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POUŽITÉ SKRATKY
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VHÚ  –  Vojenský historický ústav
VHM  –  Vojenské historické múzeum
ZMS  –  Zväz múzeí na Slovensku
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ÚVOD

Interdisciplinárny charakter zbraní ich priam predurčuje na to, aby boli prirodze-
nou súčasťou zbierkových fondov takmer všetkých slovenských múzeí  Zbrane nie 
sú len prezentáciou akéhosi symbolu postavenia človeka v spoločnosti, dokumen-
tujú tiež vojenské dejiny, odkazujú na významné vojenské osobnosti, vývoj ľud-
skej spoločnosti vo všeobecnosti, jej technický pokrok a vývoj materiálnej kultúry 
a remesiel, pomáhajú mapovať regionálne dejiny, napr  aj v kontexte zbrojnej výro-
by, život šľachty a meštianstva a pod  Nepochybne patria medzi najatraktívnejšie 
zbierkové predmety naprieč celým diapazónom rôzne zameraných zbierkotvor-
ných inštitúcií  Sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja ľudskej spoločnosti, preto ich 
možno nájsť nielen v špecializovaných múzeách, ale svoje miesto majú aj v archeo-
logických, regionálnych či dokonca etnologických múzeách 

Téma zbraní a munície v múzejných zbierkach je však napriek tomu málo spro-
pagovanou záležitosťou  Múzeá sa jej čiastočne venujú v rámci svojho katalógové-
ho spracovania zbierok, ale metodologických prác je minimum  Hoci zaradením 
do múzejných zbierok zbrane nestrácajú svoj charakter a stále hrozí riziko ich zne-
užitia (páchanie trestnej činnosti alebo dokonca ohrozenie zdravia či života), mú-
zejná legislatíva na to nijako zvlášť neprihliada a pravdepodobne aj preto múzejníci 
nepristupujú k týmto špecifickým zbierkovým predmetom nijako výnimočne  

Prvé hodnotenie správy zbraní a streliva v múzejných zbierkach priniesol na 
stránkach časopisu Múzeum v roku 2005 Tibor Díte1, ktorý sa tejto problematike 
venuje dlhodobejšie  Hneď v úvode konštatoval, že „zamestnanci múzeí nielenže 
zbrane do múzeí prinášali, zaraďovali ich do múzejných zbierok a vystavovali, ale sa 
k nim správali zvláštnym múzejným spôsobom. Bez ohľadu na platné zákony a bez 
ich znalosti ich zalievali hlavne olovom, vŕtali do nich diery, dávali zvariť podozri-
vé časti zbrane alebo ich jednoducho odstránili, a tak na Slovensku azda nejestvuje 
regionálne múzeum, v ktorého zbierkovom fonde by sa nenachádzala aspoň jedna 
zmrzačená zbraň.“ Uvedený citát dokonale vystihuje prístup štátu i odborných za-
mestnancov múzeí k zbierkam zbraní pred rokom 2002 a tiež upozorňuje na rôzne 
„pofidérne“ múzejné činnosti  Ukazuje však aj súčasný stav, s ktorým sa ako s de-
dičstvom minulosti pasujú aj dnešné vedenia múzeí  Díte sa vo svojom príspevku 
venoval najmä získavaniu zbraní a munície do múzejných zbierok, predovšetkým 
s ohľadom na legislatívne úpravy po prijatí nového zákona o zbraniach a strelive, 
ktorý nadobudol platnosť 1  januára 2004 

Od roku 2017 prevzalo záštitu nad touto problematikou Vojenské historické 
múzeum Piešťany (ďalej „VHM“), ktoré ako špecializované múzeum s celosloven-

1 DÍTE, Tibor  Správa zbraní a streliva v múzejných zbierkach  In Múzeum, 2003, roč  51, č  3, 
s  5 – 9 
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skou pôsobnosťou plní aj funkciu metodického centra  Reakciou na čoraz väčší 
záujem múzeí o možnosti nových akvizícií zbraní a munície bolo zorganizovanie 
– v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí 
na Slovensku – odborného seminára Zbrane a munícia v zbierkach múzeí, ktorý 
sa konal 10  – 11  októbra 2017  Výstupom bol nielen rovnomenný zborník,2 ktorý 
vyšiel v roku 2018, ale aj práca na predloženej publikácii, ktorá má pomôcť meto-
dologickými postupmi na tieto otázky odpovedať 

Vznik metodického materiálu týkajúceho sa správy zbraní a munície v zbier-
kach múzeí je výsledkom komplexnej analýzy stavu zbierok militárií v slovenských 
múzeách, na vypracovaní ktorej sa Vojenské historické múzeum podieľa už od 
roku 2010  Začiatkom januára 2010 bol riaditeľom 105 slovenských múzeí doruče-
ný list so žiadosťou o zaslanie prehľadu militárií, ktoré sú uložené v „celoštátnych, 
regionálnych a miestnych“ múzeách  Na žiadosť reagovalo len 23 múzeí, pričom 
informácie miestami neboli úplné  V súvislosti s plánovanou zmenou legislatívy 
a množiacimi sa otázkami múzejníkov týkajúcimi sa potreby vlastnenia zbrojnej 
licencie bol vypracovaný dotazník Zbrane ako súčasť múzejných zbierok pozostá-
vajúci z ôsmich otázok, ktorý bol 6  januára 2021 rozposlaný e-mailom viac ako 
50 slovenským múzeám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, vyšších územných cel-
kov a obcí  Vyplnený dotazník vrátilo len 24 z nich  Cenným zdrojom informácií 
je však aj Centrálna evidencia zbierkových predmetov – CEMUZ, ktorú spravuje 
Slovenské národné múzeum  Informácie, ktoré CEMUZ v súčasnosti poskytuje, 
však objektívne nezohľadňujú komplexný stav militárií v slovenských múzeách  
Hlavnými dôvodmi sú rozdielnosť používaných evidenčných systémov, neukonče-
ná konverzia dát a v neposlednom rade aj absencia odborne zdatných kurátorov či 
nedostatočná miera spracovania katalogizačných lístkov 

Napriek tomu možno povedať, že zbrane a munícia jednoznačne tvoria vý-
znamný podiel zbierkových fondov slovenských múzeí  Tieto špecifické predmety 
sú zaradené v rôznych zbierkach a vo väčšine prípadov korešpondujú s hlavným 
zameraním múzea a s jeho akvizičnou politikou  Marginálna časť múzeí tiež uvied-
la, že akvizície zbraní sa týkali skôr minulých období a súčasný počet v zbierkach 
pre potreby múzea úplne postačuje  V akvizícii zbraní pokračuje len niekoľko mú-
zeí  

Analýza dotazníkov poukázala na skutočnosť, že múzeá k zbraniam nepristupu-
jú nijako špeciálne  V prevažnej väčšine ide o historické alebo znefunkčnené zbra-
ne a muníciu, pri správe ktorých sa riadia výlučne múzejnou legislatívou  Veľkým 
problémom v tomto kontexte je však nedostatočne spracovaná múzejná evidencia, 
nedostatočná alebo žiadna katalogizácia takýchto zbierok a v mnohých prípadoch 

2 JURKOVÁ, Viera (ed )  Zbrane a munícia v zbierkach múzeí  Bratislava – Banská Bystrica: 
Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2018, 137 s 
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aj nepresná identifikácia zbierkových predmetov  Len minimum slovenských mú-
zeí má medzi svojimi zamestnancami odborníka na túto oblasť, čo sa odráža na-
prieč celou škálou múzejných odborných činností 

Predložená metodická pomôcka, ktorej hlavnou úlohou je pomôcť riadite-
ľom, kurátorom a ostatným odborným zamestnancom múzeí ľahšie sa zorientovať 
v problematike, je výsledkom analýzy a implementácie štyroch zákonov – zákona 
č. 206/2009 Z. z. z 28  apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predme-
tov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č  372/1990 
Zb  o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „múzejný zákon“), záko-
na č. 49/2002 Z. z. z 19  decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“), zákona č. 58/2014 Z. z. zo 4  
februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o výbušni-
nách“) a zákona č. 190/2003 Z. z. z 23  apríla 2003 o strelných zbraniach a stre-
live a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákon o zbraniach a strelive“)  Múzejníkom predkladá odporúčania vychádzajúce 
zo spomínaných zákonov, ale aj z dlhoročnej praxe v správe takýchto špecifických 
zbierok  Uvedomujeme si nesmiernu zložitosť problematiky a tiež fakt, že múzeá 
zápasia s množstvom špecifických problémov, ktoré sú často „dedičstvom minu-
losti“ a ktoré do tejto práce nebolo možné zahrnúť  Ambíciou tejto práce nie je 
nahradiť špecializovanú literatúru, práve naopak  Má slúžiť na prvotné zoriento-
vanie sa múzejníkov v zložitej spleti legislatívnych noriem a zvýšenie povedomia 
o spomínaných zákonoch  

Koncepčne sa metodika člení na štyri hlavné kapitoly  V úvodnej kapitole pri-
nášame základné definície, charakteristiku a prehľad delenia zbraní a munície  Pre 
komplexnosť sme pridali aj krátku kapitolu s prehľadom legislatívnych podmie-
nok, v akých múzeá spravovali zbierky zbraní v minulosti  Najmä mladšej generácii 
múzejníkov by mohla pomôcť pochopiť viaceré procesy alebo prípadné nejasnosti 
z predchádzajúceho obdobia  Najpálčivejším a zároveň najzložitejším problémom 
je nadobúdanie zbraní a munície a ich častí do múzejných zbierok, ktorému je ve-
novaná aj najväčšia časť práce  Pri spracovaní kapitol venovaných ostatným mú-
zejným odborným činnostiam sme predpokladali znalosť legislatívnych postupov 
a činností vyplývajúcich z múzejného zákona a príslušných vykonávacích predpi-
sov a zhrnuli sme len základné odporúčania, ktoré sú nad rámec múzejnej legisla-
tívy, no do značnej miery môžu napomôcť pri spravovaní zbierok zbraní  

Chceli by sme sa tiež poďakovať spomínaným inštitúciám, predovšetkým Prezí-
diu Policajného zboru SR (ďalej „Prezídium PZ SR“), Kriminalistickému a exper-
tíznemu ústavu Policajného zboru SR v Bratislave (ďalej „KEÚ PZ SR“) a Krajské-
mu pamiatkovému úradu (ďalej „KPÚ“) v Prešove, ktoré prostredníctvom svojich 
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zamestnancov spolupracovali s Vojenským historickým ústavom (ďalej „VHÚ“) na 
príprave tohto materiálu  Za pomoc a konzultácie pri riešení základných metodo-
logických otázok ďakujeme Odbornej komisii pre odborné múzejné činnosti Zväzu 
múzeí na Slovensku (ďalej „OKOMČ ZMS“)  

Autorský kolektív
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ZBRANE A MUNÍCIA – ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, 
CHARAKTERISTIKA A DELENIE

Prakticky v každom slovenskom múzeu sa môžeme stretnúť s väčším alebo men-
ším počtom zbierkových predmetov z kategórie „militárií“, ktoré dokumentujú vo-
jenské udalosti späté s našimi dejinami  Vo všeobecnosti možno povedať, že zbrane 
sú chápané ako dôležitá súčasť histórie našej spoločnosti, ktorá poukazuje aj na 
úroveň technickej vyspelosti ľudí v určitých časových úsekoch, no približuje aj ich 
estetické cítenie či remeselné zručnosti  

V našom geografickom priestore sa zbrane preukázateľne zbierajú a vystavujú 
už viac ako 800 rokov  Rovnako ako palné zbrane sa zbierali aj munícia a ručné 
mechanické zbrane  Kým v počiatkoch bolo zberateľstvo motivované symbolickou 
hodnotou zbraní a munície, neskôr pribudla aj snaha o dokumentáciu technického 
pokroku a od druhej polovice 19  storočia sa zbrane i munícia spájajú aj s historic-
kým, resp  umenovedným dokladom  Historická náuka o zbraniach (Historische 
Waffenkunde) však nenašla ani na začiatku 20  storočia v novovzniknutom Česko-
slovensku svojich fanúšikov  Zbrane, ktoré sa stávali súčasťou zbierkových fondov 
múzeí v tomto období, sa obmedzili len na dokumentovanie vojnových udalostí  
Druhá polovica 20  storočia so sebou priniesla sprísnené legislatívne normy, ktoré 
do veľkej miery obmedzovali nadobúdanie zbraní (a munície) do zbierok českoslo-
venských múzeí 

Pre potreby tejto publikácie a múzejnej práce vôbec budeme preto chápať pod 
pojmom zbraň predmety v ich najvlastnejšom zmysle  Obranné súčasti (zbroj, časti 
brnenia, ostrohy, štíty a pod ) budeme začleňovať pod všeobecnejší pojem mili-
tárie  Kritérií, podľa ktorých môžeme zbrane deliť, je veľmi veľa 3 Ponúkané roz-
delenie je preto len zjednodušeným náčrtom, ktorý má priblížiť a charakterizovať 
základné skupiny zbraní 4

Chladné zbrane

Chladné zbrane sú jednými z najstarších a patrí k nim celá škála predmetov dennej 
potreby vyrobených z rôznych materiálov, najčastejšie z kameňa, dreva a kovu  Ich 
základným charakteristickým rysom je ich priamy fyzický účinok – ovládajú sa si-

3 Neexistuje jednotný systém triedenia zbraní  Pri každom delení sú dôležité viaceré parametre 
a nájsť jednotný systém, ktorý by bol aplikovateľný na akúkoľvek zbraň v múzeu, je priam 
nemožné  

4 Delenie zbraní v tejto kapitole navrhla autorka pre múzejné potreby vo svojej rigoróznej práci  
JURKOVÁ, Viera  Zbraň ako špecifický zbierkový predmet na príklade Vojenského historického 
múzea Piešťany [rigorózna práca]  Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 
2021, 141 s 
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lou svalov používateľa a využívajú sa na boj zblízka, na lov alebo na športové účely  
Spôsob ich využívania – sekanie, bodanie alebo udieranie – predurčuje rozdelenie 
chladných zbraní na:

- sečné (meče, tesáky, šable, nože, vojnové sekery),
- bodné (dýky, kordy, kopije, piky),
- úderné (palice, palcáty, cepy),
- z hľadiska použitého zdroja hnacej energie (mechanická sila používateľa) 

sem možno zaradiť aj mechanické strelné zbrane (luky, kuše, katapulty, fúkačky 
a pod ), ktoré boli určené na zásah protivníka na väčšiu vzdialenosť 5 

Veľkým medzníkom vo vývoji chladných zbraní bolo objavenie železa, ktoré sa 
vďaka svojej pevnosti a pružnosti stalo najvhodnejšou surovinou  Medzi najrozší-
renejšie chladné zbrane v slovenských múzeách patria:
•	 MEČ – základný druh chladnej zbrane určený na sekanie a bodanie s ty-

pickou, pomerne širokou dvojsečnou čepeľou  Nástupom palných zbraní si 
svoje miesto medzi vojakmi ponechal tzv  bodný meč, neskôr nazvaný kord, 
charakteristický predovšetkým ochranným košom okolo rukoväte 

•	 ŠABĽA – najrozšírenejšia chladná zbraň, typická svojou zakrivenou čepeľou, 
ktorá spôsobovala väčšie rezné rany  

•	 NÔŽ – krátka chladná zbraň so spravidla nesúmernou rukoväťou, ktorej če-
peľ je ostrá len na jednej strane  Je to jedna z najstarších zbraní, ktorá priorit-
ne slúži na rezanie alebo krájanie  Vojenské nože majú individuálnu formu 
bodnej, sečnej alebo vrhacej zbrane, známe sú tiež nože útočné alebo lovecké 

•	 BODÁK – krátka bodná zbraň, ktorá sa nasadzovala na hlaveň strelných 
zbraní, známa je aj pod názvom BAJONET.

