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VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. marca 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a
psychologického posudku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 8 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 128/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a
psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického
posudku sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová „(ďalej len „psychická spôsobilosť“)“ vkladajú slová „žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) a
držiteľov zbrojného preukazu (ďalej len „držiteľ“)“.

2. V § 2 ods. 1 prvá veta znie: „Zdravotná spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje lekárskou prehliadkou.“.

3. V § 2 ods. 2 úvodná veta znie: „V rámci lekárskej prehliadky sa vykoná“.

4. V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Lekársku prehliadku môže vykonať len lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 20 ods. 2 zákona
(ďalej len „posudzujúci lekár“); posudzujúci lekár, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého posudzujúci lekár vykonáva zdravotnícke povolanie, musí
mať so žiadateľom a s držiteľom uzatvorenú platnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.2) Posudzujúci lekár
vykoná lekársku prehliadku žiadateľa a držiteľa po preukázaní totožnosti žiadateľa alebo držiteľa a predložení čestného
vyhlásenia žiadateľa alebo držiteľa vo vzťahu k jeho zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „čestné vyhlásenie vo vzťahu k
zdravotnej spôsobilosti“) podľa odseku 4.“.

5. V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Žiadateľ a držiteľ preukáže posudzujúcemu lekárovi bezprostredne pred vykonaním lekárskej prehliadky svoju
totožnosť dokladom totožnosti;3) ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom
alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad. Žiadateľ a držiteľ bezprostredne pred vykonaním lekárskej prehliadky
predloží posudzujúcemu lekárovi vyplnené čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti datované dňom
totožným s dňom vykonania lekárskej prehliadky, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 2.“.

6. V § 2 ods. 5 druhej vete sa za slová „na vyšetrenie k“ vkladá slovo „príslušnému“.

7. V § 2 ods. 8 písmeno a) znie:

„a) meno a priezvisko posudzujúceho lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom posudzujúci
lekár, ktorý je poskytovateľom, vykonáva zdravotnícke povolanie, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo a
identifikačné číslo poskytovateľa, u ktorého posudzujúci lekár vykonáva zdravotnícke povolanie (aj vo forme odtlačku
pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),“.

8. V § 2 ods. 9 druhej vete sa slová „vyšetrenia podľa odseku 5 a“ nahrádzajú slovami „vyšetrenia príslušným lekárom poskytujúcim
špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 5 a následného“.

9. V § 2 odsek 10 znie:

„(10) Ak sa lekárskou prehliadkou alebo vyšetrením príslušným lekárom poskytujúcim špecializovanú ambulantnú
starostlivosť podľa odseku 5 u žiadateľa alebo držiteľa zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti I,
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posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je zdravotne nespôsobilý na držanie
alebo nosenie zbrane a streliva. Ak sa lekárskou prehliadkou alebo vyšetrením príslušným lekárom poskytujúcim
špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 5 u žiadateľa alebo držiteľa zistia kontraindikácie ustanovené v
prílohe č. 1 časti II, ktoré žiadateľovi alebo držiteľovi po zvážení posudzujúceho lekára alebo príslušného lekára
poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť neumožňujú držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez ohrozenia
života alebo zdravia svojho alebo iných osôb, posudzujúci lekár v závere lekárskej prehliadky uvedie, že žiadateľ alebo
držiteľ je zdravotne nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.“.

10. V § 2 ods. 11 sa vypúšťajú slová „s písomným súhlasom žiadateľa alebo držiteľa5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

11. § 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3

Psychická spôsobilosť

(1) Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Účelom psychologického
vyšetrenia je zistenie alebo vylúčenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti u žiadateľa alebo držiteľa. Rozsah
kontraindikácií psychickej spôsobilosti je ustanovený v prílohe č. 4. Ak sú pri posudzovaní psychickej spôsobilosti
žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, nemožno vydať psychologický posudok
osvedčujúci jeho psychickú spôsobilosť.

