
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? 