•	 TESÁK – krátka pobočná chladná zbraň, ktorá je kratšia ako meč alebo šab-
ľa, má rovnú alebo mierne zahnutú čepeľ, brúsenú prevažne jednostranne, 
rukoväť je bez záštitného oblúka 

•	 DÝKA – krátka sprievodná chladná zbraň, ktorej čepeľ bola prispôsobe-
ná predovšetkým na bodanie  Od rukoväte k hrotu sa zužuje a ostrie je na 
oboch stranách čepele  Známa je tiež upravená verzia, tzv  kordík, ktorý sa 
stal ozdobnou súčasťou slávnostných uniforiem 

•	 JATAGAN – chladná zbraň s jedným ostrím a prehnutou čepeľou, charakte-
ristická rozvidlenou hlavicou, typická pre Turecko a Balkán 

•	 KINDŽAL – krátka zbraň pôvodom z Kaukazu, typická je rovnou rukovä-
ťou, ktorá vybieha do poloeliptickej, niekedy aj zašpicatenej hlavice  Čepeľ 
môže byť rovná i zakrivená s ostrou špicou  Kovanie špice je bohato zdobené 
čiernou rastlinou ornamentikou 

5 Napr  mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N, je podľa § 7 ods  1 písm  e) 
zákona o zbraniach a strelive zbraňou kategórie D nepodliehajúcou evidenčnej povinnosti 
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•	 HALAPARTŇA – bodná i sečná vojnová zbraň, typická dlhou násadou, na 
ktorej je upevnená čepeľ sekery  V osi násady je umiestnený bodec a z tuleje 
vyčnieva ďalší hrot alebo hák 

•	 PALCÁT – úderná zbraň s krátkou násadou, na konci ktorej je typická kovo-
vá hlavica 

Palné zbrane

Druhou, asi najväčšou skupinou zbraní sú palné zbrane, ktoré sú úzko späté s vy-
nálezom pušného prachu  Práve tento objav a jeho explozívne účinky dodávajúce 
strele pohybovú energiu podnietili vznik a vývoj strelných palných zbraní  Zjed-
nodušene teda môžeme palné zbrane charakterizovať ako hlavňové zbrane, ktoré 
využívajú chemicko-tepelnú premenu pohonnej látky na urýchlenie strely  Kon-
štrukčný systém palných zbraní je spravidla podobný a pozostáva z hlavne, záve-
rového systému, tela zbrane, spúšťového mechanizmu, mieridiel, rukoväte alebo 
pažby a zásobníka  

Palné zbrane môžeme rozdeliť z hľadiska viacerých kritérií  
 Podľa spôsobu ovládania:
- ručné – môže ich ovládať a prenášať jedna osoba,
- lafetované – typické veľkou hmotnosťou, uložené na podstavci alebo lafete  
 Podľa kalibru6:
- malokalibrové,
- veľkokalibrové  
 Podľa dĺžky zbrane, kde sa posudzuje spôsob držania pri streľbe:
- krátke – pri streľbe sa drží jednou rukou,
- dlhé – pri streľbe sa drží obomi rukami 7

 Podľa spôsobu nabíjania:
- predovky – nabíjané ústím hlavne (knôtové, kolieskové, kresadlové a perkus-

né),
- zadovky – nabíjané zozadu, napr  takto konštruované pištole, pušky, samopa-

ly a pod 

6 Toto členenie je trocha komplikované, pretože je iné pre vojenské a iné pre športové/lovecké 
zbrane  Vo vojenskej praxi sa napríklad zbrane podľa kalibru členia na strelné malokalibrové 
zbrane do 30 mm a delostrelecké zbrane nad 30 mm  Hranica tak môže platiť pre veľkokalibrový 
guľomet a malokalibrový automatický kanón, neplatí však pri pištoliach, revolveroch, 
granátometoch, brokovniciach a pod  Pri veľkokalibrových guľometoch hovoríme o kalibri 
10 – 20 mm 

7 Ale pozor, pre účel zákona o zbraniach a strelive sa za krátku zbraň považuje palná zbraň, 
ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka vrátane sklopnej pažby, 
teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických 
prostriedkov, nepresahuje 600 mm  Dlhá zbraň je palná zbraň, ktorá nie je krátkou zbraňou 



12

 Podľa spätného rázu:
- záklzové – malé: pištole, revolvery, samopaly, pušky, guľomety, granátomety; 

veľkokalibrové: guľomety, automatické kanóny a automatické granátomety; 
delostrelecké: kanóny, húfnice, mínomety,

-  bezzáklzové – aktívno-reaktívne, raketové zbrane 
 Podľa uzamknutia záveru:
- neuzamknuté – dynamické, s delenou hmotou, s predzápalom, 
- čiastočne uzamknuté – trecie, brzdené plynmi, s redukovanou hmotnosťou, 

s krátkym pohybom závorníka,
- zamknuté – sklopné, otočné, klinové, revolverové, priamobežné 
 Podľa konštrukcie:
- jednoranové – po každom výstrele sa musia nabiť novým nábojom, 
- opakovacie – proces obsluhy zahŕňa otvorenie záveru a zaistenie zbrane, za-

sunutie náboja do hlavne, nabitie, zatvorenie, uzamknutie záveru a zaistenie 
zbrane, 

- samonabíjacie – automatický funkčný cyklus s výnimkou iniciovania náboja,
- automatické – strieľajú dávkami alebo jednotlivými ranami, energia pracho-

vých plynov je využitá nielen na uvedenie strely do pohybu, ale aj na nové 
nabitie zbrane 

 Podľa účelu alebo použitia zbrane:
- vojenské – určené na ničenie živej sily protivníka, na ničenie a umlčovanie 

jeho techniky a zariadení všetkého druhu, označené vojenskou preberacou 
značkou, navrhnuté pre používanie v armáde, 

- lovecké / poľovnícke – určené na lov pre potreby poľovníctva, rozlišujú sa 
podľa vyhotovenia vývrtu na tzv  guľovnice a brokovnice,

- športové – určené na základný výcvik v streľbe a na športové súťaženie, môžu 
byť individuálne prispôsobené strelcovi, 

- špeciálne – prostriedky špeciálneho určenia 
 Podľa stavu zachovania funkčnosti (na účel použitia)8:
- plne funkčné (palné) zbrane – zbrane, ktorých funkcia je založená na okam-

žitom uvoľnení energie pri chemickej reakcii, t  j  sú schopné strieľať ostré 
strelivo  Sem je možné zaradiť aj rôzne konverzie, t  j  úpravy z pôvodných 
funkčných zbraní na iné,

- expanzné zbrane – palné zbrane skonštruované výhradne na použitie streliva 
určeného do expanzných zbraní, vylučujúce použitie guľového náboja alebo 
náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojov s granulami  Za expanznú  

8 V kontexte múzejnej praxe ide o jedno z najdôležitejších kritérií, a to nielen pri nadobúdaní 
nových zbraní do zbierkového fondu, ale aj pri ich ďalšom katalógovom spracovaní 
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zbraň sa považuje najmä poplašná zbraň, akustická zbraň a salutná zbraň 9 
Tento druh zbraní bol vyrobený, resp  upravený z pôvodnej ostrej zbrane tak, 
aby do nej nebolo možné vložiť ostrý náboj (v hlavni sú umiestnené mini-
málne dva kolíky)  Využívajú teda cvičné strelivo, t  j  akustickú plynovú ná-
bojku, a sú určené predovšetkým na filmové a divadelné účely, v súčasnosti 
je ich využívanie populárne najmä medzi klubmi vojenskej histórie,

- znehodnotené zbrane10 – znehodnotené ustanoveným postupom tak, aby 
všetky hlavné časti boli trvalo nepoužiteľné a aby nebolo možné ich odstrá-
niť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil opätovné sfunkč-
nenie zbrane  Spôsob a miera znehodnotenia sa v závislosti od obdobia 
líšila: 

- znehodnotenie „na pevno“ – pohyblivý mechanizmus záveru zava-
rený, zbraň nie je možné rozobrať, niekedy je možné iba čiastočne 
odokryť vnútro,

- čiastočné znehodnotenie – typické pre staršie typy, pri ktorých je za-
chovaná pohyblivosť mechanizmu  Časť hmoty zo záveru je obrúse-
ná, rovnako ako vyťahovač, a hlaveň je navŕtaná minimálne tromi 
dierami 

- rezy zbraní – typ úpravy zbraní ustanoveným postupom, pri ktorom sa as-
poň čiastočne odkryje ich vnútorná konštrukcia  Rezy boli pôvodne určené 
pre výcvik vojakov ako názorná pomôcka, pre potreby študentov a pedagó-
gov na stredných a vysokých vojenských školách alebo na vojenských alebo 
policajných útvaroch pri výučbe  Využívať sa však môžu aj na účel propa-
gácie a reklamy alebo ako darčekové predmety 

- školské zbrane – určené na výučbu poradových cvikov so zbraňou a čin-
nosti v poli  Využívali ich študenti a pedagógovia na stredných a vysokých 
vojenských školách a vo vojenských a policajných útvaroch  Na zbraniach 
československej proveniencie sa môžeme stretnúť s označením „ŠKOLNÍ“ 
na tele zbrane 

- repliky – funkčné kópie zbraní, ktorých tvar a rozmery sú zhodné s pôvod-
nými zbraňami, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí sa 
nemusí zhodovať s pôvodnými zbraňami  Jedným z druhov sú aj tzv  inver-
tované repliky, kde zachované časti pôvodnej zbrane sú doplnené replikami 
jej absentujúcich pôvodných súčastí 

9 Ich kategorizácia sa prijatím novely zákona o zbraniach, t  j  od 1  februára 2022, zmenila  Pred 
novelou zákona boli palné zbrane kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na expanzné zbrane, 
zaradené do kategórie D a podliehali evidenčnej povinnosti (držiteľ takejto zbrane nemusel 
byť držiteľom zbrojného preukazu)  Po nadobudnutí účinnosti novelizácie prešli upravené 
expanzné zbrane do kategórií, z ktorých boli upravené (teda do kategórie A, B alebo C) 

10 V zmysle § 7 ods  1 písm  i) a j) zákona o zbraniach a strelive 
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- napodobeniny – funkčné kópie zbraní, ktorých tvar, rozmery a technolo-
gický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou 
zbraňou  Nefunkčnú napodobeninu nazývame maketa 

- učebné a výcvikové pomôcky – špecifické pomôcky využívané študentmi 
a inštruktormi, ktoré môžu pôsobiť ako hračky alebo individuálne úpravy 
kutila 11

- torzá – neaktívne zbrane, ktorých hlavné časti sa stali trvale a nezvratne 
nepoužiteľnými na streľbu v dôsledku poškodenia alebo degradácie 

 Podľa druhu12:
•	 PIŠTOĽ – krátka palná zbraň (opakovacia alebo samonabíjacia), ktorá je ur-

čená na osobnú ochranu alebo športovú streľbu na krátke vzdialenosti (cca 
do 50 m)  Spravidla sa ovláda jednou rukou, jej dĺžka je ohraničená cca 210 
mm a hmotnosťou 1 kg  Využíva málo výkonný náboj a uplatňuje sa tu naj-
jednoduchší princíp automatickej činnosti – využitie spätného rázu pri ne-
uzamknutom závere a pevnej hlavni  Pre staršie pištole je charakteristické 
uloženie zásobníka mimo rukoväte, pri samočinných pištoliach je zásobník 
uložený v rukoväti  Zvláštnymi druhmi pištolí sú signálne pištole – krátke 
zbrane s hladkým vývrtom hlavne, ktoré boli určené na vystreľovanie svetlíc, 
signálnych a osvetľovacích nábojov 

•	 REVOLVER – krátka opakovacia palná zbraň s otáčavými komorami, ktoré 
sa medzi jednotlivými výstrelmi natáčajú do osi vývrtu hlavne  Je určená aj 
na osobnú obranu priamou streľbou na krátke vzdialenosti, ovláda sa jednou 
rukou 

