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554
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností a o zmene a doplnení zákona è. 36/1967 Zb.
o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona è. 238/2000 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1

d)
e)
f)
g)

rozpoètová organizácia a príspevková organizácia,
štátny fond,4)
Fond národného majetku Slovenskej republiky,
Slovenský pozemkový fond pri odplatných prevodoch vlastníctva k nehnute¾nostiam, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky.

Predmet úpravy

§3

Tento zákon upravuje zdaòovanie odplatného prevodu a odplatného prechodu nehnute¾ností.1) Na úèely
tohto zákona sa za nehnute¾nosti považujú aj byty a nebytové priestory.

Predmet dane

§2
Daòovník
(1) Daòovníkom dane z prevodu a prechodu nehnute¾ností (ïalej len „daò“) je
a) prevodca nehnute¾ností,
b) prevodca a nadobúdate¾ pri zámene nehnute¾ností,
c) nadobúdate¾ pri odplatnom nadobudnutí vlastníctva k nehnute¾nostiam pri výkone rozhodnutia,2) pri
konkurze a vyrovnaní, pri uspokojení poh¾adávky
záložného verite¾a predajom nehnute¾ností pri nesplnení záväzku dlžníka a pri iných odplatných prechodoch,
d) verite¾ pri zabezpeèení záväzku prevodom práva,3)
e) èlen družstva alebo spoloèník obchodnej spoloènosti pri vklade nehnute¾ností do družstva alebo obchodnej spoloènosti.
(2) Daòovníkmi pod¾a odseku 1 sú obaja manželia pri
odplatnom prevode vlastníctva k nehnute¾nostiam
z bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo od platnom prechode vlastníctva k nehnute¾nostiam do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
(3) Daòovníkom dane nie je
a) Slovenská republika,
b) vyšší územný celok,
c) obec,
1

(1) Predmetom dane je odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnute¾nostiam na území
Slovenskej republiky a vklady nehnute¾ností do obchodných spoloèností a družstiev. Zámena nehnute¾ností sa na úèely tohto zákona považuje za jeden prevod.
(2) Predmetom dane nie je
a) vydanie nehnute¾ností pod¾a osobitných predpisov,5)
b) prevod vlastníctva bytov, spoloèných èastí a spoloèných zariadení bytového domu vrátane prevodu
vlastníctva pri¾ahlých a zastavaných pozemkov do
vlastníctva doterajších nájomcov pod¾a osobitného
predpisu,6)
c) prvý prevod vlastníctva bytu v bytovom dome a jeho
spoloèných èastí a spoloèných zariadení alebo vlastníctva bytu v rodinnom dome vrátane prevodu vlastníctva pri¾ahlých pozemkov a zastavaných pozemkov z vlastníctva stavebníka do vlastníctva fyzickej
osoby alebo právnickej osoby,
d) prevod stavby vrátane pri¾ahlých pozemkov a zastavaných pozemkov, ktorá je novostavbou, na ktorú
bolo vydané právoplatné kolaudaèné rozhodnutie,
alebo je dokonèenou novostavbou, a stavba nebola
doteraz užívaná, ak prevodcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom èinnosti je
výstavba alebo predaj stavieb a ktorú nadobúdate¾
ïalej prenajíma na základe zmluvy s právom kúpy
prenajatej veci,
e) nadobudnutie nehnute¾ností na základe nájomnej

) § 119 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
) Napríklad Obèiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3
) § 553 Obèianskeho zákonníka.
4
) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
5
) Napríklad zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon è. 229/1991 Zb. o úprave
vlastníckych vz•ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorších predpisov.
6
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
2
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zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva
nájomcu, ak predchádzajúci prevod nehnute¾ností
do vlastníctva prenajímate¾a bol predmetom dane.
§4
Základ dane
(1) Základom dane je dohodnutá cena za nehnute¾nosti, najmenej však všeobecná hodnota nehnute¾ností stanovená pod¾a osobitného predpisu7)
a) uvedená v zmluve k návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnute¾ností8) pri odplatnom
prevode nehnute¾ností,
b) uvedená v právoplatnom rozhodnutí príslušného orgánu pri odplatnom prechode nehnute¾ností.
(2) Pri zámene nehnute¾ností je základom dane vyššia z všeobecných hodnôt nehnute¾ností stanovených
pod¾a osobitného predpisu.7) Ak sú všeobecné hodnoty
zamieòaných nehnute¾ností rovnaké, základom dane
je jedna z nich.
(3) Ak ide o nadobudnutie nehnute¾ností v konkurznom konaní9) alebo v rámci výkonu rozhodnutia pod¾a
osobitných predpisov,2) základom dane je cena, za ktorú sa nehnute¾nosti nadobudli.
(4) Ak je základ dane vyjadrený v cudzej mene, prepoèíta sa na slovenskú menu pod¾a kurzu peòažných
prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou
bankou Slovenska platného v deò vzniku daòovej po vinnosti.
(5) Základ dane sa znižuje o preukázané výdavky daòovníka za vyhotovenie znaleckého posudku.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 3 % zo základu dane pod¾a § 4.
§6
Minimálna výška dane
Daò sa nevyrubí a neplatí, ak je nižšia ako 100 Sk.
§7
Vznik daòovej povinnosti
Daòová povinnos• vzniká dòom
a) zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnute¾ností10)
s výnimkou pod¾a písmena c),
b) nadobudnutia platnosti zmluvy týkajúcej sa prevodu vlastníctva rozostavanej stavby, neskolaudovanej stavby alebo stavby, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnute¾ností, alebo
c) nesplnenia záväzku zabezpeèeného prevodom práva.3)
7
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§8
Správca dane
Správcom dane je daòový úrad, v ktorého územnom
obvode sa nehnute¾nos• nachádza.
§9
Daòové priznanie
(1) Daòovník je povinný poda• daòové priznanie
správcovi dane do 90 dní odo dòa vzniku daòovej povinnosti a daò si sám vypoèíta•.
(2) Daòovníci pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 podávajú na základe vzájomnej dohody jedno daòové priznanie a ak sa nedohodnú, správca dane urèí, kto z daòovníkov podá daòové priznanie.
(3) V daòovom priznaní daòovník, ktorým je fyzická
osoba, je povinný uvies• meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné èíslo a daòovník, ktorým je
právnická osoba, je povinný uvies• obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo organizácie. Súèasne je po vinný vyplni• aj ïalšie údaje daòového priznania.
Osobné údaje sú chránené osobitným predpisom.11)
§ 10
Zaokrúh¾ovanie dane
Základ dane sa zaokrúh¾uje na celé sto koruny nadol.
§ 11
Platenie a splatnos• dane
(1) Daòovník pod¾a § 2 ods. 1 a 2 je povinný vypoèítanú daò zaplati• najneskôr v posledný deò lehoty na podanie daòového priznania; tento deò je dòom splatnosti dane.
(2) Daòovníci pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sú povinní zaplati• daò spoloène a nerozdielne.
§ 12
Vrátenie dane
(1) Správca dane vráti daò, ak zistí, že ju zaplatil ten,
kto na to nebol povinný.
(2) Správca dane vráti daò na žiados• daòovníka pri
odstúpení od zmluvy, ak sa od zmluvy odstúpi do troch
rokov odo dòa zápisu vlastníckeho práva do katastra
nehnute¾ností, alebo pri urèení neplatnosti zmluvy súdom.
(3) Správca dane vráti daò, ak o to daòovník požiada
do jedného roka odo dòa, keï nastali skutoènosti uvedené v odseku 2.
(4) Správca dane vydá o vrátení dane pod¾a odsekov 1 a 2
rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvola•.

) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
9
) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
10
) § 28 až 32 a § 34 až 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
8
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(5) Správca dane vráti daò do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení dane.
§ 13
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§ 18
Ustanovenia tohto zákona sa uplatnia, ak daòová povinnos• vznikne do konca roku 2004.

Kontrola

§ 19

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona
správcami dane vykonáva Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky. Kontrolná èinnos• iných orgánov nie je
týmto zákonom dotknutá.
(2) Na vykonávanie kontroly pod¾a odseku 1 sa vz•ahujú osobitné predpisy.12)
§ 14

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady
è. 318/1992 Zb. o dani z dedièstva, dani z darovania
a dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 87/1993
Z. z., zákona è. 133/1998 Z. z., zákona è. 256/2000
Z. z., zákona è. 151/2001 Z. z., zákona è. 107/2002
Z. z. a zákona è. 516/2002 Z. z.

Konanie

Èl. II

Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, postupuje sa
v konaní vo veciach dane pod¾a osobitného predpisu.13)
§ 15

Zákon è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona è. 238/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Súèinnos•

1. V § 21 v odseku 5 sa vypúš•a písmeno b) vrátane
poznámky pod èiarou k odkazu 3.

(1) Správa katastra zašle správcovi dane jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu
spolu s dokladom o stanovení všeobecnej hodnoty
nehnute¾ností7) v lehote do 30 dní odo dòa zápisu do
katastra nehnute¾ností.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa vypúš•a citácia „Zákon Slovenskej národnej rady è. 318/1992 Zb.
o dani z dedièstva, dani z darovania a dani z prevodu
a prechodu nehnute¾ností v znení neskorších predpisov.“.

(2) Správa katastra zašle správcovi dane oznámenie
o vykonaní zápisu do katastra nehnute¾ností záznamom verejnej listiny alebo inej listiny do 30 dní odo dòa
tohto zápisu.
§ 16

3. V § 21 sa vypúš•a odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
4. Nadpis Oddielu V znie:
„SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA“.

Vz•ah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená
spôsobom ustanoveným zákonom, neustanovuje inak.
Prechodné a závereèné ustanovenia
§ 17
Ak daòová povinnos• k dani z dedièstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností
vznikla pred 1. januárom 2004, postupuje sa pod¾a doterajších predpisov s výnimkou § 29 zákona Slovenskej
národnej rady è. 318/1992 Zb. o dani z dedièstva, dani
z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností
v znení úèinnom pred 1. aprílom 2002, ak daòová povinnos• k dani z dedièstva, k dani z darovania a k dani
z prevodu a prechodu nehnute¾ností vznikla do 1. apríla 2002.

5. Pod nadpis Oddielu V sa vkladá § 25a, ktorý znie:
„§ 25a
Podrobnosti o ustanovení metód znaleckého stanovenia hodnoty majetku a postupov v prípadoch, v ktorých sa pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov
vyžaduje stanovenie hodnoty majetku vrátane majetku
podniku alebo èasti podniku alebo zložiek majetku
podniku, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
Èl. III
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

12
13

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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555
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 24. novembra 2003,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 190/2003 Z. z.
o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 14,
§ 21 ods. 11, § 28 ods. 1 písm. k), § 35 ods. 6, § 36
písm. d), § 51 ods. 2, § 57 ods. 4, § 58 ods. 4 zákona
è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky
odbornej spôsobilosti žiadate¾a o vydanie zbrojného
preukazu (ïalej len „skúška“) a spôsobe zapoèítania
namiesto tejto skúšky alebo jej èasti,
b) náležitosti a spôsob vedenia evidencie strelných zbraní (ïalej len „zbraò“), streliva, strelného prachu, zápaliek v záznamových knihách a evidencie súvisiacej
s podnikaním na úseku zbraní a streliva,
c) podmienky na prechovávanie alebo skladovanie streliva, strelného prachu alebo zápaliek zodpovednou
osobou držite¾a zbrojnej licencie,
d) obsah lekárnièky prvej pomoci držanej na strelnici,
e) podmienky zabezpeèenia zbrane alebo streliva proti
ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu poèas ich verejného vystavovania,
f) náležitosti potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením alebo znièením, alebo výrobou jej rezu.
§2
Rozsah skúšky
(1) Rozsah skúšky je uvedený v prílohe è. 1.
(2) Skúšobné otázky vypracúva Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky.
§3
Spôsob vykonania skúšky
(1) Skúška sa vykoná do 60 dní od podania žiadosti
o vydanie zbrojného preukazu. Miesto a termín konania
skúšky môžu by• žiadate¾ovi oznámené pri podaní žiadosti na okresnom riadite¾stve Policajného zboru (ïalej
len „policajný útvar“); inak policajný útvar oznámi miesto a termín konania skúšky žiadate¾ovi najneskôr 14 dní
pred vykonaním skúšky. Žiadate¾ môže písomne požiada• o zmenu termínu vykonania skúšky z dôležitých
osobných prekážok. O žiadosti rozhodne predseda skúšobnej komisie.