(2) V rámci psychologického vyšetrenia sa vykoná

a) posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov na držanie
alebo nosenie zbrane a streliva s využitím klinicko-psychodiagnostických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie,
anamnéza a štandardizované psychologické testy,

b) identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo
zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa,

c) zohľadnenie doterajších záznamov v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim
psychológom,

d) zohľadnenie údajov uvedených vo výpise zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej
posudzujúcim lekárom žiadateľa alebo držiteľa (ďalej len „všeobecná zdravotná dokumentácia“) podľa odseku 4
písm. c), a ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4 písm. d) a e), aj zohľadnenie údajov uvedených vo
výpisoch zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 4 písm. d) a e).

(3) Psychologické vyšetrenie môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická
psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom6) (ďalej len „posudzujúci psychológ“).

(4) Posudzujúci psychológ vykoná psychologické vyšetrenie po

a) preukázaní totožnosti žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 12 písm. a),

b) predložení čestného vyhlásenia žiadateľa alebo držiteľa vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti (ďalej len
„čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti“) podľa odseku 12 písm. b),

c) predložení výpisu zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie (ďalej len „všeobecný výpis“) nie staršieho ako dva
mesiace s údajmi podľa osobitného predpisu7) v rozsahu podľa odseku 5,

d) predložení výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 7 nie staršieho ako dva
mesiace s údajmi podľa osobitného predpisu7) v rozsahu podľa odseku 5 písm. a), ak sú splnené podmienky podľa
odseku 6 úvodnej vety a súčasne sa nepostupuje podľa odseku 8,

e) predložení výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 10 nie staršieho ako dva
mesiace s údajmi podľa osobitného predpisu7) v rozsahu podľa odseku 5 písm. b), ak sú splnené podmienky podľa
odseku 9 úvodnej vety a súčasne sa nepostupuje podľa odseku 11.

(5) Všeobecný výpis obsahuje

a) údaje o organických poškodeniach centrálnej nervovej sústavy, duševných poruchách, poruchách správania,
rizikových faktoroch a stavoch, ktoré sú kontraindikáciami psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4, a údaje o
závažných ochoreniach a úrazoch, ktoré môžu mať vplyv na činnosť centrálnej nervovej sústavy; ak sa také údaje
vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú a údaje o kontraindikáciách podľa prílohy č. 4 nie sú
doplnené podľa odseku 8, údaj o skutočnosti, že všeobecná zdravotná dokumentácia neobsahuje záznam o
organických poškodeniach centrálnej nervovej sústavy, duševných poruchách, poruchách správania, rizikových
faktoroch a stavoch, ktoré sú kontraindikáciami psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4, a záznam o závažných
ochoreniach a úrazoch, ktoré môžu mať vplyv na činnosť centrálnej nervovej sústavy,

b) údaje poskytnuté v minulosti posudzujúcemu lekárovi po vydaní psychologického posudku žiadateľa alebo
držiteľa (ďalej len „doterajší psychologický posudok“) posudzujúcim psychológom alebo psychológom oprávneným
posudzovať psychickú spôsobilosť podľa doterajších predpisov (ďalej len „doterajší posudzujúci psychológ“),
najmä údaje podľa odseku 18; ak sa také údaje vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú a nie sú
doplnené podľa odseku 11, údaj o skutočnosti, že všeobecná zdravotná dokumentácia neobsahuje záznam o
posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa a o vydaní doterajšieho psychologického posudku.
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(6) Ak sa vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú údaje o organických poškodeniach, poruchách,
rizikových faktoroch a stavoch, ktoré sú kontraindikáciami psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4, a žiadateľovi
alebo držiteľovi v minulosti boli zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore
(ďalej len „príslušný zdravotnícky pracovník“) zistené kontraindikácie podľa prílohy č. 4, postupuje sa

a) podľa odseku 7 alebo

b) za splnenia podmienok ustanovených v odseku 8 sa namiesto postupu podľa odseku 7 môže postupovať podľa
odseku 8.

(7) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety, posudzujúci psychológ v rámci psychologického
vyšetrenia zohľadní aj výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej príslušným zdravotníckym
pracovníkom, ktorý je poskytovateľom; alebo poskytovateľom, u ktorého príslušný zdravotnícky pracovník v čase
vyšetrenia žiadateľa alebo držiteľa vykonával zdravotnícke povolanie; alebo ak došlo k zmene takého poskytovateľa
podľa osobitného predpisu,8) vedenej novým poskytovateľom (ďalej len „osobitný výpis“). Osobitný výpis obsahuje
údaje v rozsahu podľa odseku 5 písm. a).