•	 PUŠKA – osobná zbraň určená na priamu streľbu na relatívne väčšiu vzdia-
lenosť (s efektívnym dostrelom 600 – 800 m), pri ktorej sa mieri a strieľa 
s použitím oboch rúk  Je určená na zneškodnenie nepriateľa paľbou, pažbou 
alebo bodákom 13 Dĺžka pušiek spravidla nepresahuje 1 200 mm a dosahuje 
hmotnosť až 5 kg  Zásobník obsahuje 10 – 30 nábojov do kalibru 8 mm  Mo-
derné pušky sú samočinné a samonabíjacie, napriek tomu prevláda streľba 
jednotlivými ranami  

•	 KARABÍNA – kratšia verzia pušky, pričom skrátená je predovšetkým hlaveň  
•	 ODSTREĽOVACIA PUŠKA – odvodená od klasickej pušky alebo karabíny, 

prípadne útočnej pušky  Hlaveň je výlučne drážkovaná, určená pre tvrdo-

11 Výborným príkladom je puška na šerm bodákom, ktorá mala namiesto bodáka teleskopický 
nadstavec určený na výcvik boja muža proti mužovi s bodákom 

12 Toto delenie pre lepšiu prehľadnosť nezohľadňuje špecifické výnimky a zahŕňa len najčastejšie 
sa vyskytujúce zbrane v múzejných zbierkach 

13 Najstaršie pušky boli jednoranové predovky  Konštrukčne sa vyvinuli na zadovky, najprv 
jednoranové, neskôr viacranové neautomatické (opakovačky) a samočinné/automatické 
s automatickým nabíjaním využívajúcim energiu prachových plynov 
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plášťové strelivo, a jej systém záveru je rovnaký ako pri klasických puškových 
záveroch  Je vybavená prvkami pre namontovanie optického, prípadne noč-
ného zameriavača  

•	 VEĽKOKALIBROVÁ PUŠKA – puška kalibru 12,7 až 20 mm  K tomuto dru-
hu zbraní sa zaraďujú napr  protitankové pušky alebo niektoré odstreľovacie 
pušky 

•	 MALOKALIBROVKA (MALORÁŽKA) – dlhá zbraň s drážkovanou hlav-
ňou konštruovaná na náboj kalibru 5,6 mm ( 22 LR, WMR, Short) s okrajo-
vým zápalom 

•	 BROKOVNICA – palná zbraň určená na streľbu brokovými nábojmi s hro-
madnou alebo jednotnou strelou, prípadne špeciálnymi nábojmi pre broko-
vú zbraň 

•	 SAMOPAL – ručná automatická zbraň strieľajúca spravidla dávkou  Typická 
útočná zbraň určená na priamu streľbu do 200 m pri použití pištoľového 
náboja  Dĺžka tejto zbrane zväčša nepresahuje 1 000 mm a hmotnosť 3,5 kg  
Zásobník obsahuje 20 – 70 nábojov do kalibru 11,3 mm  Môže byť vybavená 
pažbou alebo sklopnou opierkou 14

•	 GUĽOMET – dlhá samočinná ručná alebo lafetovaná zbraň určená pre 
puškové náboje  Na rozdiel od automatickej útočnej pušky je preň typická 
veľká hmotnosť a väčšie rozmery, hlaveň je dlhšia a ťažšia  Náboje sú uložené 
v zásobníku alebo v páse  Guľomety sa ďalej delia na: 

- ľahké guľomety – vybavené dvojnožkou a ľahkou hlavňou, 
- ťažké guľomety – určené pre pechotu v poli, s ťažkou hlavňou a pre-

nosnou lafetou,
- univerzálne guľomety – určené na viaceré účely,
- tankové guľomety – prispôsobené na lafetáciu na vozidlo, ovládané 

priamo (samostatne) alebo nepriamo spolu s ďalšou zbraňou (spriah-
nuté),

- letecké guľomety – tvoria súčasť zbraňového systému lietadiel, 
- veľkokalibrové guľomety – majú kaliber 12 – 20 mm 

•	 GRANÁTOMET – palná zbraň určená na vystreľovanie trieštivých alebo ku-
mulatívnych puškových granátov, ktorá sa ďalej delí na: 

14 Tu je nutné upozorniť na jednu kuriozitu  Samopal sa medzi laikmi najčastejšie spája 
s „Kalašnikovom“ (AK-47) a československým „samopalom“ vzor 58, pričom ľudia si 
tieto zbrane často aj stotožňujú  Spoločný majú tvar, princíp odberu plynov z hlavne 
a strelivo, rozdiel je vo vnútorných mechanizmoch  Čo je však dôležitejšie, obe zbrane 
sú z konštrukčného hľadiska automatickými útočnými puškami  Nesúlad v pomenovaní 
vychádza z vtedy ešte neustálenej terminológie a nevhodnosti názvu „útočná puška“ 
v súvislosti s obrannou doktrínou Varšavskej zmluvy  Podľa niektorých teórií ide tiež 
o nevhodný preklad slova „avtomat“ z ruštiny pri preklade sovietskeho predpisu k AK-47 
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- ručný puškový granátomet – tvorí samostatný celok, ktorý umožňuje 
vystreľovanie granátov pri klasickom poňatí výstrelu – s pôsobením 
spätného rázu,

- puškový násadkový granátomet – nasadený na ústí hlavne, 
- podvesný puškový granátomet – podvesený na hlaveň automatickej 

útočnej pušky (jednovýstrelový), 
- automatický granátomet – samostatný celok so zásobníkom, schopný 

strieľať dávkou 
•	 PANCIEROVKA – ručná protitanková bezzáklzová alebo reaktívna zbraň 

s kumulatívnou strelou, prevažne nabíjaná spredu, určená na ničenie obrne-
ných cieľov alebo malých poľných opevnení 

•	 TARASNICA – palná zbraň bez spätného rázu využívajúca kumulatívnu 
strelu, určená na ničenie tankov a obrnených vozidiel 

•	 RAKETOMET – palná zbraň, ktorá umožňuje vystreľovanie rakiet z raketníc 
sústredenou paľbou do väčšieho priestoru 15 

V špecializovaných múzeách sa možno stretnúť aj so zvláštnymi palnými zaria-
deniami, ktoré nemožno priradiť k ručným palným zbraniam, i keď sa tak môžu 
použiť: 
•	 zameriavacia zbraň – strelná zbraň určená na sústredené namontovanie do 

hlavne väčšieho kalibru (alebo rovnobežne vedľa hlavne)  Nabíja sa cez záver 
zo zásobníka alebo z pásu, využíva strelivo so zabudovanou stopovkou, ktorá 
za letu svieti, a dymovou náplňou iniciovanou pri dopade strely  Využívajú ju 
strelci ako pomoc pri určovaní vzdialenosti,

•	 vkladacia zbraň – strelná zbraň, ktorá je sústredene namontovaná alebo vlo-
žená do dela väčšieho kalibru  Využíva štandardné pechotné strelivo a slúži 
ako armádne cvičné zariadenie na výcvik strelcov,

•	 vetromerná puška VR-2/VR2M – využíva ju delostrelecké a raketové vojsko 
na meranie údajov potrebných na výpočet rýchlosti vetra v prízemnej vrstve 
atmosféry,

•	 zákerné palné zbrane – využívané ako nástraha,
•	 rôzne improvizované zbrane.

Delostrelectvo

Názov je odvodený od slova „delo“ označujúceho hlavňovú strelnú zbraň určenú 
na ničenie živej sily, bojových prostriedkov, techniky a obranných objektov  Za de-
lostreleckú zbraň sa považuje:

- hlavňová zbraň kalibru nad 20 mm, ktorá pre udelenie potrebnej počiatoč-

15 Existujú aj viachlavňové raketomety, ktoré patria do výzbroje raketového delostrelectva 
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nej rýchlosti strely môže využiť rôzne druhy energie, 
- raketová zbraň, ktorá pre udelenie počiatočnej rýchlosti strely (rakety) vy-

užíva raketový motor, 
- laserová zbraň, ktorá namiesto strely využíva priamo energiu laserového 

lúča 
Najdôležitejšími sledovanými parametrami sú úsťová rýchlosť a námerový uhol  

V súvislosti s mierením je dôležité sledovať identifikáciu polohy hlavne v priesto-
re a konštrukčné schopnosti uchytenia zbrane na mobilnom prostriedku, ktoré 
umožňujú zmenu polohy hlavne  Montáž, pomocou ktorej je možné zbraň zamie-
riť na cieľ, sa nazýva lafeta  Lafeta s prídavnými prvkami (námerový mechanizmus, 
brzdovratné zariadenie, pohon navedenia a pod ) je označovaná pojmom lafetácia  
Práve rozmiestnenie a usporiadanie týchto prvkov definuje stavbu a druh delostre-
leckej zbrane 

Podobne ako v prípade ručných palných zbraní, ani delenie delostreleckých 
zbraní nie je jednoznačné a vychádza zo sledovania rôznych parametrov 
 Podľa taktického určenia rozlišujeme:

- pozemné delá – prepravované na pozemných základoch a z nich strieľajúce, 
- poľné delá – určené na palebnú podporu pozemných síl,
- lodné delá – umiestnené na plávajúcom základe,
- letecké delá – prevažne automatické kanóny umiestnené na rôznych čas-

tiach konštrukcie lietadla,
-  protilietadlové kanóny – určené na streľbu na vzdušné ciele,
- protitankové kanóny – určené na streľbu na odolné pozemné ciele, 
- pevnostné a horské delá 

 Podľa záklzovosti hlavne rozlišujeme:
- delá s pevnou hlavňou – najmä historické delá, 
- so záklzom – s pružne lafetovanou hlavňou, ktorá pri výstrele zaklzuje proti 

lafetácii,
- bezzáklzové delá – s kompenzovanou silou spätného rázu pri výstrele, pri-

čom hlaveň nezaklzuje 
 Podľa mobility16: 

- stacionárne – pevnostné alebo protilietadlové, pevne zabudované v paleb-
nom postavení,

- nesené – ľahké (malorážové) delá, ktoré obsluha alebo zvieratá prenášajú do 
nového palebného postavenia,

- vezené – prepravované na ložnej ploche prepravníka, streľba môže prebie-
hať priamo počas prepravy aj zo zeme,

- ťahané – prepravované za ťahačom, 

16 Toto delenie platí aj pre neskôr charakterizované raketové systémy 
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- samohybné – umiestnené na samohybnom podvozku, napr  kolesovom, pá-
sovom a pod 

 Podľa kalibru hlavne:
- malý kaliber (30 až 76 mm), 
- stredný kaliber (76 až 155 mm),
-  veľký kaliber (nad 155 mm) 17

 Podľa druhu:
•	 MAŽIAR – najstaršia delostrelecká zbraň strieľajúca hornou skupinou uhlov, 

u ktorej sa energia spätného rázu prenáša na zem pomocou lôžka (základne) 
•	 MÍNOMET – delostrelecká zbraň s hladkým vývrtom hlavne určená na ne-

priamu streľbu ako podporná a sprievodná zbraň pechoty, pričom na streľbu 
využíva vrchnú skupinu uhlov (cca 40 – 85°)  Je vhodný na ničenie techniky, 
živej sily, poľných opevnení v otvorenom i hornatom teréne či na odvráte-
ných svahoch výšin  Hlaveň nezaklzuje, energia spätného rázu sa prenáša na 
terén cez masívny oporný tanier  Môže sa nabíjať ručne i automaticky, spra-
vidla od ústia hlavne  Na streľbu využíva delostreleckú mínu stabilizovanú 
krídelkami 

•	 KANÓN – delostrelecká zbraň prevažne malého až stredného kalibru s dl-
hou hlavňou (45 až 75 kalibrov) a s veľkým dostrelom  Strieľa priamo i ne-
priamo s počiatočnou rýchlosťou strely až 1 000 m s-1 prevažne po plochej 
(mierne zakrivenej) balistickej krivke  Používa zväčša jednotný náboj 

•	 HÚFNICA – delostrelecká zbraň stredného kalibru s kratšou hlavňou (30 
až 40 kalibrov) s menším dostrelom, strieľajúca prevažne nepriamo s počia-
točnou rýchlosťou strely do 700 m s-1 po oblej dráhe letu  Je určená najmä na 
ničenie plošných cieľov a živej sily, pričom na streľbu využíva hornú skupinu 
uhlov (nad 45°)  Používa delené náboje alebo strely a modulovú prachovú 
náplň zasúvanú do nábojovej komory osobitne  Nabíjanie môže byť ručné 
alebo poloautomatické  

•	 KANÓNOVÁ HÚFNICA – delostrelecká zbraň so stredne dlhou hlavňou (40 
– 55 kalibrov), ktorá v sebe spája výhodné vlastnosti kanóna a húfnice  Naj-
dôležitejší je zväčšený rozsah uhlov, pod ktorými môže strieľať – námerový 
mechanizmus umožňuje pohyb kolísky v rozpätí až -5° – 75°  Na konci hlav-
ne je namontovaná úsťová brzda, ktorej úlohou je meniť smer prachových 
plynov vytekajúcich z hlavne a znížiť celkovú silu spätného rázu 

Zvláštnu kategóriu zbraní tvoria bojové vozidlá, z ktorých je nutné charakteri-
zovať aspoň tie základné:

17 Do skupiny malokalibrových delostreleckých zbraní môžeme zaradiť aj malokalibrové 
automatické kanóny kalibru od 20 – 30 mm, ktoré vznikli ako ďalší vývojový stupeň 
guľometov, napr  letecké kanóny s kalibrom nad 20 mm 
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•	 TANK – bojové pásové vozidlo, ktoré bolo zaraďované ako hlavný bojový 
prvok pozemných vojsk  Je určený na priamu streľbu  Medzi jeho základné 
vlastnosti patrí palebná sila, veľká balistická ochrana, vysoká manévrovacia 
schopnosť, schopnosť presunu na dlhé vzdialenosti a schopnosť prekonávať 
prekážky  Hlavnú výzbroj tvorí tankový kanón (väčšinou bez úsťovej brzdy), 
ktorý je umiestnený na otočnej veži s odmerom 360°  

