaradení zbrane a streliva a ich určení v rámci 

jednotlivých kategórií?  

 

Otázka B. - 17: 

B.1. Vymenujte aspoň desať trestných činov, ktoré majú vplyv na bezúhonnosť osoby podľa 

zákona o zbraniach a strelive. 

B.2. Kto je povinný vydať vec dôležitú pre trestné konanie (§ 89 Trestného poriadku)? 

B.3. Dopúšťa sa držiteľ skupiny C zbrojného preukazu priestupku, ak  viditeľne nosí na opasku 

krátku guľovú zbraň?  

B.4. Kto udeľuje výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie alebo nosenie zbrane 

kategórie A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka B. - 18: 



B.1. Osemnásťročný mladík si vyrobí v otcovej dielni zo vzduchovky 

palnú zbraň na malokalibrové strelivo. Dopustil sa mladík trestného činu 

nedovoleného ozbrojovania podľa         § 294 Trestného zákona, alebo 

ide len o priestupok podľa zákona o strelných zbraniach a strelive?  

B.2. Čo upravuje Trestný poriadok ( § 1Trestného poriadku)? 

B.3. Kto prejednáva priestupky na úseku strelných zbraní a streliva? 

B.4. Ktorý policajný útvar je príslušný na vydanie zbrojnej licencie? 

 

 

 

Otázka B. - 19: 

B.1. Vysvetlite vlastnými slovami alebo na konkrétnych príkladoch 

rozdiel medzi krajnou núdzou (§ 24 Trestného zákona) a nutnou obranou 

(§ 25 Trestného zákona). 

B.2. Kedy možno odňať vec dôležitú pre trestné konanie? 

B.3. Uveďte priestupky, ktoré majú vplyv na stratu spoľahlivosti držiteľa 

zbrojného preukazu.   

B.4. V akých prípadoch je oprávnený príslušník Policajného zboru 

predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo 

zbrojný sprievodný list? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka B. - 20: 



B.1. Osoba kúpi na burze od inej osoby za výhodnú cenu (tzv. „bez papierov“) krátku guľovú 

zbraň.  Dopustí sa kupujúci trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 Trestného 

zákona ak nie je  držiteľom zbrojného preukazu? Možno postihnúť aj predávajúceho?  

B.2. Kto sa rozumie odsúdeným? 

B.3. Kto je zodpovedný za porušenie povinností uložených právnickej osobe?  

B.4. Ako príslušný útvar postupuje v prípade, ak účastník konania na výzvu správneho orgánu 

v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania?  



SÚBOR OTÁZOK  

C.  

ZÁKLADY KONŠTRUKCIE A ČINNOSTI STRELNÝCH ZBRANÍ  

A STRELIVA, TEÓRIE STREĽBY, BEZPEČNEJ MANIPULÁCIE SO ZBRAŇOU A 

ZÁSAD  BEZPEČNOSTI NA STRELNICI  

 

Otázka C - 1: 

Považujú sa hlavné časti zbrane podľa zákona o zbraniach a strelive za zbraň? Vymenujte hlavné  

časti zbrane podľa zákona o zbraniach a strelive  

Aké podmienky musí podľa zákona o zbraniach a strelive spĺňať správca strelnice?  

 

Otázka C - 2: 

Aký je rozdiel v konštrukcii pištole a revolvera? 

            Je povolené priniesť si na strelnicu v zime na zahriatie alkoholický nápoj a požiť ho v malom 

množstve? 

 

Otázka C - 3: 

Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive považuje za historickú zbraň? 

Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive rozumie strelnicou?  

            

Otázka C - 4: 

Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive rozumie palnou zbraňou? 

Akým spôsobom musí byť podľa zákona o zbraniach a strelive zabezpečená ručná zbraň 

kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 

000 kusov streliva? 

 

Otázka C - 5: 

Aká zbraň sa podľa zákona o zbraniach a strelive považuje za znehodnotenú zbraň? 

Akým spôsobom sa podľa zákona o zbraniach a strelive ukladajú zásobníky zbrane z pohľadu ich 

zabezpečenia? 

 

Otázka C - 6: 

Čo je podľa zákona o zbraniach a strelive expanzná strela? 

Môže pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba osoba vo veku od 12 

rokov do 18 rokov používať zbraň? Ak áno, vysvetlite, za akých podmienok. 

 

 

 



Otázka C - 7: 

Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive rozumie valcom revolvera a záverom. Platia pre 

nadobudnutie a držanie týchto častí zbrane rovnaké podmienky ako pre nadobudnutie a držanie 

zbrane (ak áno, prečo?) 

Kto, pre koho,  na aké účely a do akej zbrane môže prebíjať strelivo?  

 

Otázka C - 8: 

Vlastnými slovami opíšte aký je rozdiel medzi guľovou, brokovou a kombinovanou zbraňou? 