(8) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 úvodnej vety, kontraindikácia podľa prílohy č. 4 bola príslušným
zdravotníckym pracovníkom žiadateľovi alebo držiteľovi zistená po 31. decembri 2004 a príslušný zdravotnícky
pracovník je naďalej poskytovateľom alebo vykonáva zdravotnícke povolanie u poskytovateľa, u ktorého ho
vykonával v čase vyšetrenia žiadateľa alebo držiteľa, namiesto osobitného výpisu podľa odseku 7 môže posudzujúci
psychológ v rámci psychologického vyšetrenia zohľadniť všeobecný výpis poskytnutý v rozsahu podľa odseku 5 až po
doplnení všeobecnej zdravotnej dokumentácie o výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej
príslušným zdravotníckym pracovníkom v rozsahu podľa odseku 5 písm. a) (ďalej len „výpis príslušného
zdravotníckeho pracovníka“). Všeobecná zdravotná dokumentácia sa doplní po poskytnutí výpisu príslušného
zdravotníckeho pracovníka posudzujúcemu lekárovi podľa osobitného predpisu9) na základe písomnej žiadosti
žiadateľa alebo držiteľa adresovanej príslušnému zdravotníckemu pracovníkovi.

(9) Ak sa vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádza záznam o posudzovaní psychickej spôsobilosti
žiadateľa alebo držiteľa a o vydaní doterajšieho psychologického posudku a žiadateľovi alebo držiteľovi bol v
minulosti doterajším posudzujúcim psychológom vydaný doterajší psychologický posudok, postupuje sa

a) podľa odseku 10 alebo

b) za splnenia podmienok ustanovených v odseku 11 sa namiesto postupu podľa odseku 10 môže postupovať
podľa odseku 11.

(10) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety, posudzujúci psychológ v rámci psychologického
vyšetrenia zohľadní aj výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej doterajším posudzujúcim
psychológom, ktorý je poskytovateľom; alebo poskytovateľom, u ktorého doterajší posudzujúci psychológ v čase
vydania doterajšieho psychologického posudku vykonával zdravotnícke povolanie; alebo ak došlo k zmene takého
poskytovateľa podľa osobitného predpisu,8) vedenej novým poskytovateľom (ďalej len „výpis o doterajšom
posudzovaní psychickej spôsobilosti“). Výpis o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti obsahuje údaje v
rozsahu podľa odseku 5 písm. b).

(11) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 9 úvodnej vety, doterajší psychologický posudok bol žiadateľovi alebo
držiteľovi vydaný po 31. decembri 2004 a doterajší posudzujúci psychológ je naďalej poskytovateľom alebo vykonáva
zdravotnícke povolanie u poskytovateľa, u ktorého ho vykonával v čase vydania doterajšieho psychologického
posudku, namiesto výpisu o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti podľa odseku 10 môže posudzujúci
psychológ v rámci psychologického vyšetrenia zohľadniť všeobecný výpis poskytnutý v rozsahu podľa odseku 5 až po
doplnení všeobecnej zdravotnej dokumentácie o výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej
doterajším posudzujúcim psychológom v rozsahu podľa odseku 5 písm. b) (ďalej len „výpis doterajšieho
posudzujúceho psychológa“). Všeobecná zdravotná dokumentácia sa doplní po poskytnutí výpisu doterajšieho
posudzujúceho psychológa posudzujúcemu lekárovi podľa osobitného predpisu9) na základe písomnej žiadosti
žiadateľa alebo držiteľa adresovanej doterajšiemu posudzujúcemu psychológovi.

(12) Žiadateľ a držiteľ bezprostredne pred vykonaním psychologického vyšetrenia posudzujúcemu psychológovi

a) preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti;3) ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju
totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad,

b) predloží vyplnené čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti datované dňom totožným s dňom
vykonania psychologického vyšetrenia, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 5,

c) predloží všeobecný výpis podľa odseku 4 písm. c),

d) predloží osobitný výpis podľa odseku 4 písm. d), ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4 písm. d),

e) predloží výpis o doterajšom posudzovaní psychickej spôsobilosti podľa odseku 4 písm. e), ak sú splnené
podmienky ustanovené v odseku 4 písm. e).