•	 OBRNENÝ TRANSPORTÉR – pásové alebo kolesové vozidlo s pancierova-
ním, ktoré je primárne určené na prepravu pechoty na bojisku  Základnú vý-
zbroj tvorí spravidla guľomet, no môže byť vybavený aj inou špecializovanou 
výzbrojou (mínometom, protitankovou riadenou strelou a pod ) 

•	 BOJOVÉ VOZIDLO PECHOTY – zväčša pásové obrnené vozidlo, ktoré 
slúžilo na prepravu výsadku (5 – 10 osôb) ako podpora motostreleckých 
a tankových jednotiek  Od obrneného transportéra sa líši lepšou balistickou 
ochranou a výzbrojou, ktorú tvoria malokalibrové automatické kanóny, ka-
nóny a riadené strely  Vyznačuje sa nižšou hmotnosťou (v porovnaní s tan-
kom), obojživelnosťou, vyššou rýchlosťou a dobrou manévrovateľnosťou 
v teréne 

Raketové zbrane

Raketové zbrane sa v súčasnosti považujú za najúčinnejšie prostriedky ničenia 
nepriateľských cieľov  Aj keď raketomety už boli spomínané v súvislosti s palnými 
zbraňami, vzhľadom na zložitosť problematiky a existenciu samostatnej skupiny 
raketovej techniky je nutné sa k nim aspoň okrajovo vrátiť  
 Podľa výzbroje druhu vojska rozlišujeme rakety:

- „ZEM-ZEM“ (Z-Z), 
- „ZEM-VZDUCH“ (Z-V) 
- „VZDUCH-VZDUCH“ (V-V)  

 Podľa spôsobu navedenia rakety na cieľ:
- raketové systémy s neriadenými raketami – zbrane využívajúce raketový po-

hon na dopravu strely na cieľ  Do tejto kategórie zaraďujeme už spomínané 
ručné protitankové zbrane (pancierovky), raketomety a taktické neriadené 
rakety,

- raketové systémy s riadenými raketovými strelami: 
- protitankový raketový komplet s protitankovými riadenými strelami,
- raketové systémy protilietadlových riadených striel,
- raketové systémy taktických rakiet,
- operačno-taktické raketové systémy,
- strategické rakety.
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Munícia

Neoddeliteľnou súčasťou zbierkových fondov je aj munícia, preto je nutné sa pri 
nej aspoň okrajovo zastaviť a spomenúť jej hlavné druhy  Muníciu vo všeobecnosti 
možno z technickej stránky charakterizovať ako prostriedky bojového, športového, 
loveckého a iného určenia, ktoré využívajú energiu výbušnín jednak na priame do-
siahnutie účinku v cieli, a jednak nepriamo, na dopravu strely na cieľ  

Rozdelenie munície je podobne komplikované ako v prípade zbraní18:
 Podľa využitia:

- vojenská,
- civilná. 

 Podľa spôsob dopravy na cieľ:
- munícia bez pohonného systému, 
- nástražná munícia – napr  väčšina pozemných mín, 
- vrhaná munícia – takmer všetky ručné granáty a letecké bomby,
- munícia s mechanickým pohonom,
- raketová munícia – jej súčasťou je raketový motor (delostrelecké, letecké, 

protitankové a pozemné protilietadlové riadené a neriadené rakety),
- reaktívna munícia – napr  riadené strely s prúdovým motorom,
- munícia pre strelné zbrane – strela je urýchlená v hlavni zbrane tlakom ply-

nov, ktoré vznikajú pri horení výmetnej náplne,
- munícia s kombinovaným pohonom  

 Podľa určenia: 
- munícia základného určenia – slúži priamo na plnenie bojovej úlohy ničenie 

síl a prostriedkov nepriateľa (trieštivá, trhavá, trieštivo-trhavá, priebojná, 
kumulatívna, zápalná atď ), 

- munícia špeciálneho určenia – pomáha pri plnení bojovej úlohy (dymová, 
osvetľovacia, signalizačná, agitačná atď ), 

- munícia pomocného určenia – nemá bojové použitie (cvičná, školská, ná-
hradná, skúšobná a pod) 

 Podľa druhu vojsk: 
- munícia pre výzbroj jednotlivca – najmä náboje do ručných palných zbraní 

a ručné granáty,
- delostrelecká – delostrelecké náboje, delostrelecké míny, delostrelecké rakety, 

18 Ale pozor, pre účel zákona o zbraniach a strelive sa môže toto delenie v niektorých 
prípadoch kategorizovať inak  Predložená základná štruktúra delenia munície vychádza 
z návrhu autorského kolektívu Ján Štrba a Štefan Pivko, ktorý vypracovali pre lepšiu 
orientáciu múzejníkov v tejto problematike  ŠTRBA, Ján – PIVKO, Štefan  Typológia streliva 
a munície  In: JURKOVÁ, Viera (ed )  Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava – 
Banská Bystrica: Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s  104 – 118  
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- letecká – letecké bomby, letecké riadené a neriadené rakety, náboje pre letec-
ké palubné zbrane, pyrotechnické pomôcky záchranných sedačiek a pod , 

- ženijná – protitankové, protipechotné a objektové míny a ich roznecovače, 
ženijné nálože a náloživo), 

- námorná – námorné torpéda, námorné míny, hlbinné bomby, náboje pre 
námorné delá a delá pobrežnej obrany), 

- raketová – riadené rakety všetkých druhov a ich príslušenstvo 
 Podľa typu:

- strelivo – podmnožina munície19, ktorú tvoria náboje do ručných zbraní  
Základnou jednotkou je náboj – zostava muničných prvkov na uskutočne-
nie jedného výstrelu,

- munícia pre ručné protitankové zbrane,
- puškové a granátometné granáty,
- ručné granáty,
- delostrelecká munícia,
- letecká munícia,
- raketová munícia,
- ženijná munícia,
- námorná munícia,
- pyrotechnické pomôcky.

Vyššie uvedené delenie zbraní a munície vychádza z múzejnej praxe a má slú-
žiť na lepšiu orientáciu odborných zamestnancov múzeí pri ich správe za pred-
pokladu, že daná zbraň alebo munícia je zbierkovým predmetom. Pred zarade-
ním zbrane alebo munície do zbierkového fondu, t. j. pre potreby a na účel zákona 
o zbraniach a strelive, je ich kategorizácia rozdielna.

Charakteristika zbraní na účely zákona

Delenie zbraní na účely zákona je špecifické pre jednotlivé krajiny  Ich posudzo-
vanie a kategorizácia prechádza v rámci legislatívnej regulácie neustálym vývojom 
predovšetkým z dôvodu registrácie zbraní a zamedzenia nadobúdania nelegálnych 
zbraní  

Pre potrebu a na účely zákona o zbraniach a strelive je s platnosťou od 1. febru-
ára 2022 potrebné vnímať rozdelenie a klasifikáciu za účelom vymedzenia pojmov 
nasledovne20: 

19 V zmysle zákona o zbraniach a strelive a zákona o výbušninách 
20 Podľa prílohy 6 zákona o zbraniach a strelive 
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 Druhy zbrane:
- palná zbraň – zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení 

energie pri chemickej reakcii,
- plynová zbraň – zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení 

stlačeného vzduchu alebo iného plynu,
- mechanická zbraň – zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľ-

není energie nahromadenej mechanickým pôsobením,
- expanzná zbraň – palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva 

určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo 
náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami; za expanznú 
zbraň sa považuje najmä poplašná zbraň, akustická zbraň a salutná zbraň,

- expanzný prístroj – pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom 
energie výbušná látka obsiahnutá v strelive do expanzných prístrojov, s vý-
nimkou ručných upevňovacích zariadení s výbušnou náplňou a iných ná-
razových strojových zariadení podľa osobitného predpisu21,

- guľová zbraň – palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu guľovými ná-
bojmi alebo guľovými strelami, prípadne špeciálnymi nábojmi alebo strela-
mi do guľovej zbrane,

- broková zbraň – palná zbraň umožňujúca streľbu brokovými nábojmi 
s hromadnou alebo jednotnou strelou, prípadne špeciálnymi nábojmi do 
brokovej zbrane,

- kombinovaná zbraň – palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu s gu-
ľovými nábojmi (strelami) a s hlavňou (hlavňami) na streľbu s brokovými 
nábojmi (strelami),

- krátka zbraň – palná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm ale-
bo jej celková dĺžka vrátane sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej 
pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov, ne-
presahuje 600 mm,

- dlhá zbraň – palná zbraň, ktorá nie je krátkou zbraňou,
- samočinná zbraň – palná zbraň, ktorej funkčný cyklus prebieha v dôsledku 

predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac výstrelov na 
jedno stlačenie spúšte,

- samonabíjacia zbraň – palná zbraň, ktorej funkčný cyklus prebieha v dô-
sledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac 
výstrelov na jedno stlačenie spúšte,

- opakovacia zbraň – palná zbraň so zásobovacím zariadením, ktorej funkčný 

21 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č  436/2008 Z  z , ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 
v znení Nariadenia vlády SR č  140/2011 Z  z 
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cyklus je ovládaný ručne, alebo palná zbraň s viacerými nábojovými komo-
rami, napríklad usporiadanými v otočnom valci (revolver),

-  jednovýstrelová zbraň – jednohlavňová palná zbraň bez zásobovacieho za-
riadenia, pri ktorej sa opätovné nabitie zbrane vykonáva ručne,

- viacvýstrelová zbraň – palná zbraň bez zásobovacieho zariadenia s dvoma 
alebo viacerými hlavňami, pri ktorej sa opätovné nabitie zbrane vykonáva 
ručne,

- historická zbraň – zbraň, ktorá bola vyrobená do 31  decembra 1890,
- vojenská zbraň – palná zbraň, ktorá je výrobkom obranného priemyslu, 

s výnimkou zbraní označených civilnou overovacou značkou,
- odpaľovacie zariadenie – zariadenie na odpaľovanie striel s reaktívnym po-

honom alebo streliva s reaktívnym účinkom nábojky,
- zbraň na športové účely – zbraň určená pravidlami športovej streľby pre ná-

rodné a medzinárodné disciplíny,
- zbraň na poľovné účely – zbraň určená na lov zveri odstrelom podľa osobit-

ného predpisu22,
- narkotizačná zbraň – zbraň určená na vystreľovanie špeciálnych striel obsa-

hujúcich látky v tekutom alebo plynnom skupenstve,
- paintbalová zbraň – plynová zbraň určená na vystreľovanie striel so znač-

kovacou látkou,
- signálna zbraň – palná zbraň určená výhradne na používanie signálnych 

nábojov kalibru väčšieho ako 19 mm,
- znehodnotená zbraň – zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postu-

pom tak, aby všetky jej hlavné časti boli trvalo nepoužiteľné a aby nebolo 
možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil 
jej opätovné sfunkčnenie23,

- airsoftová zbraň – replika zbrane vystreľujúca strely z plastu, určená na hru 
v teréne podľa príslušných pravidiel,

- poplašná zbraň – palná zbraň so zásobovacím zariadením, ktorá je navrh-
nutá iba na streľbu s použitím nábojok, dráždivých látok, iných účinných 
látok alebo pyrotechnického signálneho streliva a ktorú nie je možné upra-
viť na uvedenie strely do pohybu uvoľnením nahromadenej energie,

- salutná zbraň – expanzná zbraň určená výhradne na streľbu nábojok s akus-
tickým efektom pri kultúrnej činnosti,

- akustická zbraň – expanzná zbraň určená výhradne na streľbu nábojok 

22 Zákon č  274/2009 Z  z  o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení 

23 Za znehodnotenú zbraň sa považuje zbraň uvedená v § 7 ods  1 písm  i) a j) zákona 
o zbraniach a strelive 
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s akustickým efektom primárne na vytvorenie akustického efektu, napr  
štartovacia pištoľ 

 Hlavné časti zbrane:
- hlaveň – časť zbrane, v ktorej sa energia premieňa na pohybovú energiu 

strely a ktorej súčasťou je nábojová komora; vodiaca časť vývrtu hlavne ve-
die strelu požadovaným smerom a spôsobom,

- nábojová komora – priestor v zadnej časti hlavne tvarovo zodpovedajúci 
danému náboju; pri revolveroch je nábojovou komorou každý otvor valca,

- vložná hlaveň – hlaveň menšieho kalibru vkladaná do hlavne väčšieho ka-
libru,

- valec revolvera – otočná časť revolvera, v ktorej sú uložené náboje v nábo-
jových komorách,

- záver – zariadenie uzavierajúce alebo uzamykajúce nábojovú komoru, 
- rám zbrane – časť revolvera, v ktorej sú uložené alebo na ktorej sú upevnené 

ostatné hlavné časti zbrane,
- telo zbrane – časť zbrane inej ako revolver, v ktorej sú uložené alebo na kto-

rej sú upevnené ostatné hlavné časti zbrane,
- puzdro záveru – časť zbrane, v ktorej je uložený záver,
- závorník – časť záveru, ktorá bezprostredne uzatvára nábojovú komoru 
 Druhy streliva:

- náboj – celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, ktorý sa 
skladá z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a stre-
ly alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu,

- nábojka – celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pra-
covného expanzného prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, kto-
rý sa skladá z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože; môže obsahovať 
výmetovú náplň, granuly, chemickú dráždivú alebo paralyzujúcu látku,

- prebíjané strelivo – laborované strelivo pre vlastnú potrebu s použitím prís-
lušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už použité kompo-
nenty,

- skúšobné strelivo – strelivo určené na preskúšanie zbraní podľa osobitného 
predpisu24,

- vojenské strelivo – strelivo, ktoré je výrobkom obranného priemyslu mimo 
streliva na civilné použitie,

- neaktívne strelivo – strelivo, ktoré neobsahuje výbušninu a iné aktívne nápl-
ne vrátane delaborovaného streliva, znehodnoteného streliva, rezu streliva 
a makety streliva,