Je prevádzkový poriadok záväzný len pre zamestnancov strelnice a osoby, ktoré na strelnici 

strieľajú, alebo je záväzný aj pre iné osoby? 

 

Otázka C - 9: 

Vlastnými slovami opíšte aký je rozdiel medzi samočinnou, samonabíjacou a opakovacou 

zbraňou. 

Z akých zbraní zaradených do kategórie D sa môže strieľať len na strelnici? Musí táto zbraň 

spĺňať aj iné podmienky stanovené zákonom? 

 

Otázka C - 10: 

Vlastnými slovami opíšte aký je rozdiel medzi jednovýstrelovou a viacvýstrelovou zbraňou? 

Z akých zbraní zaradených do kategórie D a za akých podmienok sa môže strieľať aj mimo 

strelnice.  

 

Otázka C - 11: 

Vysvetlite, čo je to náboj, z akých častí sa skladá a aký je rozdiel medzi nábojom a nábojkou. 

Počas cvičnej streľby na strelnici sa vám v zbrani „vzprieči náboj“ a poruchu si neviete sami 

odstrániť. Môžete požiadať o pomoc strelca na susednom stanovišti, alebo urobíte iné opatrenie 

(ak áno, aké opatrenie to bude)? 

 

Otázka C - 12: 

Do akej kategórie zbraní je zaradené strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou? 

Na aké účely sa takéto strelivo môže používať? 

Vzťahuje sa povinnosť riadne zabezpečiť zbraň alebo strelivo do nej proti jej zneužitiu, strate 

alebo odcudzeniu aj na držiteľa zbrane kategórie D? 

 

Otázka C - 13: 

Vysvetlite rozdiel medzi krátkou a dlhou zbraňou. 

Akým spôsobom je podľa zákona o zbraniach a strelive povinná zabezpečiť zbrane a strelivo 

fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo 

v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor? 



             

Otázka C - 14: 

Čo sa rozumie podľa zákona o zbraniach a strelive hlavňou, vložnou hlavňou a nábojovou 

komorou? Platia pre nadobudnutie a držanie týchto častí zbrane rovnaké podmienky ako pre 

nadobudnutie a držanie zbrane? 

Čo znamená, že zbraň musí byť zabezpečená v nenabitom stave? 

 

Otázka C - 15: 

Aký je postup držiteľa zbrojného preukazu pred a po znehodnotení zbrane? 

Akým spôsobom musia byť podľa zákona o zbraniach a strelive zabezpečené ručné zbrane 

kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbraň kategórie A, ktorá 

nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac než 20 držaných 

kusov, alebo viac než 20 000 držaných kusov streliva?  

 

Otázka C - 16: 

            Kedy sa na palnú zbraň určenú na streľbu nábojom typu flobert vzťahuje povoľovacie konanie a 

evidenčná povinnosť, teda kedy je na jej nosenie alebo držanie potrebný zbrojný preukaz?  

Vysvetlite praktickú realizáciu zásady „So zbraňou zaobchádzajte vždy tak, ako keby bola nabitá 

a pripravená na streľbu“. 

 

Otázka C - 17: 

            Čo sa podľa zákona o zbraniach a strelive rozumie plynovou zbraňou? Vlastnými slovami opíšte 

rozdiel medzi vzduchovkou, plynovkou a vetrovkou. Kedy sa na plynovú zbraň vzťahuje 

povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť, teda kedy je na jej nosenie alebo držanie potrebný 

zbrojný preukaz?  

Kto sa môže zdržiavať na palebnej čiare pri cvičnej streľbe na strelnici? 

 

Otázka C - 18: 

Kedy sa na mechanickú zbraň vzťahuje povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť, teda kedy je 

na jej nosenie alebo držanie potrebný zbrojný preukaz?  

Môže na strelnici cvične strieľať aj osoba, ktorá nemá zbrojný preukaz? Ak áno, vysvetlite, za 

akých podmienok. 

 

Otázka C - 19: 

Do akých kategórií rozdeľujeme podľa zákona o zbraniach a strelive zbrane? Uveďte aspoň  

jednu  zbraň z každej kategórie. 

Vlastnými slovami vysvetlite pojmy balistiky: zámerná, námerná a výstrelná. 

 

 



Otázka C - 20: 

Vymenujte, ktoré zbrane sa považujú za zakázané zbrane. Môže sa stať zakázanou zbraň, na 

ktorej držanie alebo nosenie je fyzická osoba oprávnená na základe platného zbrojného 

preukazu? 

Čo sa rozumie manipuláciou so zbraňou alebo strelivom? 



SÚBOR OTÁZOK  

D.   

ZÁKLADY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI  

PRI  PORANENIACH  SPÔSOBENÝCH  

STRELNÝMI  ZBRAŇAMI,  PRAKTICKÁ UKÁŽKA 

POSKYTNUTIA PRVEJ POMOCI  

 

Otázka D - 1: 

Ako sa prejavujú povrchové poranenia tvárovej časti hlavy a v čom 

spočíva poskytnutie prvej    pomoci? 