(13) Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v psychologickom posudku a do
zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim psychológom; do zdravotnej dokumentácie
žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim psychológom posudzujúci psychológ zaznamená aj názov
štandardizovaných psychologických testov použitých v rámci psychologického vyšetrenia, a ak je žiadateľ alebo
držiteľ podľa záveru psychologické vyšetrenia psychicky nespôsobilý, aj dôvod takého záveru. Psychologický
posudok má rozmer 86 mm x 55 mm. Posudzujúci psychológ vydá psychologický posudok v troch vyhotoveniach;
jedno vyhotovenie psychologického posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej
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posudzujúcim psychológom a jeho ďalšie dve vyhotovenia sa odovzdajú žiadateľovi alebo držiteľovi. Vzor
psychologického posudku je ustanovený v prílohe č. 6.

(14) Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ v
závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je psychicky spôsobilý na držanie alebo nosenie
zbrane a streliva.

(15) Ak sa psychologickým vyšetrením zistia kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ v
závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je psychicky nespôsobilý na držanie alebo
nosenie zbrane a streliva.

(16) Ak je žiadateľ alebo držiteľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom
posudku psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva, možno ďalšie psychologické vyšetrenie
žiadateľa alebo držiteľa na účel posúdenia jeho psychickej spôsobilosti vykonať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo
dňa vydania psychologického posudku o jeho psychickej nespôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva;
toto obmedzenie sa nevzťahuje na vykonanie psychologického vyšetrenia, ktoré je podľa poskytovateľa alebo
príslušného orgánu potrebné uskutočniť v rámci postupu podľa osobitného predpisu10) po podaní žiadosti o nápravu.

(17) Psychologický posudok obsahuje

a) meno a priezvisko posudzujúceho psychológa, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom
posudzujúci psychológ, ktorý je poskytovateľom, vykonáva zdravotnícke povolanie, alebo názov alebo obchodné
meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa, u ktorého posudzujúci psychológ vykonáva zdravotnícke povolanie
(aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),

b) evidenčné číslo psychologického posudku,

c) meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo, alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné
číslo, jeho dátum narodenia a miesto pobytu žiadateľa alebo držiteľa,

d) záver psychologického vyšetrenia,

e) miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku,

f) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

(18) Posudzujúci psychológ bezodkladne po vydaní psychologického posudku postupuje podľa osobitného
predpisu;9) výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa poskytnutý posudzujúcim psychológom
posudzujúcemu lekárovi žiadateľa alebo držiteľa po vydaní psychologického posudku obsahuje údaje podľa
osobitného predpisu7) v rozsahu

a) údajov uvedených v psychologickom posudku a

b) údajov podľa odseku 13 prvej vety okrem údaja o názve štandardizovaných psychologických testov použitých v
rámci psychologického vyšetrenia.

(19) Posudzujúci psychológ vedie osobitnú evidenciu o vydaných psychologických posudkoch, ktorá obsahuje dátum
vydania psychologického posudku; meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa; rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa,
alebo ak žiadateľ alebo držiteľ nemá pridelené rodné číslo, jeho dátum narodenia; evidenčné číslo psychologického
posudku a záver psychologického vyšetrenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 10 znejú:

„7) § 24 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
8) § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

9) § 24 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

10) § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.“.

12. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2012

(1) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti žiadateľov a držiteľov začaté pred 1. májom 2012
sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. apríla 2012.

(2) Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 30. apríla 2012 podľa doterajších predpisov sa považujú
za lekárske posudky a psychologické posudky vydané podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. mája 2012.“.

13. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

VZOR

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
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14. V prílohe č. 4 druhý riadok znie: „Paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti, dissociálna porucha osobnosti,
emočne nestabilná porucha osobnosti a hraničná porucha osobnosti.“.

15. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.

VZOR

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.

Ivan Uhliarik v. r.
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