(2) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikaèným stupòom „vyhovel“ alebo klasifikaèným stupòom „nevyhovel“. Predseda skúšobnej komisie zapíše dátum konania
a výsledok skúšky do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadate¾a.
(3) Ak žiadate¾ zo závažných dôvodov nemohol prís• na
skúšku alebo na opakovanú skúšku, môže písomne požiada• o urèenie náhradného termínu. O žiadosti rozhodne predseda skúšobnej komisie, ktorý odôvodnenos• žiadosti posúdi a žiados• zamietne alebo urèí náhradný
termín skúšky alebo opakovanej skúšky.
(4) Postup pri konaní skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý je uvedený v prílohe è. 2.
§4
Spôsob zapoèítania skúšky
(1) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. a) zákona sa zapoèíta èas• A až E skúšky pod¾a prílohy è. 1 na
základe ním predloženého písomného potvrdenia nadriadeného s personálnou právomocou.
(2) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. b) zákona sa zapoèíta èas• A až E skúšky pod¾a prílohy è. 1 na
základe ním predloženého osvedèenia o vykonaní skúšky pred odbornou komisiou Policajného zboru.
(3) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. c) zákona sa zapoèíta èas• A až C a èas• E pod¾a prílohy è. 1
skúšky na základe ním predloženého vysokoškolského
diplomu, ktorým preukáže dosiahnuté vysokoškolské
policajné vzdelanie alebo vysokoškolské vojenské vzde lanie.
(4) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. d) zákona sa zapoèíta èas• A a B skúšky pod¾a prílohy è. 1 na základe ním predloženého vysokoškolského diplomu, ktorým preukáže dosiahnuté magisterské vysokoškolské
právnické vzdelanie.
(5) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. e) zákona sa zapoèíta èas• C a èas• E skúšky pod¾a prílohy è. 1
na základe ním predloženého vysvedèenia, ktorým preukáže dosiahnuté stredoškolské policajné vzdelanie alebo stredoškolské vojenské vzdelanie.
(6) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. f) zákona sa zapoèíta èas• C a èas• E skúšky pod¾a prílohy è. 1
na základe ním predloženého rozhodnutia súdu o vymenovaní osoby za znalca v odbore zbraní a streliva alebo
vysvedèenia, ktorým preukáže dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v odbore zbrojár.
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(7) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. g) zákona sa zapoèíta èas• C a èas• E skúšky pod¾a prílohy è. 1
na základe ním predloženého vysvedèenia alebo vysokoškolského diplomu, ktorými preukáže, že má vzdelanie
v odbore lesník, a preukáže, že má skúšku z po¾ovníctva.
(8) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. h) zákona sa zapoèíta èas• D skúšky pod¾a prílohy è. 1 na základe ním predloženého vysokoškolského diplomu, ktorým preukáže, že je absolvent vysokoškolského
doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva alebo absolvent zdravotníckej vysokej školy, alebo ním
predloženého vysvedèenia, ktorým preukáže, že je absolvent strednej zdravotníckej školy.
(9) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods.10 písm. i) zákona sa zapoèíta èas• A až E skúšky pod¾a prílohy è. 1 na
základe ním predloženého osvedèenia o vykonaní skúšky z po¾ovníctva a doplnkovej skúšky z po¾ovníctva.
(10) Žiadate¾ovi uvedenému v § 21 ods.10 písm. j) zákona sa zapoèíta èas• E skúšky pod¾a prílohy è. 1 na základe ním predloženého osvedèenia, ktorým preukáže, že je
držite¾om aspoò tretej výkonnostnej triedy v športovej
stre¾be.
Záznamové knihy
§5
(1) V záznamových knihách sa evidujú osobitne údaje
o zbraniach a osobitne údaje o strelive.
(2) V záznamových knihách, ktoré vedie držite¾ skupiny A zbrojnej licencie, evidujú sa
a) o zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, typ, kaliber a výrobné èíslo zbrane,
3. dátum a hodina uloženia zbrane v sklade,
4. dátum a hodina doèasného odovzdania zbrane
autorizovanej osobe alebo inému držite¾ovi skupiny A alebo B zbrojnej licencie, séria a èíslo zbrojnej
licencie preberajúceho držite¾a zbrojnej licencie,
5. dátum a hodina spätného prevzatia zbrane od
autorizovanej osoby alebo iného držite¾a skupiny
A alebo B zbrojnej licencie, séria a èíslo zbrojnej licencie odovzdávajúceho držite¾a zbrojnej licencie,
6. dátum a hodina odovzdania zbrane odberate¾ovi,
7. údaje odberate¾a, ktorými sú, ak ide o fyzickú osobu – podnikate¾a, meno a priezvisko, miesto pobytu, obchodné meno, miesto podnikania, identifikaèné èíslo, séria a èíslo zbrojnej licencie (ïalej
len „identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a“), ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo,
identifikaèné èíslo, séria a èíslo zbrojnej licencie
(ïalej len „identifikaèné údaje právnickej osoby“),
a ak ide o držite¾a zbrojného preukazu, meno,
priezvisko, miesto pobytu, séria a èíslo zbrojného
preukazu (ïalej len „identifikaèné údaje držite¾a
zbrojného preukazu“),
8. skupina zbrojnej licencie odberate¾a a policajný
útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal,
9. druh a èíslo dodacieho dokladu pre odberate¾a,
10. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
11. poznámka,
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b) o strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, kaliber a poèet kusov streliva uložených v sklade,
3. dátum a hodina uloženia streliva v sklade,
4. dátum a hodina doèasného odovzdania streliva
autorizovanej osobe alebo inému držite¾ovi skupiny A alebo B zbrojnej licencie, séria a èíslo zbrojnej licencie preberajúceho držite¾a zbrojnej licencie,
5. dátum a hodina spätného prevzatia streliva od
autorizovanej osoby alebo iného držite¾a skupiny
A alebo B zbrojnej licencie, séria a èíslo zbrojnej licencie odovzdávajúceho držite¾a zbrojnej licencie,
6. druh, znaèka, typ, kaliber a poèet kusov streliva
odovzdaných odberate¾ovi,
7. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý je odberate¾om,
8. dátum a hodina odovzdania streliva odberate¾ovi,
9. poèet kusov streliva spotrebovaných v priebehu
skúšok a dátum spotreby,
10. druh a èíslo dodacieho dokladu pre odberate¾a,
11. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
12. poznámka,
c) o predaných zbraniach kategórie D tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. dátum a hodina odovzdania zbrane odberate¾ovi,
3. druh, znaèka, kaliber a výrobné èíslo zbrane; tieto
údaje sa evidujú pod¾a druhu zbrane a ich dostupnosti,
4. meno, priezvisko, druh a èíslo preukazu totožnosti osoby, ktorá zbraò prevzala,
5. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
6. poznámka.
(3) V záznamových knihách, ktoré vedie držite¾ skupiny B zbrojnej licencie, evidujú sa
a) o zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, typ, kaliber a výrobné èíslo zbrane,
3. dátum a hodina príjmu zbrane,
4. úèel príjmu zbrane,
5. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý zbraò odovzdal,
6. v prípade prevzatia zbrane na úèely opravy alebo
úpravy, ktorá má za následok zmenu kategórie
zbrane, alebo v prípade prevzatia zbrane na úèely
znièenia, znehodnotenia alebo výroby rezu, názov
policajného útvaru, èíslo písomnosti, miesto a dátum vydania potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej
znehodnotením, znièením alebo výrobou jej rezu,
7. dátum a hodina znièenia, znehodnotenia alebo
výroby rezu zbrane,
8. dátum a hodina spätného odovzdania zbrane;
predaja znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane,
9. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
10. poznámka,
b) o strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
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poradové èíslo záznamu,
druh, znaèka, kaliber a poèet kusov streliva,
dátum a hodina príjmu streliva,
úèel príjmu streliva,
identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý strelivo odovzdal,
dátum a hodina znièenia, znehodnotenia alebo
výroby rezu streliva,
dátum a hodina spätného odovzdania streliva;
predaja znehodnoteného streliva alebo rezu streliva,
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
poznámka.