24 Zákon č  64/2019 Z  z  o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 
v platnom znení 



25

- delaborované strelivo – strelivo bez výbušnín a iných aktívnych náplní,
- znehodnotené strelivo – strelivo, ktoré bolo znehodnotené ustanoveným po-

stupom,
- signálny náboj – náboj, ktorý vo svojej zostave okrem iného obsahuje pyro-

technickú zlož alebo puzdro s touto zložou 
 Komponenty streliva:

- zápalka – súčasť náboja alebo nábojky obsahujúca zápalkovú zlož alebo 
jednostranné uzatvorené valcové puzdro obsahujúce zápalkovú zlož (zápal-
ka určená pre perkusné zbrane), ktorá sa nárazom alebo iným spôsobom 
vznieti a zapáli výmetovú náplň,

- výmetová náplň – strelivina (strelný prach) určenej hmotnosti schopná ho-
rieť v uzavretom priestore, zabezpečujúca požadované balistické charakte-
ristiky,

- strela – nevystrelené teleso, súbor telies alebo látka v tuhom, kvapalnom 
alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iné-
ho efektu 

 Druhy striel:
- jednotná strela – teleso určené na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného 

efektu, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí,
- hromadná strela – teleso, súbor telies alebo látka v tuhom, kvapalnom ale-

bo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného 
efektu, ktorá sa po opustení hlavne rozdelí,

- priebojná strela – strela, ktorej jadro alebo časť je vyrobená z tvrdého mate-
riálu s tvrdosťou rovnakou alebo vyššou ako 43 HRC,

- výbušná strela – strela obsahujúca výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa 
exploduje,

- zápalná strela – strela obsahujúca zápalnú zlož, ktorá sa po zasiahnutí cieľa 
alebo po styku so vzduchom vznieti,

- expanzná strela – strela, ktorej účinok je zvýšený jej deformáciou (zväčšenie 
jej priemeru), ktorá je spôsobená dutinou v hrote strely,

- špeciálna strela – strela s vlastným pohonom a podkaliberná strela určená 
pre guľové zbrane,

- strela s elektrickým impulzom – strela využívajúca elektrické napätie alebo 
elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa  
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SPRÁVA ZBRANÍ A MUNÍCIE V MÚZEJNÝCH ZBIERKACH 
V MINULOSTI

Zbrane patrili od nepamäti medzi najatraktívnejšie zberateľské predmety, preto sa 
nemožno čudovať, že boli súčasťou zbierkových fondov slovenských múzeí v pod-
state od ich vzniku 25 Stav, spôsob nadobúdania a správu zbraní a munície v zbier-
kach slovenských múzeí nepriamo odrážal aj prístup zákonodarcov k tejto oblasti, 
ktorý nereflektoval špecifickosť tohto druhu zbierkových predmetov  Múzejnú prax 
okrem múzejného zákona (a príslušných vykonávacích predpisov) do výraznej 
miery ovplyvňovali najmä zákony o zbraniach a strelive 

Prvýkrát sa tejto otázky, i keď len veľmi okrajovo, dotkol zákon č. 81/1938 Zb. 
o zbraniach a strelive, ktorý špecifikoval „zamestnancov ústavov, podnikov a fon-
dov štátnych alebo štátom spravovaných“26 ako výnimku z ustanovení zákona o drža-
ní a nosení zbraní a streliva 27 Pokiaľ išlo o verejne prístupné zbierky, štát a zväzky 
územnej samosprávy zbavoval v prípade historických zbraní oznamovacej povin-
nosti 28 Nasledujúci právny predpis, zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive, 
spomínal už len výnimku pre opravu a držanie zbraní a streliva v iných odvetviach 
verejnej správy za predpokladu, že sa zachovali podmienky určené ministerstvom 
vnútra 29 Na základe príslušnej vyhlášky ministerstva vnútra mohlo oddelenie Ve-
rejnej bezpečnosti vydať podnikom, závodom, úradom alebo iným organizáciám 
v odôvodnených prípadoch hromadné povolenie držať druh a množstvo strelných 
zbraní a streliva podľa skutočnej potreby 30

Isté zmeny nastali až v osemdesiatych rokoch 20  storočia prijatím zákona č. 
147/1983 Zb. o zbraniach a strelive31 a príslušnej vyhlášky č. 10/1984 Zb 32, ktoré 
sa priamo dotkli zbraní a streliva v kultúrnych zariadeniach  Ak si to vyžadoval 
verejný záujem, mohla okresná správa Zboru národnej bezpečnosti v odôvodne-

25 Jedným z príkladov môže byť aj zbierka militárií zahŕňajúca aj rôzne historické zbrane, 
ktoré získal Hornouhorský spolok v Košiciach v rokoch 1872 – 1900 formou daru  
Tieto predmety dnes tvoria súčasť zbierkového fondu jedného z najstarších slovenských 
múzeí – Východoslovenského múzea v Košiciach – a tzv  Kniha darov, obsahujúca 3 787 
záznamov, je považovaná za súčasť múzejnej dokumentácie ako forma prírastkovej knihy  
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Adományok (Kniha darov), 1872 – 1900 

26 Podľa § 22, čl  1, ods  1 zákona č  81/1938 Sb  o zbraniach a strelive z 8  apríla 1938 
27 Podľa § 6 a 7 ods  1 zákona č  81/1938 Sb  o zbraniach a strelive 
28 Podľa § 25, písm  g) zákona č  81/1938 Zb  o zbraniach a strelive 
29 Zákon č  162/1949 Zb  o zbraniach a strelive zo 16  júla 1949  
30 Podľa § 82 vyhlášky Ministerstva vnútra č  124/1961 Zb  o strelných zbraniach a strelive zo 

7  novembra 1961  
31 Zákon č  147/1983 Zb  o zbraniach a strelive zo 14  decembra 1983 
32 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č  10/1984 Zb , ktorou sa vydávajú podrobnejšie 

predpisy o zbraniach a strelive z 9  januára 1984 
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ných prípadoch vydať hromadné povolenie na držanie guľových zbraní, prípadne 
hromadný zbrojný preukaz 33 Zákon tiež špecifikoval postavenie zbraní v kultúr-
nych organizáciách a zariadeniach a ich vystavovanie  Tieto inštitúcie mohli na 
základe hromadného zbrojného preukazu držať zbrane upravené pre streľbu cvič-
nými nábojmi, ale boli povinné viesť evidenciu týchto zbraní a zabezpečiť ich proti 
odcudzeniu alebo zneužitiu 34 Takéto zbrane bolo možné vystavovať len na zák-
lade povolenia vydaného okresnou správou Zboru národnej bezpečnosti, funkč-
né historické zbrane bolo možné vystavovať aj bez povolenia 35 Vyhláška ďalej na-
riaďovala kultúrnym inštitúciám vystavujúcim historické zbrane schopné streľby 
viesť zoznamy týchto zbraní podľa ich druhu a kalibru, ktoré mali predložiť Zboru 
národnej bezpečnosti 36 Pre zbrane upravené na streľbu cvičným nábojom sa vzťa-
hovali spoločné ustanovenia vyhlášky o evidencii zbraní a streliva  Organizácie, 
ktorým bol vydaný hromadný zbrojný preukaz alebo hromadné povolenie, tak 
museli viesť evidenciu zbraní v záznamovej knihe zbraní a streliva, kde sa uvádzalo 
poradové číslo, dátum výroby alebo prevzatia zbrane (streliva), údaje o osobe alebo 
organizácii, ktorá ho odovzdala, evidenčné údaje o zbrani, dôvod prevzatia a prí-
padne aj číslo príslušného rozhodnutia správneho orgánu, dátum overenia zbrane, 
údaje o osobe alebo organizácii, ktorá zbraň prevzala, číslo odovzdávacích dokla-
dov a dátum odovzdania zbrane 37 Zároveň boli tieto oprávnené inštitúcie povinné 
riadne zabezpečiť sklady alebo iné miestnosti, v ktorých boli zbrane a strelivo ulo-
žené (oplechovať dvere, vybaviť okná pevne zabudovanými mrežami alebo vnú-
tornými okenicami, uložiť zbrane a strelivo v plechových skriniach alebo debnách 
vybavených dvojakým uzáverom, strelivo sa malo uskladňovať zvlášť) 38 Všetky 
ďalšie činnosti spojené so zbraňami, najmä ich znehodnocovanie, sa riadili týmto 
zákonom bez akýchkoľvek špecifických výnimiek pre múzeá  

Novú situáciu priniesol až niekoľkokrát novelizovaný zákon č. 190/2003 o strel-
ných zbraniach a strelive, ktorý má vplyv na prácu múzejníkov len v úvodnej fáze 
akvizičného procesu  Po zaradení zbrane do zbierok múzea je správa zbraní v mú-
zeu viazaná výlučne na múzejný zákon39 a príslušný vykonávací predpis – Výnos 
MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných 
činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (ďalej 

33 Podľa § 9 zákona č  147/1983 Zb  o zbraniach a strelive 
34 Podľa § 38 zákona č  147/1983 Zb  o zbraniach a strelive 
35 Podľa § 39 zákona č  147/1983 Zb  o zbraniach a strelive 
36 Podľa § 23 – 25 Vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č  10/1984 Zb 
37 Podľa § 23 Vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č  10/1984 Zb 
38 Podľa § 24 Vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č  10/1984 Zb 
39 Zákon č  206/2009 Z  z  o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č  372/1990 Zb  o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov z 28  apríla 2009 
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„múzejný výnos“) 40 Zbrane ako zbierkové predmety sú vyňaté z pôsobnosti zá-
kona o zbraniach a strelive 41 Hoci spomínané legislatívne úpravy nemajú žiadny 
vplyv na súčasné vedenie múzejnej dokumentácie, je dobré ich pripomenúť naj-
mä mladšej generácii múzejníkov za účelom lepšieho pochopenia evidencie zbraní 
v múzejných zbierkach v minulosti 

40 Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10  augusta 2015 č  MK-2544/2015-
110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách 
a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, ktorý nahradil Vyhlášku 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č  523/2009 z 9  novembra 2009, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii 
a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty 

41 Podľa § 1, ods  1, bod d) zákona č  190/2003 Zb  o strelných zbraniach a strelive 
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NADOBÚDANIE ZBRANÍ A STRELIVA  
DO ZBIERKOVÉHO FONDU

Zbierkotvorný proces závisí od profilácie múzea, je podmienený poznaním zbierko-
vého fondu i možnosťami múzeí  Koncepcia akvizičnej činnosti odzrkadlená v akvi-
zičnej politike múzea tak rámcovo stanovuje šírku zberateľského záujmu inštitúcie 
i mantinely, v ktorých sa môže múzeum pohybovať  Akvizícia tohto druhu zbierko-
vých predmetov je úzko naviazaná nielen na múzejnú legislatívu, ale múzeá sa pri ich 
nadobúdaní musia riadiť najmä aktuálnymi právnymi normami týkajúcimi sa zbraní 
a streliva – predovšetkým zákonom o zbraniach a strelive 42

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona43 sa rozumie:
a) zbraňou – prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže 

byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je 
okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná 
časť, replika zbrane a napodobenina zbrane,

b) hlavnou časťou zbrane – hlaveň, vložná hlaveň, rám, telo, puzdro záveru, zá-
ver, závorník, nábojová komora, valec revolvera, ktoré sú ako oddelené pred-
mety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované,

c) replikou zbrane – funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné 
s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí 
zhodné byť nemusia,

d) napodobeninou zbrane – funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a tech-
nologický postup výroby ani materiál súčastí nemusia byť zhodné s pôvod-
nou zbraňou,

e) strelivom – náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj zápalka a výmetová 
náplň,

f) rezom zbrane – úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň 
čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane,

g) komponentom streliva – zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa pou-
žívajú v zbraniach,

h) rezom streliva – úprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň 
čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia streliva,

i) maketou streliva – strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným streli-

42 Vzhľadom na zložitosť zákona bol pre lepšiu orientáciu a komparáciu ponechaný pôvodný 
formát delenia v celej kapitole 

43 Podľa § 2 ods  1 zákona o zbraniach a strelive 
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vom, ktoré neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne, vrátane civilné-
ho školského streliva alebo vojenského školného streliva určeného na výcvik 
alebo školenie,

j) tlmičom hluku výstrelu – zariadenie na obmedzenie úsťového hluku,
k) držaním zbrane a streliva – oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň 

a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustano-
vuje inak,

l) nosením zbrane a streliva – oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň 
a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,

m) manipuláciou so zbraňou alebo strelivom – akýkoľvek fyzický kontakt so 
zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,

n) prenechaním zbrane alebo streliva – poskytnutie možnosti inej osobe so 
zbraňou alebo strelivom manipulovať,

o) miestom pobytu:
1  na území Slovenskej republiky adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 
občana Slovenskej republiky, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca 
na území Slovenskej republiky; za miesto pobytu na účely tohto zákona sa nepovažu-
je adresa sídla obecného úradu alebo mestského úradu,
2  mimo územia Slovenskej republiky adresa pobytu mimo územia Slovenskej repub-
liky uvedená v úradnom doklade,

p) zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie – osoba, ktorá zodpovedá za 
plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich sklado-
vaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto 
pobytu na území Slovenskej republiky; zodpovedná osoba nemusí byť drži-
teľom zbrojného preukazu, ak sa činnosti držiteľa zbrojnej licencie týkajú len 
zbrane uvedenej v § 7 ods  1 písm  c), 

q) kultúrnou činnosťou – filmová činnosť, divadelná činnosť alebo rekonštruk-
cia historickej udalosti,

r) športovou streľbou – športová činnosť, pri ktorej strelci za pomoci strelných 
zbraní uvedených v kategórii A až C zasahujú terč,

s) členským štátom Európskej únie – štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody 
o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia,

t) iným členským štátom – členský štát okrem Slovenskej republiky,
u) sprostredkovateľskou činnosťou – činnosť spočívajúca v sprostredkovaní ná-

kupu alebo predaja zbraní alebo streliva, s výnimkou sprostredkovateľskej 
činnosti podľa osobitného predpisu44,

v) značkou zbrane – úplný alebo skrátený názov zbrane alebo komerčné ozna-

44 Podľa § 2 ods  1 písm  b) zákona č  392/2011 Z  z  o obchodovaní s výrobkami obranného 
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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čenie, pod akým je zbraň uvádzaná na trh,
w) zásobovacím zariadením – zásobník, zásobovací pás, nábojová schránka, 

valec revolvera alebo iné podávacie zariadenie streliva,
x) podkategóriou – vymedzená skupina zbraní v rámci kategórií zbraní podľa 