  

Otázka D - 2: 

Kedy a ako by ste poskytli umelé dýchanie? 

 

Otázka D - 3: 

Ako sa prejavuje strelné poranenie mozgovej časti hlavy a v čom spočíva 

poskytnutie prvej pomoci? 

  

Otázka D - 4: 

Kedy a ako by ste poskytli masáž srdca? 

 

Otázka D - 5: 

Ako by ste poskytli prvú pomoc pri povrchovom strelnom poranení 

krku? 

  

Otázka D - 6: 

Aké sú tri základné zásady pri poskytovaní prvej pomoci? 

 

Otázka D - 7: 

Čo je najdôležitejšie pri podávaní prvej pomoci? 



 

Otázka D - 8: 

Kedy uložíme človeka do stabilizovanej polohy? 

 

Otázka D - 9: 

Ako sa prejavuje strelné poranenie hrudníka  a v čom spočíva 

poskytnutie prvej pomoci? 

 

Otázka D - 10: 

Ako sa prejavuje strelné poranenie brucha, ak strela alebo jej časť 

prenikla do brušnej dutiny  

 a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci? 

 

Otázka D - 11: 

Ako sa prejavuje osoba postihnutá šokom? 

 

Otázka D - 12: 

Opíšte poskytnutie prvej pomoci pri strelnom poranení. 

 

Otázka D - 13: 

Vymenujte tiesňové linky. 

 

Otázka D – 14: 

Opíšte, ako by ste umiestnili osobu do stabilizovanej polohy.  

  

Otázka D - 15: 

Opíšte zastavenie dýchania. 

 

 



Otázka D - 16: 

Aké sú príznaky vonkajšieho krvácania?  

 

Otázka D - 17: 

Ako sa prejavuje strelné  poranenie organizmu strelnou zbraňou?  

  

Otázka D - 18: 

Aké sú všeobecné príznaky straty krvi v prípade strelného poranenia a v 

čom spočíva  

poskytnutie prvej pomoci? 

  

Otázka D - 19: 

Ako by ste postupovali pri poskytovaní prvej pomoci zranenej osobe ak 

nedýcha? 

 

Otázka D - 20: 

Ako by ste postupovali pri poskytnutí prvej pomoci osobe zasiahnutej 

slzotvorným plynom?  

 



SÚBOR OTÁZOK  

E. 

 UKÁŽKA PRAKTICKÉHO A BEZPEČNÉHO  

POUŽÍVANIA ZBRANE   

 

Otázka E - 1: 

Uveďte a popíšte základné pravidlá bezpečnej manipulácie so zbraňou na strelnici. 

 

Otázka E - 2: 

Prakticky predveďte a vysvetlite podstatu mierenia so strelnou zbraňou na určený bod. 

 

Otázka E - 3: 

Prakticky predveďte a popíšte, akú činnosť vykonáte so zbraňou pred samotnou streľbou. 

  

Otázka E - 4: 

Prakticky predveďte nabitie a vybitie zbrane. 

 

Otázka E - 5 

Prakticky predveďte, ako by ste postupovali ako strelec v prípade poruchy zbrane. 

 

Otázka E - 6: 

Prakticky predveďte, aký postup dodržíte pri vybíjaní zbrane. 

  

Otázka E - 7: 

Prakticky predveďte, ako by ste postupovali v prípade poruchy zbrane spôsobenej vzpriečenou  

nábojnicou. 

 

Otázka E - 8: 

Prakticky predveďte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť kratšiu ako   

15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok. 

 

Otázka E -9: 

Prakticky predveďte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť dlhšiu ako   

15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok. 

 

 



Otázka E – 10: 

Prakticky vykonajte bezpečnostnú prehliadku a uschovanie zbrane. 

 

Otázka E - 11: 

Prakticky predveďte vyčistenie zbrane. 

 

Otázka E - 12: 

Prakticky predveďte postup pri  mierenej streľbe. 

 

Otázka E - 13: 

Prakticky predveďte správny úchop pri obojručnej streľbe. 

 

Otázka E - 14: 

Prakticky predveďte a popíšte základné rozobratie krátkej zbrane pri čistení. 

  

Otázka E - 15: 

Prakticky predveďte a popíšte základné rozobratie dlhej zbrane pri čistení. 

  

Otázka E -16 

Prakticky predveďte a popíšte zloženie krátkej zbrane. 

 

Otázka E - 17: 

Prakticky predveďte a popíšte zloženie dlhej zbrane. 

  

Otázka E - 18: 

Prakticky predveďte a popíšte ako sa pohybujete na strelnici so zbraňou.   

 

Otázka E - 19: 

Prakticky predveďte a popíšte ako postupujete pred nabitím zbrane. 

  

Otázka E -20: 

Prakticky predveďte a popíšte manipuláciu so zbraňou pred streľbou.   
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