(4) V záznamových knihách, ktoré vedie držite¾ skupiny C zbrojnej licencie, evidujú sa
a) o nakupovaných a predávaných zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, typ, kaliber a výrobné èíslo zbrane,
3. dátum a hodina príjmu zbrane od dodávate¾a,
4. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý zbraò dodal,
5. druh a èíslo dodacieho dokladu, napríklad faktúry, pokladnièného bloku, dodacieho listu (ïalej
len „dodací doklad“) vydaného dodávate¾om zbrane,
6. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý je odberate¾om zbrane,
7. dátum a hodina odovzdania zbrane odberate¾ovi,
8. pri predaji zbrane kategórie A alebo B séria a èíslo
nákupného povolenia odberate¾a,
9. druh a èíslo dodacieho dokladu vydaného pre odberate¾a,
10. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
11. poznámka,
b) o držanom strelive do zbraní kategórie A až C tieto
údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, kaliber a poèet kusov dodaného
streliva,
3. dátum a hodina príjmu streliva od dodávate¾a,
4. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý strelivo dodal,
5. druh a èíslo dodacieho dokladu vydaného dodávate¾om streliva,
6. èíslo záznamovej knihy na výdaj streliva,
7. poradové èíslo zo záznamovej knihy o vydávanom
strelive, pod ktorým bolo strelivo predané,
8. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
9. poznámka,
c) o predanom strelive do zbraní kategórie A až C tieto
údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, kaliber a poèet kusov vydaného
streliva,
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3. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý je odberate¾om streliva,
4. druh a èíslo dodacieho dokladu vydaného pre odberate¾a,
5. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
6. poznámka,
d) o predaných zbraniach kategórie D tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. dátum a hodina odovzdania zbrane odberate¾ovi,
3. druh, znaèka, kaliber a výrobné èíslo zbrane; tieto
údaje sa evidujú pod¾a druhu zbrane a ich dostupnosti,
4. meno, priezvisko, druh a èíslo preukazu totožnosti osoby, ktorá zbraò prevzala,
5. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
6. poznámka,
e) o prepravovaných zbraniach kategórie A až C a strelive do týchto zbraní tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. èíslo povolenia na prepravu zbraní a streliva,
3. dátum a hodina zaèatia prepravy,
4. dátum a hodina ukonèenia prepravy,
5. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
6. poznámka.
(5) V záznamových knihách, ktoré vedie držite¾ skupiny D zbrojnej licencie na vypožièiavanie a prenájom
zbraní, evidujú sa
a) o držaných zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. dátum zaevidovania zbrane,
3. druh, znaèka, kaliber, výrobné èíslo zbrane, séria
a èíslo preukazu zbrane,
4. dátum vyradenia zbrane z evidencie,
5. dôvod vyradenia zbrane z evidencie, napríklad
„prevod vlastníctva zbrane na iného držite¾a“ alebo „strata zbrane“,
6. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
7. poznámka,
b) o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A
až C v èasti výdaj tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, kaliber, výrobné èíslo zbrane, séria
a èíslo preukazu zbrane,
3. dátum a hodina prevzatia zbrane vypožièiavate¾om alebo nájomcom,
4. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý si zbraò vypožièiava alebo prenajíma,
5. èíslo písomnosti potvrdenia o vypožièaní alebo
prenájme zbrane, ktoré vydal policajný útvar,
6. úèel vypožièania alebo prenájmu,
7. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
8. poznámka,
c) o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A až
C v èasti príjem tieto údaje:
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1. dátum a hodina prevzatia zbrane od vypožièiavate¾a alebo nájomcu,
2. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
3. poznámka.
(6) V záznamovej knihe, ktorú vedie držite¾ skupiny D
zbrojnej licencie, v rámci prevádzkovania strelnice, na
ktorej sa zároveò stre¾ba vykonáva, v èasti uvedenej v odseku 5 písm. b) piatom bode sa zapíše záznam „jednorazová cvièná stre¾ba“ alebo skratka „JCS“ a v šiestom
bode „strelnica“.
(7) V záznamovej knihe, ktorú vedie držite¾ skupiny D
zbrojnej licencie na úschovu zbraní a streliva, evidujú sa
a) o uschovaných zbraniach kategórie A až C a strelive
do týchto zbraní v èasti príjem tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, kaliber, výrobné èíslo zbrane, séria
a èíslo preukazu zbrane alebo druh, znaèka, kaliber a poèet streliva odovzdaných do úschovy zložite¾om,
3. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý je zložite¾om zbrane alebo streliva do
úschovy,
4. dátum a hodina prevzatia zbrane alebo streliva,
5. èíslo vydaného potvrdenia o prevzatí zbrane alebo
streliva do úschovy,
6. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
7. poznámka,
b) o uschovaných zbraniach kategórie A až C a strelive
do týchto zbraní v èasti výdaj tieto údaje:
1. dátum a hodina prevzatia zbrane alebo streliva od
ich oprávneného držite¾a,
2. podpis potvrdzujúci prevzatie zbrane alebo streliva,
3. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
4. poznámka.
(8) V záznamových knihách, ktoré vedie držite¾ skupiny E zbrojnej licencie a držite¾ skupiny F zbrojnej licencie, evidujú sa
a) o držaných zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. dátum zaevidovania zbrane,
3. druh, znaèka, kaliber, výrobné èíslo zbrane, séria
a èíslo preukazu zbrane,
4. dátum vyradenia zbrane z evidencie,
5. dôvod vyradenia zbrane z evidencie, napríklad
„prevod vlastníctva zbrane na iného držite¾a“,
„strata zbrane“,
6. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
7. poznámka,
b) o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A až
C v èasti výdaj tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, kaliber, výrobné èíslo zbrane, séria
a èíslo preukazu zbrane,
3. dátum a hodina prevzatia zbrane oprávnenou
osobou,
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4. séria, èíslo zbrojného preukazu a podpis oprávnenej osoby,
5. úèel prenechania alebo zverenia zbrane,
6. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
7. poznámka,
c) o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A až
C v èasti príjem tieto údaje:
1. dátum a hodina prevzatia zbrane od oprávnenej
osoby,
2. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
3. poznámka,
d) o držanom strelive do zbraní kategórie A až C tieto
údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. druh, znaèka, kaliber a poèet kusov dodaného
streliva,
3. dátum a hodina príjmu streliva od dodávate¾a,
4. identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu, ktorý strelivo dodal,