§ 4 – 7,
y) viditeľným nosením zbrane – nosenie zbrane, pri ktorom je vidieť ktorúkoľ-

vek hlavnú časť zbrane alebo pri ktorom je zrejmé, že osoba má zbraň,
z)  neaktívnym torzom zbrane – zbraň, ktorej hlavné časti sa stali trvale a ne-

zvratne nepoužiteľnými na streľbu v dôsledku poškodenia alebo degradácie 

Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy 
striel sú ustanovené v prílohe č  6 zákona o zbraniach a strelive (pozri tiež podkapi-
tolu Charakteristika zbraní na účely zákona) 

Na účely zákona o zbraniach a strelive45 sa zbrane a strelivo delia na: 
a) zbraň kategórie A,
b) zbraň kategórie B,
c) zbraň kategórie C,
d) zbraň kategórie D,
e) strelivo do zbraní kategórií A až D, ktoré nie je zakázané 46

Z hľadiska múzejnej praxe ich na tomto základe môžeme rozdeliť do dvoch dô-
ležitých skupín (nezabúdajme však, že toto členenie je ešte stále viazané na platnú 
legislatívu o zbraniach a strelive, pretože zatiaľ nejde o zbierkové predmety podľa zá-
kona o múzeách a galériách):

1. Zbrane a strelivo, ktoré podliehajú udeleniu výnimky, povoľovaciemu kona-
niu, evidenčnej povinnosti

Do tejto skupiny sú zaradené všetky palné zbrane a strelivo z kategórie A, kategórie 
B, kategórie C a niektoré zbrane z kategórie D  

•	 Zbraň kategórie A
Zbraňou kategórie A47 je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbra-
ne  Za určitých podmienok je možné nadobudnúť aj zbraň kategórie A, ale tá podlie-
ha udeleniu výnimky, povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti  

45 Podľa § 3 zákona o zbraniach a strelive 
46 V prípade pochybností o zaradení zbrane alebo streliva do príslušnej kategórie alebo 

podkategórie v zmysle zákona o zbraniach a strelive rozhoduje MV SR (podkategóriou sa 
rozumie vymedzená skupina zbraní v rámci kategórií zbraní podľa § 4 – 7) 

47 Podľa § 4 zákona o zbraniach a strelive 
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Zakázaná zbraň je:
a) vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,
b) samočinná zbraň,
c) zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter alebo podoba zmenená tak, aby 

sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo 
zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,

d) palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za po-
moci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,

e) zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane,
f) zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie 

človeka alebo zvieraťa,
g) vyrobená alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovole-

nú úpravu,
h) zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,
i) zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom,
j) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
k) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, 

okrem zbrane uvedenej v písm  j), § 7 ods  1 písm  i), j) alebo písm  l), 
l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,
m)  krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá 

umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou 
zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s ka-
pacitou väčšou ako 20 nábojov,

n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá 
umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou 
zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s ka-
pacitou väčšou ako 10 nábojov,

o) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá 
umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vlože-
né zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

p) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá 
umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vlože-
né zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,

q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť 
na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopic-
kej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických 
prostriedkov 
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Zakázané strelivo je:
a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich 

použitia na športové účely,
c) vyrobené alebo upravené strelivo, ak nejde o dovolenú výrobu alebo do-

volenú úpravu,
d) strela s elektrickým impulzom,
e) špeciálna strela 

Zakázaným doplnkom zbrane je tlmič hluku výstrelu 

•	  Zbraň kategórie B
Zbraňou kategórie B je zbraň, ktorá podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenč-
nej povinnosti. Zbraňou kategórie B48 je:

a) krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň, 
ktorá nie je uvedená v kategórii A ani v písmene f),

b) krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so 
stredovým zápalom, ktorá nie je uvedená v písmene f), 

c) jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým 
zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,

d) dlhá samonabíjacia palná zbraň,
e) dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlav-

ne je menšia alebo sa rovná 600 mm,
f) krátka palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom s hladkým vývrtom 

hlavne,
g) signálna zbraň,
h) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B,
i) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B na zbraň kategórie D, 

okrem zbrane uvedenej v písmene h) a § 7 ods  1 písm  i), j) alebo písm  l) 

•	 Zbraň kategórie C
Zbraňou kategórie C je zbraň, ktorá podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenč-
nej povinnosti. Zbraňou kategórie C49 je: 

a) jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým 
zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,

b) dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v kategórii A ani v § 5 
ods  1 písm  e),

48 Podľa § 5 zákona o zbraniach a strelive 
49 Podľa § 6 zákona o zbraniach a strelive 
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c) dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,
d) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia 

ako 17 J,
e) palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na 

ústí hlavne vyššou ako 7,5 J,
f) opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkové-

ho systému,
g) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C,
h) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C na zbraň kategórie D, 

okrem zbrane uvedenej v písmene g) a § 7 ods  1 písm  i), j) alebo písm  
l) 

•	 Zbraň kategórie D50

V tejto kategórii treba rozlišovať podkategóriu, ktorá podlieha ohlasovacej po-
vinnosti  Zbrane, na ktoré je nevyhnutný preukaz zbrane na základe evidenč-
nej povinnosti (nie zbrojný preukaz) a z toho vyplývajúce povinnosti pri zmene 
vlastníka:

a) zbrane určené na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí 
hlavne do 7,5 J,

d) expanzná zbraň okrem zbrane uvedenej v § 4 ods  2 písm  j), § 5 ods  1 
písm  h) a § 6 ods  1 písm  g) – okrem expanzných zbraní, ktoré boli vy-
robené zo zbrane kategórie A, B, C. Tie spadajú do pôvodnej kategórie, 
z ktorej boli vyrobené 

i) znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie 
D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu51,

k) palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolies-
kového alebo tlejakového zámkového systému, okrem zbrane uvedenej 
v § 6 ods  1 písm  f) 

Úprava zbrane uvedenej v ods  1 písm  a), d), i) alebo písm  k) na inú zbraň 
kategórie D nespôsobuje zmenu jej podkategórie  Držiteľ zbrane kategórie D je 
povinný mať pri sebe pri manipulácii s touto zbraňou doklad totožnosti, ak ide 
o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v ods  1 písm  a), d), i) alebo písm  k) aj 
preukaz zbrane  Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť na verej-
ne prístupných miestach, okrem účasti na kultúrnej činnosti, alebo ju prepravo-
vať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods  1 

50 Podľa § 7 zákona o zbraniach a strelive 
51 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15  decembra 2015, ktorým sa stanovujú 

spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej 
nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú  v  EÚ L 333, 19 12 2015) v platnom 
znení 



35

písm  a), i), j), o), ods  4 písm  b) a § 28 ods  6 a na držiteľa zbrane uvedenej v § 7 
ods  1 písm  k) sa primerane vzťahuje ustanovenie § 27 ods  7 52

2. Zbrane a strelivo, ktoré nepodliehajú udeleniu výnimky, povoľovaciemu ko-
naniu alebo evidenčnej povinnosti

Z hľadiska múzejného záujmu je najjednoduchšie nadobúdať tieto zbrane – zbrane 
a strelivo kategórie D – podkategóriu bez evidenčnej povinnosti:

b) plynová zbraň, ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne nedosahuje 
viac ako 17 J,

c) expanzný prístroj, 
e) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je menšia alebo rovná 150 N,
f) historická zbraň – palná zbraň vyrobená do 31  decembra 1890,
g) paintbalová a airsoftová zbraň,
h) narkotizačná zbraň,
j) znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písm  i), 
l) rez zbrane,
m) neaktívne strelivo a neaktívne torzo zbrane53,
n) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C 

Nadobúdanie zbraní kategórie D

Nadobúdanie zbraní kategórie D je špecifikované v § 14 zákona o zbraniach a stre-
live:
(1) Zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods  1 písm  b), c), e) až h), j), l) až n), strelivo 

do zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods  1 c), d), f) a nábojky môže nado-
budnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 
rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony (spomenutá 2  
časť kategórie D) 

(2) Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods  1 písm  a), d), i) 
a k) možno na základe povolenia54, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo 
zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz  Strelivo do zbrane kategórie D 
uvedenej v § 7 ods  1 písm  a) a k) môže nadobudnúť do vlastníctva len práv-
nická osoba, ktorá je držiteľom zbrane, do ktorej je určené, alebo fyzická osoba, 
ktorá je držiteľom zbrane, do ktorej je určené (spomenutá 1  časť kategórie D) 

52 Podľa § 7 ods  2 a 3 zákona o zbraniach a strelive 
53 Pozor na pôvod, pretože ich nález je nutné oznámiť príslušnému útvaru PZ SR a KPÚ!
54 Povolenie vydáva policajný útvar podľa § 14 ods  3 až 6 zákona o zbraniach a strelive  Vzor 

povolenia je prílohou č  5a zákona 
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Múzeum môže tieto zbrane nadobúdať bežným spôsobom, ktorý je v súlade 
s múzejnou legislatívou (kúpou, darom, v prípade právnických osôb aj bezodplat-
ným prevodom) 55 Pri nadobúdaní zbraní kategórie D, ktoré nepodliehajú evidenč-
nej povinnosti, múzeum nemusí byť držiteľom zbrojnej licencie  V tomto prípade 
možno danú zbraň bežným akvizičným procesom zaradiť do zbierkového fondu 
múzea 

V prípade, ak múzeum bude chcieť nadobudnúť zbraň kategórie D, ktorá pod-
lieha evidenčnej povinnosti [§ 7 ods  1 písm  a), d) i) k)], nemusí byť držiteľom 
zbrojnej licencie, ale musí postupovať podľa § 14 zákona o zbraniach a strelive  
Tieto zbrane musia byť v legálnej držbe pôvodného majiteľa  Legálne držanou 
zbraňou je v tomto prípade myslená zbraň z uvedenej kategórie, ktorú má jej maji-
teľ zaevidovanú na policajnom útvare  Po podpise príslušnej nadobúdacej zmlu-
vy56 tak zbraň tejto kategórie prejde do správy múzea  Múzeum následne požiada 
KEÚ PZ SR o kriminalisticko-expertízne skúmanie 57 Po vydaní negatívneho sta-
noviska môže byť zbraň v súlade s múzejnou legislatívou zaradená do zbierkového 
fondu58 a odhlásená z policajnej evidencie  Súčasťou žiadosti o odhlásenie je kom-
pletná múzejná dokumentácia spojená s nadobudnutím zbierkového predmetu 
(zmluva, návrhový list, záznam o nadobudnutí, zápis z rokovania KTZ a pod )59, 
ktorú je múzeum povinné predložiť príslušnému oddeleniu PZ SR 60

55 V prípade nadobudnutia zbrane zámenou sa postupuje výhradne v zmysle múzejnej 
legislatívy (zbrane ako zbierkové predmety sú vyňaté z pôsobnosti zákona o zbraniach 
a strelive – bližšie v podkapitole Špecifický prípad nadobúdania zbraní vo vlastníctve štátu)  
Pri nadobúdaní zbrane tzv  odúmrťou alebo dedením je postup podobný ako pri darovaní 
zbrane  Nadobúdanie zbraní vlastným výskumom (nálezom) je bližšie špecifikované 
v podkapitole Zbrane a munícia ako potenciálny nález 

56 Akvizičná zmluva je podmienkou nadobudnutia zbrane do vlastníctva 
57 Základným predpokladom bezproblémového akvizičného procesu je splnenie § 9 ods  

7 múzejného zákona, ktorého súčasťou je aj posúdenie toho, či potenciálne zbierkové 
predmety nepochádzajú z trestnej činnosti  V prípade zbraní je toto posúdenie zabezpečené 
prostredníctvom kriminalisticko-expertízneho skúmania  Na základe stanoviska Odboru 
dokladov a evidencií Prezídia PZ SR môžu múzeá pred zaradením strelnej zbrane do 
zbierkového fondu analogicky (per analagiom) využiť ustanovenie § 58 ods  4 zákona 
o zbraniach a strelive a predmetnú strelnú zbraň môžu zaslať prostredníctvom príslušného 
oddelenia dokladov na kriminalisticko-expertízne skúmanie na KEÚ PZ SR (e-mailová 
komunikácia medzi VHÚ a KEÚ PZ SR z 28  septembra 2022) 

58 Zaradením do zbierkového fondu sa pritom (v zmysle zákona o múzeách a galériách) 
myslí navrhnutie, prerokovanie a schválenie komisiou na tvorbu zbierok (ďalej „KTZ“) 
a schválenie štatutárnym orgánom inštitúcie 

59 V zmysle § 9 múzejného zákona a § 1 múzejného výnosu 
60 Originál, resp  overená kópia, týchto dokumentov 
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Nadobúdanie zbraní kategórie A, B, C

Múzeum je oprávnené nadobudnúť zbraň podliehajúcu udeleniu výnimky, povoľo-
vaciemu konaniu, evidenčnej alebo ohlasovacej povinnosti (kategórie A, B, C)61 len 
v prípade, že je držiteľom zbrojnej licencie skupiny G, ktorá je určená na prevádz-
kovanie múzejnej a zberateľskej činnosti  Tento krok je nevyhnutný na preklenutie 
obdobia od nadobudnutia zbrane, hlavných častí zbrane alebo streliva (podliehajú-
cich povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti) až po ich zaradenie do zbier-
kového fondu múzea  Rozdiel je len v tom, či zbraň pochádza zo zbraňovej amnes-
tie (pretože tú už preskúmal KEÚ PZ SR), alebo sa získava bez súvisu so zbraňovou 
amnestiou  

