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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?  