5. druh a èíslo dodacieho dokladu vydaného dodávate¾om streliva,
6. èíslo záznamovej knihy na výdaj streliva,
7. poradové èíslo zo záznamovej knihy o vydávanom
a prijímanom strelive, pod ktorým bolo posledné
strelivo spotrebované,
8. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
9. poznámka,
e) o vydávanom a prijímanom strelive do zbraní kategórie A až C v èasti výdaj tieto údaje:
1. poradové èíslo záznamu,
2. dátum a hodina prevzatia zbrane oprávnenou
osobou,
3. druh, znaèka, kaliber a poèet kusov streliva,
4. séria, èíslo zbrojného preukazu a podpis oprávnenej osoby a
5. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
6. poznámka,
f) o vydávanom a prijímanom strelive do zbraní kategórie A až C v èasti príjem tieto údaje:
1. dátum a hodina prevzatia streliva od oprávnenej
osoby,
2. poèet kusov prevzatého streliva,
3. poèet kusov spotrebovaného streliva a dôvod
spotreby streliva,
4. meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala
zápis, a
5. poznámka.
(9) V záznamovej knihe, ktorú vedie držite¾ skupiny G
zbrojnej licencie, evidujú sa o zbraniach kategórie A až C
tieto údaje:
a) poradové èíslo záznamu,
b) dátum zaevidovania zbrane,
c) druh, znaèka, kaliber, výrobné èíslo zbrane, séria
a èíslo preukazu zbrane,
d) dátum vyradenia zbrane z evidencie,
e) dôvod vyradenia zbrane z evidencie, napríklad „pre-
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vod vlastníctva zbrane na iného držite¾a“, „strata
zbrane“,
f) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
g) poznámka.
(10) V záznamovej knihe, ktorú vedie držite¾ skupiny F
zbrojného preukazu a držite¾ skupiny G zbrojnej licencie,
evidujú sa o strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
a) poradové èíslo záznamu,
b) dátum zaevidovania,
c) druh, znaèka, kaliber a poèet kusov streliva,
d) dátum vyradenia z evidencie,
e) dôvod vyradenia z evidencie,
f) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
g) poznámka.
(11) V záznamovej knihe na evidenciu strelného prachu evidujú oprávnené osoby tieto údaje:
a) poradové èíslo záznamu,
b) dátum zaevidovania,
c) znaèka a množstvo strelného prachu,
d) záznamy o spotrebe, najmä dátum spotreby a množstvo spotrebovaného strelného prachu,
e) dátum vyradenia z evidencie,
f) dôvod vyradenia z evidencie,
g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
h) poznámka.
(12) V záznamovej knihe na evidenciu zápaliek evidujú
oprávnené osoby tieto údaje:
a) poradové èíslo záznamu,
b) dátum zaevidovania,
c) znaèka a množstvo zápaliek,
d) záznamy o spotrebe, najmä dátum spotreby a množstvo spotrebovaných zápaliek,
e) dátum vyradenia z evidencie,
f) dôvod vyradenia z evidencie,
g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
h) poznámka.
(13) Pri reklamácii sa na miesto pre poznámku poznaèí
dátum, hodina a identifikaèné údaje fyzickej osoby –
podnikate¾a, právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného
preukazu, ktorá zbraò alebo strelivo na reklamáciu odovzdala a po ukonèení reklamaèného konania prevzala.
(14) Údaje o hlavných èastiach zbraní sa evidujú v záznamovej knihe osobitne len vtedy, ak nie sú súèas•ou
samostatne evidovanej zbrane.
(15) Ak je zbraò zložená z hlavných èastí zbrane, ktoré
nemajú rovnaké výrobné èíslo, eviduje sa zbraò tak, že
sa pri nej uvedú všetky výrobné èísla hlavných èastí
zbrane.
§6
(1) Záznamová kniha sa vedie tak, aby nemohlo dôjs•
k strate alebo k zámene listov. Záznamová kniha sa eviduje na policajnom útvare, ktorý vydal zbrojnú licenciu
alebo zbrojný preukaz s vyznaèením skupiny F.
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(2) Na vnútornej strane obalu záznamovej knihy sa
uvádzajú identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a, právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu,
poèet listov záznamovej knihy, dátum zaevidovania záznamovej knihy, odtlaèok úradnej peèiatky a podpis príslušníka Policajného zboru, ktorý záznamovú knihu zaevidoval.
(3) Pri záznamovej knihe uvedenej v § 5 ods. 4 písm. a)
sa vedie zväzok dielov B vyplnených nákupných povolení. Diely B nákupných povolení sa zakladajú postupne
za sebou pod¾a dòa a hodiny predaja zbrane alebo streliva.
(4) Pri záznamovej knihe uvedenej v § 5 ods. 4 písm. e)
sa vedie zväzok povolení na prepravu zbraní a streliva
podnikate¾om pod¾a § 47 ods.1 zákona a zväzok oznámení o zaèatí prepravy zbraní a streliva pod¾a § 47 ods. 6 zákona.
(5) Držite¾ zbrojnej licencie vedie záznamové knihy
v každej prevádzkarni.
(6) Zápisy do záznamovej knihy môže vykonáva• zodpovedná osoba držite¾a zbrojnej licencie; ak ide o držite¾a
skupiny E zbrojnej licencie a držite¾a skupiny F zbrojnej
licencie aj držite¾om zbrojnej licencie písomne poverená
osoba, ktorá je k nemu v pracovnom pomere, obdobnom
pracovnoprávnom vz•ahu alebo èlenskom pomere. Zápisy v záznamovej knihe sa nesmú prepisova•. Chybný zápis sa preèiarkne tak, aby pôvodný text zostal èitate¾ný,
a nový, správny zápis podpíše ten, kto opravu vykonal.
(7) Okrem osôb uvedených v odseku 6 môže zápisy do
záznamovej knihy vykona• aj príslušník Policajného zboru, ktorý je oprávnený vykonáva• dozor pod¾a zákona.
§7
Podmienky na prechovávanie
alebo skladovanie streliva, strelného
prachu alebo zápaliek zodpovednou
osobou držite¾a zbrojnej licencie
(1) Ak sa strelivo prechováva alebo skladuje v trezore
alebo skriòovom trezore spoloène so zbraòami, trezor
alebo skriòový trezor musí ma• oddelený, samostatne
uzamykate¾ný priestor na zbrane a samostatne uzamykate¾ný priestor na strelivo.
(2) Ak sa strelivo prechováva alebo skladuje v uzamykate¾nej oce¾ovej skrini alebo debne spoloène so zbraòami, musí ma• oce¾ová skriòa alebo debna oddelený,
samostatne uzamykate¾ný priestor na zbrane a samostatne uzamykate¾ný priestor na strelivo.
(3) Strelný prach a zápalky musia by• uložené v priestoroch na prechovávanie alebo skladovanie strelného
prachu alebo zápaliek (ïalej len „priestory na prechovávanie“) oddelene v uzamykate¾ných oce¾ových skriniach
alebo debnách v uzamykate¾nej miestnosti, ktorá je na
tento úèel vyhradená; miestnos• možno používa• súèasne aj na skladovanie zbraní a streliva, ak sú splnené
podmienky na skladovanie zbraní a streliva ustanovené
zákonom. Priestory na prechovávanie musia by• spo¾ahlivo zabezpeèené tak, aby uskladnený strelný prach a zápalky boli zabezpeèené proti odcudzeniu a zneužitiu.
K¾úèe od priestorov na prechovávanie a k¾úèe od oce¾o-
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vých skríò a debien, v ktorých sú strelný prach a zápalky
uložené, musia by• uložené tak, aby sa nedali zneuži•
a aby bola vylúèená ich strata.
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va vyhotovuje vystavovate¾ písomne
usporiadate¾ovi výstavy.