Múzeum môže tieto zbrane nadobúdať bežným spôsobom, ktorý je v súlade 
s múzejnou legislatívou (kúpou, darom, v prípade právnických osôb aj bezodplat-
ným prevodom) 62 

•	 Dar – základným dokumentom je darovacia zmluva  Tá nemôže byť v roz-
pore s legislatívou, pokiaľ ide o zbrane podliehajúce udeleniu výnimky, po-
voľovaciemu konaniu, evidenčnej alebo ohlasovacej povinnosti  V prípade 
zbrane podliehajúcej povoľovaciemu konaniu je potrebné aj nákupné povo-
lenie (aj keď ide iba o dar)  

•	 Kúpa – základným dokumentom je kúpno-predajná zmluva, faktúra a pod. 
Tá tiež nesmie byť v rozpore s legislatívou, pokiaľ ide o zbrane podliehajúce 
udeleniu výnimky, povoľovaciemu konaniu, evidenčnej alebo ohlasovacej 
povinnosti  V prípade zbrane podliehajúcej povoľovaciemu konaniu je po-
trebné aj nákupné povolenie 

•	 Bezodplatný prevod – základným dokumentom je zmluva o bezodplatnom 
prevode majetku, preberací protokol a pod  Tento spôsob nadobudnutia sa 
týka výhradne právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu  Nemôže 
však byť v rozpore s legislatívou, pokiaľ ide o zbrane podliehajúce udeleniu 
výnimky, povoľovaciemu konaniu, evidenčnej alebo ohlasovacej povinnosti 

Postup nadobúdania zbraní z týchto kategórií združuje pravidlá múzejného záko-
na i zákona o zbraniach a strelive  Tieto zbrane musia byť v legálnej držbe pôvod-
ného majiteľa  Legálne držanou zbraňou je tu myslená zbraň z uvedených kategó-

61 Zbrane, ktoré nie sú zbierkovými predmetmi alebo neboli vyňaté z pôsobnosti zákona 
o zbraniach a strelive (§ 1 ods  2), teda zbrane, ktoré podliehajú zákonu o zbraniach a strelive 

62 V prípade nadobudnutia zbrane zámenou sa postupuje výhradne v zmysle múzejnej 
legislatívy (zbrane ako zbierkové predmety sú vyňaté z pôsobnosti zákona o zbraniach 
a strelive – bližšie v podkapitole Špecifický prípad nadobúdania zbraní vo vlastníctve štátu)  
Pri nadobúdaní zbrane tzv  odúmrťou alebo dedením je postup podobný ako pri darovaní 
zbrane  Nadobúdanie zbraní vlastným výskumom (nálezom) je bližšie špecifikované 
v podkapitole Zbrane a munícia ako potenciálny nález 
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rií, ktorú má jej majiteľ zaevidovanú na policajnom útvare  Majiteľ musí byť držite-
ľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, k zbrani je vydaný preukaz zbrane 
a zbraň je zapísaní v záznamovej knihe 

Ak má múzeum záujem získať takúto legálne držanú zbraň63, podpíše s pôvod-
ným majiteľom príslušný druh zmluvy  Na základe žiadosti následne múzeum zae-
viduje zbraň na príslušnom útvare PZ SR v mieste jeho sídla, čím dôjde k prepisu do 
zbrojnej licencie múzea, t  j  do jeho správy  Múzeum následne požiada KEÚ PZ SR 
o kriminalisticko-expertízne skúmanie (napr  či so zbraňou nebol spáchaný trestný 
čin a pod ) 64 Až po absolvovaní týchto procesných úkonov a vydaní príslušného sta-
noviska KEÚ PZ SR65 môže byť zbraň zaradená do zbierkového fondu múzea 66 Ná-
sledne je potrebné zbraň odhlásiť zo zbrojnej licencie a z evidencie PZ SR  Súčasťou 
žiadosti o odhlásenie je kompletná múzejná dokumentácia spojená s nadobudnutím 
zbierkového predmetu (zmluva, návrhový list, záznam o nadobudnutí, zápis z roko-
vania KTZ a pod )67, ktorú je múzeum povinné predložiť príslušnému útvaru PZ SR 68 
V prípade zbrane, pre ktorú je nutné udelenie výnimky, musí múzeum pred vyrade-
ním z evidencie PZ SR požiadať o odňatie tejto výnimky 

V tzv  prechodnom období, t  j  od zápisu zbrane do zbrojnej licencie múzea po jej 
zaradenie do zbierkového fondu, musí múzeum dodržať legislatívne náležitosti spo-
jené s uložením a zabezpečením zbrane pred jej odcudzením, stratou či zneužitím na 
páchanie trestnej činnosti  Po zapísaní zbrane do zbrojnej licencie s ňou manipuluje 
zodpovedná osoba, ktorú ju uskladní podľa osobitných podmienok špecifikovaných 
v zákone o zbraniach a strelive 69 Pri jej nadobudnutí vytvorí záznam v Záznamo-
vej knihe evidencie zbraní kategórie A až C  Po odhlásení zbrane z evidencie PZ 
SR, odovzdaní preukazu zbrane a odpísaní zo záznamovej knihy sa zo zbrane stá-
va plnohodnotný zbierkový predmet a je možné s ním nakladať podľa ustanove-
nia zákona o múzeách a galériách. Dovtedy sa k predmetu správame ako k zbrani 
evidovanej na zbrojnej licencii skupiny G.

63 Za predpokladu, že táto akvizícia je v súlade so zbierkotvorbou múzea, schváli ju komisia 
na tvorbu zbierok a spĺňa legislatívne podmienky – múzeum je držiteľom zbrojnej licencie 
skupiny G 

64 Na základe stanoviska Odboru dokladov a evidencií Prezídia PZ SR môžu múzeá pred 
zaradením strelnej zbrane do zbierkového fondu analogicky (per analagiom) využiť 
ustanovenie § 58 ods  4 zákona o zbraniach a strelive a poslať predmetnú strelnú zbraň 
prostredníctvom príslušného oddelenia dokladov na kriminalisticko-expertízne skúmanie 
na KEÚ PZ SR (e-mailová komunikácia medzi VHÚ a KEÚ PZ SR z 28  septembra 2022) 

65 Samozrejme, predpokladom pre ďalší postup je negatívny výsledok expertízy  
66 Zaradením do zbierkového fondu sa pritom (v zmysle zákona o múzeách a galériách) 

myslí navrhnutie, prerokovanie a schválenie Komisiou na tvorbu zbierok (ďalej „KTZ“) 
a schválenie štatutárnym orgánom inštitúcie 

67 V zmysle § 9 múzejného zákona a § 1 múzejného výnosu 
68 Originál, resp  overená kópia, týchto dokumentov 
69 Podľa § 35 zákona o zbraniach a strelive 
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Nadobúdanie zbraní zo zbraňovej amnestie

Špecifickou, i keď menej známou možnosťou nadobúdania zbraní do zbierok mú-
zea je ich získanie zo zbraňovej amnestie  Počas zbraňovej amnestie môžu občania 
beztrestne odovzdať nelegálne držané zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare PZ 
SR, kde ich preskúma KEÚ PZ SR  Pokiaľ je výsledok expertízy negatívny a občan 
splní podmienky na držanie alebo nosenie zbrane, môže si ju dať zaevidovať, prípad-
ne môže previesť vlastníctvo na inú osobu spĺňajúcu podmienky 70 Takouto osobou 
môže byť aj právnická osoba – múzeum, ktoré je držiteľom zbrojnej licencie  Proces 
nadobúdania je pritom podobný ako v predchádzajúcich prípadoch  

V prvej fáze je nevyhnutná realizácia prevodu správy na múzeum formou daru (na 
základe darovacej zmluvy od pôvodného majiteľa), kúpou (na základe kúpnej zmlu-
vy od pôvodného majiteľa), prípadne bezodplatným prevodom (na základe zmluvy 
o bezodplatnom prevode v prípade právnickej osoby)  V ďalšom kroku musí pôvod-
ný majiteľ zbrane najneskôr do dvoch mesiacov71 od doručenia písomného ozná-
menia policajného útvaru, že zbraňou nebol spáchaný žiadny trestný čin, písomne 
informovať útvar PZ SR, že chce previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, 
resp  organizáciu (múzeum), ktorá spĺňa podmienky  Ďalší postup je obdobný ako 
v predchádzajúcom prípade: múzeum na základe žiadosti zaeviduje zbraň na prísluš-
nom oddelení PZ SR (zbraň prejde pod zbrojnú licenciu múzea) a zaradí ju do zbier-
kového fondu  Vzhľadom na to, že expertízne skúmanie už prebehlo počas amnestie, 
tento krok už nie je potrebný  Zbraň môže byť následne odhlásená z evidencie PZ SR  
Rovnako platí, že ak ide o zbraň, pre ktorú je nutné udelenie výnimky, je potrebné, 
aby múzeum pred vyradením z evidencie PZ SR požiadalo o odňatie tejto výnimky 72

 
Zbrojná licencia skupiny G a jej nadobudnutie

Na základe tejto zbrojnej licencie je múzeum oprávnené nadobudnúť do vlastníctva 
na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníc-
tva a držať zbraň kategórie C a strelivo a na základe výnimky a nákupného povolenia 
nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A 73 

Múzeum ako inštitúcia – právnická osoba (v zastúpení štatutárneho orgánu), pí-
somne požiada o vydanie zbrojnej licencie skupiny G na prevádzkovanie múzejnej 
a zberateľskej činnosti príslušný policajný útvar podľa miesta pôsobenia právnickej 

70 V opačnom prípade sa zbraň stane vlastníctvom štátu 
71 Ak zákon o zbraniach a strelive v prípade amnestie – v paragrafe o zániku trestnosti činu 

nedovoleného ozbrojovania – neustanoví inak 
72 Podľa § 10 ods  2 zákona o zbraniach a strelive 
73 Podľa § 34 zákona o zbraniach a strelive 
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osoby – múzea  Pokiaľ ide iba o vyčlenenú podriadenú organizačnú zložku múzea 
(napr  detašované pracovisko) v inom meste, žiada sa v mieste pôsobenia (v sídle) ve-
dúcej inštitúcie  Múzeum odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie, preukáže, že 
má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa aktuálnej legislatívy74a že 
môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie zbrojnej licencie skupiny G  

Zbrojnú licenciu po udelení osobne prevezme štatutárny zástupca organizácie  Ten 
však v žiadosti o udelenie zbrojnej licencie okrem iného určí najmenej jednu zodpo-
vednú osobu75, ktorá bude v rámci tejto licencie konať  Najmenej jedna zo zodpo-
vedných osôb následne po udelení licencie vykonáva ďalšie úkony spojené s nadobú-
daním zbraní do múzea  Pokiaľ múzeum nadobudlo zbrane na licenciu, musí s nimi 
narábať v súlade so zákonom o zbraniach a strelive  Pri ďalšom postupe, t. j. po za-
radení zbrane do zbierkového fondu múzea a jej následnom vyradení z licencie 
a evidencie PZ SR, však ďalej postupuje podľa platného múzejného zákona. 

Zbrojná licencia má pre múzeum význam nielen z hľadiska trvalého udržania 
zbraní, ale aj vytvorenia legálneho mechanizmu v priebehu akvizičného procesu (od 
získania zbrane po jej pretvorenie na plnohodnotný zbierkový predmet)  Zjednodu-
šene povedané, zbrojná licencia slúži na preklenutie prechodného obdobia, kým 
zbraň nie je zbierkovým predmetom a zároveň nie je odhlásená z evidencie PZ 
SR.

V prípade zbrane kategórie A76 Ministerstvo vnútra SR (ďalej „MV SR“) na zákla-
de splnenia zákonných podmienok udelí múzeu (držiteľovi zbrojnej licencie skupiny 
G) na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie 
zbrane kategórie A prostredníctvom zodpovednej osoby oprávnenej konať za orga-
nizáciu  Žiadateľ písomne požiada o udelenie výnimky Prezídium PZ SR  Múzeum 
ako žiadateľ po udelení výnimky požiada útvar PZ SR, ktorý vydal zbrojnú licenciu, 
o nákupné povolenie77 na konkrétnu zbraň, dokonca aj v prípade daru  Po udelení 
rozhodnutia o udelení výnimky a vydaní nákupného povolenia zodpovedná osoba 
navštívi útvar PZ SR, kde sa predmetná zbraň nachádza  Na základe uvedených do-
kumentov zbraň preberie a do siedmich pracovných dní ju zaeviduje na príslušnom 
útvare PZ SR v mieste, pod ktoré patrí dané múzeum  Po zaevidovaní zbrane a vydaní 
preukazu zbrane zodpovedná osoba vykoná aj záznam do Záznamovej knihy eviden-
cie zbraní kategórie A až C, ktorú je múzeum povinné viesť v rámci zbrojnej licencie 
skupiny G 

Múzeum (držiteľ zbrojnej licencie skupiny G) je oprávnené nadobudnúť do vlast-

74 Priestor prispôsobený povinnostiam vyplývajúcim pre držiteľa licencie (nie priamo 
depozitár) – podľa § 35 zákona o zbraniach a strelive 

75 Podľa § 35 ods  1 písm  a) zákona o zbraniach a strelive 
76 Podľa § 8 zákona o zbraniach a strelive 
77 Podľa § 11 zákona o zbraniach a strelive 
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níctva aj zbraň kategórie B a C alebo strelivo do zbrane kategórie A, B a C.78 Postup 
je podobný ako v prípade zbrane kategórie A, ale bez žiadania o udelenie výnimky 
na začiatku nadobúdacieho procesu (je však potrebné žiadať o nákupné povole-
nie) 79