a predkladá ich

§ 10
§8

Náležitosti potvrdenia o prevzatí zbrane

Obsah lekárnièky
Obsah lekárnièky prvej pomoci držanej na strelnici
pod¾a § 51 ods. 2 zákona je uvedený v prílohe è. 3.
§9
Zabezpeèenie zbrane alebo streliva
poèas ich verejného vystavovania
(1) Vystavované zbrane alebo strelivo musia by• zabezpeèené v èase ich verejného vystavovania mechanickými
zábrannými prostriedkami, spravidla nerozbitnými vitrínami, mrežami, systémom pripnutia zbrane oce¾ovým
lankom, ktoré zabránia ich odcudzeniu alebo neoprávnenej manipulácii. Ak nie je poèas verejného vystavovania zbraní zabezpeèená ich fyzická ochrana, možno použi• len nerozbitnú vitrínu zabezpeèenú poplachovým
systémom na hlásenie narušenia. Zbrane môžu by• vystavované len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni,
v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku
zbrane. Strelivo s výnimkou znehodnoteného streliva
musí by• pri vystavovaní zabezpeèené oddelene od zbraní.
(2) Vystavované zbrane alebo strelivo musia by• v èase
mimo ich verejného vystavovania vždy zabezpeèené fy zickou ochranou alebo poplachovým systémom na hlásenie narušenia.
(3) Na úèely zabezpeèenia zbraní a streliva proti ich
zneužitiu, strate alebo odcudzeniu poèas ich vystavovania vedie každý vystavovate¾ evidenciu vystavovaných
zbraní a streliva v rozsahu údajov pod¾a § 57 ods. 2 písm.
b) až f) zákona.

Potvrdenie o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením,
znièením alebo výrobou jej rezu na kriminalisticko-expertízne skúmanie obsahuje tieto náležitosti:
a) názov policajného útvaru,
b) èíslo písomnosti,
c) miesto a dátum vydania potvrdenia,
d) identifikaèné údaje fyzickej osoby – podnikate¾a,
právnickej osoby alebo držite¾a zbrojného preukazu,
e) druh, znaèka, typ a kaliber zbrane,
f) poznámka o technickom stave a vidite¾ných poškodeniach zbrane,
g) podpis odovzdávajúcej osoby,
h) hodnos•, titul, meno, priezvisko a podpis príslušníka
Policajného zboru preberajúceho zbraò,
i) odtlaèok úradnej peèiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky a
j) podpis osoby, ktorá prevzala zbraò po vykonaní kriminalistickej expertízy.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Záznamové knihy pod¾a doterajších predpisov možno
používa• do 30. apríla 2004.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 96/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive.
§ 13

(4) Zmeny v zoznamoch vystavovaných zbraní a streli-

Úèinnos•
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Vla di mír Pal ko v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláške è. 555/2003 Z. z.

ROZSAH SKÚŠKY

A. Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu.
B. 1. Trestný zákon:
a) základy trestnej zodpovednosti,
b) nutná obrana,
c) krajná núdza,
d) trestné èiny spáchané so zbraòou,
e) trestný èin nedovoleného ozbrojovania,
f) trestný èin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a
g) trestný èin opilstva.
2. Trestný poriadok:
a) vydanie a odòatie veci a
b) obmedzenie osobnej slobody.
3. Priestupkové právo:
a) priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
b) priestupky na úseku obrany štátu,
c) priestupky proti majetku,
d) priestupky na úseku po¾nohospodárstva, po¾ovníctva a rybárstva – neoprávnené úmyselné zasiahnutie do
výkonu práva po¾ovníctva alebo výkonu rybárskeho práva.
4. Vybrané otázky správneho práva týkajúce sa oprávnení ozbrojených zborov, poriadkových útvarov, vojenskej
polície vo vz•ahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú pri sebe, prechovávajú alebo prepravujú
zbrane a strelivo.
C. Základy konštrukcie a èinnosti strelných zbraní a streliva, teórie stre¾by, bezpeènej manipulácie so zbraòou a zásad bezpeènosti na strelnici.
D. Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraòami; praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci.
E. Ukážka praktického a bezpeèného používania zbrane:
a) prehliadka zbrane, kontrola jej nabitia,
b) základné rozobratie a zloženie zbrane na úèely èistenia,
c) ukážka bezpeèného postupu prípravy na stre¾bu, priebehu stre¾by, prerušenia stre¾by na úèely výmeny terèa, prerušenia stre¾by pri poruche zbrane, ukonèenia stre¾by.
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Príloha è. 2
k vyhláške è. 555/2003 Z. z.

SKÚŠOBNÝ PORIADOK
NA VYKONANIE SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATE¾A
O VYDANIE ZBROJNÉHO PREUKAZU

Èl. 1
Úlohy predsedu skúšobnej komisie
(1) Predseda skúšobnej komisie (ïalej len „predseda“) riadi rokovanie a èinnos• skúšobnej komisie (ïalej len „komisia“) a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.
(2) Predseda je oprávnený rozhodova• o všetkých veciach súvisiacich so skúškou.
(3) Predseda zodpovedá za vypracovanie zápisnice o skúške a za zapísanie výsledku skúšky vrátane opakovanej skúšky do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.
(4) Predseda pred zaèatím skúšky zvolá èlenov komisie na poradu, na ktorej ich oboznámi s ich právami a povinnos•ami, so žiados•ami žiadate¾ov o vydanie zbrojného preukazu (ïalej len „žiadate¾ “), so skúšobným poriadkom, so spôsobom vykonania skúšky a pod¾a potreby aj s ïalšími súvisiacimi skutoènos•ami.
Èl. 2
Úlohy komisie
(1) Komisia pred zaèatím skúšky
a) pripraví súbory skúšobných otázok,
b) informuje žiadate¾ov o organizácii a priebehu skúšky, o ich právach a povinnostiach a o spôsobe hodnotenia skúšky,
c) overí totožnos• žiadate¾ov pod¾a dokladov totožnosti.
(2) Komisia po skonèení skúšky
a) vyhodnotí odpoveï žiadate¾a,
b) zapíše výsledok skúšky do zápisnice o skúške,
c) oboznámi žiadate¾a s výsledkom skúšky v deò vykonania skúšky.
Èl. 3
Skúšobné otázky
(1) Komisia zatriedi skúšobné otázky do súborov otázok tak, aby každý súbor obsahoval jednu otázku z každej èasti
skúšky. Každá otázka sa oznaèí èíslom a písmenom príslušnej èasti skúšky.
(2) Žiadate¾ si vyžrebuje súbor otázok a jeho èíslo oznámi komisii. Èíslo otázok vyžrebovaného súboru komisia zapíše
do zápisnice o skúške. Žiadate¾ pri odpovedi vynechá èasti skúšky, ktoré sa mu zapoèítavajú pod¾a § 4. Po preèítaní súboru otázok žiadate¾ oznámi, èi otázkam rozumel alebo èi k nim potrebuje vysvetlenie.
(3) Okrem otázok uvedených v súbore otázok, ktorý si žiadate¾ vyžreboval, môžu mu èlenovia komisie položi• doplòujúce otázky obsahovo smerujúce k vyžrebovaným otázkam. Otázky, ktoré nesmerujú k doplneniu vyžrebovaných otázok, sú neprípustné.
Èl. 4
Priebeh skúšky
(1) Žiadate¾, ktorý si vyžreboval súbor otázok, má nárok na prípravu poèas 30 minút. Èas vymedzený na prípravu možno skráti• len na žiados• žiadate¾a, ak vyhlási, že je pripravený odpoveda•. Pri príprave nie je dovolené používa• vopred
vypracované odpovede na otázky, odbornú literatúru, znenia zákonov a predpisov s nimi súvisiacimi, diktafóny, mobilné telefóny, elektronické diáre a iné nepovolené pomôcky. Taktiež nie je dovolené po vyžrebovaní súboru otázok vzdiali•
sa zo skúšobnej miestnosti.
(2) Žiadate¾ môže pri skúške nazera• do poznámok, ktoré si poèas prípravy napísal, alebo môže písomne pripravenú
odpoveï preèíta•.
(3) Ak žiadate¾ použije pri skúške nepovolené pomôcky, predseda ho z ïalšieho priebehu skúšky vylúèi.
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(4) Po skonèení skúšky predseda vyzve èlenov komisie na celkové vyhodnotenie skúšky. Každý èlen komisie oznámi
svoje hodnotenie. Predseda na základe hlasovania urèí výsledok skúšky a zapíše ho do zápisnice o skúške a do žiadosti
o vydanie zbrojného preukazu.
(5) Zápisnicu o skúške podpisuje predseda a èlenovia komisie, výsledok skúšky v žiadosti o vydanie zbrojného preukazu podpisuje predseda.
Èl. 5
Vyhodnotenie skúšky
(1) Klasifikaèným stupòom „vyhovel“ sa hodnotí žiadate¾, ktorý preukázal, že v požadovanej miere ovláda urèenú problematiku, jej obsahu rozumie a má schopnos• získané vedomosti prakticky uplatni• a v praktickej èasti skúšky preukázal pripravenos•, zruènos• a schopnos• bezpeène zaobchádza• so zbraòou a strelivom.
(2) Klasifikaèným stupòom „nevyhovel“ sa hodnotí žiadate¾, ktorý na vyžrebovaný súbor otázok odpovedal na väèšinu
otázok èiastoène alebo nesprávne alebo len za pomoci skúšajúceho; v jeho vedomostiach sa prejavili znaèné medzery a
nie je záruka, že žiadate¾ bude drža• alebo nosi• zbraò a strelivo pod¾a platných právnych predpisov alebo zbraò použije
v súlade so zákonom, alebo v praktickej èasti skúšky nepreukázal zruènos• a schopnos• zbraò prakticky používa•, alebo
sa dopustil závažnej chyby pri manipulácii so zbraòou, z ktorej vyplýva, že nie je pripravený zbraò bezpeène používa•.
(3) Žiadate¾, ktorý v priebehu skúšky odstúpil od skúšky alebo bol zo skúšky vylúèený, hodnotí sa klasifikaèným stupòom „nevyhovel“. Ak pri odstúpení od skúšky žiadate¾ preukáže, že bol tak nútený urobi• zo závažných dôvodov, predseda zaznaèí dôvod odstúpenia do zápisnice o skúške a žiadate¾ovi urèí nový termín skúšky. Taký prípad sa posudzuje tak,
akoby žiadate¾ skúšku vôbec nebol konal.
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Príloha è. 3
k vyhláške è. 555/2003 Z. z.

OBSAH LEKÁRNIÈKY PRVEJ POMOCI DRŽANEJ NA STRELNICI
1. Gáza hydrofilná skladaná sterilná s rozmermi 7,5 cm × 7,5 cm ................................................................. 5 ks
2. Roztok dezinfekèný s rozprašovaèom (40 – 50 ml) v originálnom balení ................................................... 2 ks
3. Rúško resuscitaèné s ventilom ................................................................................................................. 5 ks
4. Fólia izotermická polyesterová s rozmermi 220 cm × 140 cm alebo 200 cm × 150 cm ............................. 5 ks
5. Šatka trojrohá ......................................................................................................................................... 5 ks
6. Rukavice gumové jednorazové ............................................................................................................. 5 párov
7. Rúško PVC s rozmermi 20 cm × 20 cm, s hrúbkou minimálne 0,12 mm .................................................. 5 ks
8. Náplas• hladká s rozmermi minimálne 1,25 cm × 2 m ............................................................................. 5 ks
9. Obväz hotový sterilný è. 4 ....................................................................................................................... 10 ks
10. Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 10 cm × 5 m .................................................................................. 5 ks
11. Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 6 cm × 5 m .................................................................................... 5 ks
12. Ovínadlo pružné elastické s rozmermi min. 6 cm × 5 m ........................................................................... 5 ks
13. Náplas• s vankúšikom s rozmermi 8 cm × 4 cm ..................................................................................... 20 ks
14. Nožnice nehrdzavejúce ............................................................................................................................. 2 ks
15. Špendlíky zatváracie ................................................................................................................................ 8 ks
16. Ovínadlo škrtiace gumové s dåžkou 70 cm ............................................................................................... 2 ks
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556
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 56 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois•ovne
a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní v znení neskorších predpisov
výnos z 2. decembra 2003 è. M/02351/2003 o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivos• v roku 2004.
Výnosom sa urèuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos• jednotlivých skupín poistencov èlenených pod¾a
pohlavia a pod¾a vekovej štruktúry na rok 2004 na úèely prerozdelenia poistného.
Výnos nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke 38/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doò nazrie•
na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