Akákoľvek zbraň podliehajúca evidencii PZ SR teda musí pred odhlásením 
z evidencie prejsť kriminalisticko-expertíznym skúmaním. Zjednodušene pove-
dané, PZ SR má pred pretvorením zbrane (podliehajúcej evidenčnej povinnosti) na 
zbierkový predmet (podľa zákona o múzeách a galériách) vždy posledné slovo  Preto 
je potrebné, aby múzejní pracovníci pri nadobúdaní zbraní a streliva do múzea 
pracovali vždy s aktuálne platnou legislatívou o zbraniach a strelive. Pri nadobú-
daní zbraní do múzea je tiež nutné dávať pozor aj na samostatné časti, ktoré je podľa 
platnej legislatívy potrebné chápať ako hlavnú časť zbrane 

Špecifický prípad nadobúdania zbraní vo vlastníctve štátu

Špecifický prípad nastáva pri nadobúdaní zbraní alebo streliva pre múzeum v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti štátu, vyšších územných celkov a obcí80: 

•	 zbrane a strelivo vo výzbroji Ozbrojených síl SR (ďalej „OS SR“), vo vlastníc-
tve vojenskej vysokej školy alebo policajnej vysokej školy využívané na účely, 
na ktoré bola vysoká škola zriadená, vo výzbroji ozbrojených bezpečnostných 
zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby a Národného 
bezpečnostného úradu,81

•	 zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu – MV SR a Ministerstva obrany SR (ďalej 
„MO SR“), ktoré sú určené na výskumno-vývojové účely, 

•	 zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, 
ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami82, archeologickými nálezmi83 
alebo zbierkovými predmetmi84 

78 Podľa § 11 a 12 zákona o zbraniach a strelive 
79 Podľa § 34 ods  7 zákona o zbraniach a strelive  
80 Podľa § 1 ods  2 písm  b) zákona o zbraniach a strelive 
81 Napríklad ak má VHM záujem napr  o predmety od OS SR, ktoré sú vyraďované z dôvodu 

neupotrebiteľnosti, získavanie prebieha bezodplatným prevodom  Tu sa materiál vrátane 
zbraní prevádza na základe zmlúv o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu 
podľa § 9 zákona NR SR č  278/1993 Z  z  o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov  Zmluvy musia byť zverejnené v centrálnom registri zmlúv  Keďže ide o materiál 
OS SR, pri nadobúdaní sa nepostupuje podľa klasického zákona o zbraniach a strelive  
Ten sa nevzťahuje na zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji OS SR  V tomto prípade nie je 
podmienkou spomínaná zbrojná licencia 

82 Podľa § 2 ods  1 pamiatkového zákona 
83 Podľa § 2 ods  5 pamiatkového zákona 
84 Podľa § 2 ods  2 múzejného zákona 
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Zbrane a munícia ako potenciálny nález

Na našom území v minulosti došlo k viacerým ťažkým bojovým stretom medzi 
jednotlivými armádami  Významným pozostatkom po ich činnosti je okrem iné-
ho aj pomerne veľké množstvo vojenského materiálu rôznej povahy a charakteru, 
ktorý sa darí doposiaľ nachádzať najmä v lokalitách poznačených dlhodobejšie 
prebiehajúcimi bojovými operáciami  Tento vojenský materiál možno zaradiť 
medzi archeologický nález – „hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka 
a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo sa 
nachádza v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež 
zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský mate-
riál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roka 
1946.“85 

Za archeologicky nález tak možno považovať každú hnuteľnú vec dokladajúcu 
akúkoľvek činnosť spojenú so životom človeka, nachádzajúcu sa v zemi, na jej 
povrchu, resp  pod vodou, s časovým ohraničením do roku 1918  Zaujímavosťou 
však je, že pamiatkový zákon pri vymedzení pojmu archeologický nález kladie 
osobitný dôraz na akýkoľvek vojenský materiál (nachádzajúci sa tiež v zemi, na 
jej povrchu či pod vodou), pričom ako pri jedinom type predmetov spojených 
s ľudskou činnosťou posúva časové ohraničenie až do roku 1946  Teda tak, aby 
bol touto právnou úpravou podchytený vojenský materiál súvisiaci s oboma sve-
tovými vojnami 86

Pamiatkový zákon predmety vzťahujúce sa na činnosť človeka, ktoré však ne-
spadajú pod pojem archeologický nález, definuje ako „nález“87 – „vec pamiatkovej 
hodnoty, ktorá sa nájde pamiatkovým výskumom pri stavebnej činnosti alebo inej 
činnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote historickej stavby“ 88

Jednou z osobitných a špecifických problematík archeologického nálezu, 
resp  nálezu, sú vo všeobecnosti strelné zbrane (vrátane ich komponentov a torz) 

85 Podľa § 2 ods  5 pamiatkového zákona
86 V praxi to znamená, že napríklad strieborný príbor z medzivojnového obdobia (1918 – 

1939) nájdený v zemi archeologickým nálezom nie je, ale vojenská hliníková poľná fľaša 
pochádzajúca z obdobia druhej svetovej vojny nájdená na povrchu zeme ním nepochybne 
je  Alebo ak by sa pod vodou našli vedľa seba dve rovnako dobre zachované 7,65 mm 
československé pištole vzor 27 s tým, že pri ďalšom skúmaní by sa zistilo, že jedna z nich 
bola vyrobená v medzivojnovom a druhá v povojnovom období (napr  v roku 1947), za 
archeologický nález možno podľa uvedenej právnej úpravy považovať iba tú prvú  

87 Podľa § 40, ods  1 pamiatkového zákona 
88 V praxi to znamená, že ak by sa pri búraní starého domu našli v jeho hmote ukryté napríklad 

dva 7,92 mm československé ľahké guľomety vzor 26, jeden vyrobený v roku 1937 a druhý 
v roku 1950, tak ten prvý by mal byť podľa právnej úpravy považovaný za archeologický 
nález, kým druhý iba za nález, aj keď de facto ide o rovnaký typ zbrane  
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a strelivo a munícia, keďže akákoľvek činnosť s nimi súvisiaca je limitovaná jed-
nak zákonom o zbraniach a strelive, a jednak zákonom o výbušninách.

Na účely druhého spomínaného zákona je nutné definovať niekoľko základ-
ných pojmov89: 
•	 výbušnina – pevná alebo kvapalná látka alebo ich zmes, ktorá je schopná 

exotermickej výbušnej premeny aj bez prístupu atmosférického kyslíka a vy-
tvára plyny takej teploty, tlaku a rýchlosti, že pôsobia deštrukčne na okolie; 
za výbušninu sa nepovažuje látka, ktorá sama nie je výbušná, ale môže vy-
tvárať výbušnú zmes plynu, pary alebo prachu, 

•	 výbušný predmet – výrobok obsahujúci zalaborovanú výbušninu, ktorý nie 
je považovaný za muníciu,

•	 munícia – kompletné zariadenie vrátane časti zbraňových systémov a tech-
niky, ktoré obsahuje výbušninu a využíva jej vlastnosti na dopravu na cieľ, 
vyvolanie žiadaného účinku vrátane usmrtenia alebo iného poškodenia 
zdravia, spôsobenia škody na majetku a na chránených hodnotách; za muní-
ciu sa považuje aj dekompletizovaná munícia, náboje s výbušnou alebo zá-
palnou strelou a náboje od kalibru 20 mm vrátane, okrem signálneho streli-
va kalibru 26,5 mm 

S nálezom samotnej výbušniny sa možno stretnúť iba výnimočne  V drvi-
vej väčšine prípadov býva už obsiahnutá buď vo výbušných predmetoch, alebo 
v predmetoch spadajúcich pod pojem munícia  Tieto predmety predstavujú po-
merne značnú časť nálezov, resp  archeologických nálezov, ktoré sa vo všeobec-
nosti zaraďujú medzi vojenský materiál  K takýmto predmetom nepochybne 
patria predovšetkým jednotlivé typy vystrelených (nevybuchnutých) a nevystre-
lených delostreleckých a mínometných granátov rôznych kalibrov (nad 20 mm), 
jednotlivé typy delostreleckých protitankových a protilietadlových nábojov 
a striel rôznych kalibrov (nad 20 mm) vrátane podkalibrových a nadkalibrových, 
jednotlivé typy nábojov a striel určených pre letecké kanóny rôznych kalibrov 
(nad 20 mm), jednotlivé typy vystrelených (nevybuchnutých) a nevystrelených 
rakiet a reaktívnych striel rôznych kalibrov, jednotlivé typy a druhy ručných 
a puškových granátov, jednotlivé typy a druhy protipechotných, protitankových 
a ďalších mín spolu s nástražnými systémami, jednotlivé typy a druhy leteckých 
bômb a pod  

Okrem toho je však potrebné poznamenať, že nevyhnutnou súčasťou munície 
sú aj nevýbušné, tzv  muničné elementy definované ako „časť munície, ktorá ob-
sahuje výbušninu a je nevyhnutne potrebná na použitie munície“ 90 To znamená, 
že napríklad z nábojky delostreleckého náboja, ktorá pozostáva z nábojnice, zá-

89 Podľa § 2 zákona o výbušninách 
90 Podľa § 2 bodu j) zákona o výbušninách 
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palkovej skrutky na dne nábojnice a prachovej náplne, predstavuje tzv  muničný 
element práve nábojnica 91 

Práve tie v praxi predstavujú ďalšiu pomerne rozšírenú skupinu nálezov (väčšinou 
archeologických), pričom zväčša sa nájdu buď so zápalkou znehodnotenou (výstre-
lom), resp  úplne poškodenou (poveternostnými vplyvmi)  Naopak menej častým, 
no nie až tak úplne nezvyčajným nálezom býva prázdna nábojnica s funkčnou zápal-
kou, prípadne celá nábojka  Tu je však potrebné poznamenať, že veľké množstvá ná-
bojníc sa nachádza už v poškodenom stave, pričom takéto mechanicky (prasknuté, 
pomliaždené) alebo koróziou (v prípade železných nábojníc charakteristické zrnitým 
povrchom, prípadne dierami) poškodené nábojnice sú už nepoužiteľné na ďalšiu la-
boráciu výbušninou  Unikátnymi dôkazmi bojovej činnosti sú aj niektoré nájdené 
nábojnice delostreleckých nábojov, ktoré nesú stopy po priestreloch zo strelných 
zbraní alebo po poškodení spôsobenom črepinami vybuchnutých delostreleckých 
striel 

Pomerne častú skupinu nálezov (väčšinou archeologických) z kategórie vojenské-
ho materiálu predstavuje aj strelivo92, ktoré je definované ako „náboj alebo nábojka; 
za strelivo sa považuje aj zápalka a výmetová náplň“93, resp  jeho komponenty – „zá-
palka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach“ 94 

Kvantitatívne menej zastúpenou, ale pomerne významnou skupinou nálezov 
(zväčša archeologických) sú strelné zbrane a ich časti (definície v zmysle zákona 
o zbraniach a strelive vymedzené v úvode kapitoly) 95 Spomenúť musíme aj torzá piš-
tolí, revolverov, pušiek, karabín, ručných protitankových zbraní, samopalov, guľome-
tov či dokonca protilietadlových kanónov a pod , ktoré tvoria spoločne s ich jednot-
livými hlavnými časťami (komponentmi) podstatné množstvo nálezov  Menej časté 
sú nálezy nepoškodených, kompletných, resp  funkčných druhov strelných zbraní 

91 Bez prachovej náplne a zápalkovej skrutky v podstate ide iba o kovový valec, ktorý slúži 
ako ochranný obal prachovej náplne a príslušenstva prachovej náplne tak pri uskladnení, 
ako aj pri doprave a manipulácii  Súčasne pri výstrele slúži na tesnenie nábojovej komory 
a zabraňuje unikaniu plynov v priebehu ich horenia záverom zbrane 

92 Často sa objavujú nálezy streliva v podobe nevystrelených nábojov rôznych kalibrov (do 20 
mm) určených na použitie v pištoliach, revolveroch, samopaloch, puškách a guľometoch, 
menej často aj v podobe nevystrelených nábojov určených pre protitankové pušky, pričom 
z elementov streliva sa najčastejšie objavujú nálezy prázdnych nábojníc týchto nábojov  
Okrem toho nie sú zriedkavým javom ani nálezy nevystrelených pištoľových a puškových 
nábojov umiestnených v rôznych zásobníkoch, nábojových schránkach, nábojových 
pásikoch, nábojových rámčekoch, nábojových pásoch, sumkách a pod  

93 Podľa § 2 ods  1 bodu f) zákona o zbraniach a strelive 
94 Podľa § 2 ods  1 bodu g) zákona o zbraniach a strelive 
95 V praxi to teda znamená, že napríklad aj nález náhradnej hlavne, záveru a pod  je v podstate 

rovnako ako nález pušky (kompletnej či poškodenej) považovaný za nález strelnej zbrane  
Nález odnímateľného zásobníka (nabitého či prázdneho) do pištole, pušky či samopalu sa 
však už za nález strelnej zbrane nepovažuje  
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Ako už bolo spomenuté, predmety dokumentujúce ľudskú činnosť, ktoré sa dajú 
označiť za archeologické nálezy, resp  nálezy ako také, možno nájsť v zemi, na jej 
povrchu, pod vodou, ale napríklad aj v hmote historickej stavby  Táto skutočnosť sa 
pritom samozrejme vzťahuje aj na predmety patriace do kategórie vojenského ma-
teriálu, kde výnimkou nie je ani munícia, výbušné predmety, muničné elementy, 
strelivo a strelné zbrane, resp  ich komponenty a torzá  Práve tieto predmety sa darí 
najčastejšie nachádzať v zemi, resp  na jej povrchu, no výnimočné nie sú ani nálezy 
pod vodnou hladinou, a to najmä v rámci rôznych vodných tokov, jazier, močiarov, 
vodných nádrží, starých studní a pod  Väčšina predmetov nájdených v takýchto 
prírodných podmienkach, kde boli vystavené poveternostným vplyvom, vlhkosti, 
teplotným výkyvom a pod , je už v mnohých prípadoch značné poškodená  Často 
pritom ide o poškodenia spôsobené silnými stopami po korózii, resp  o predmety 
s vylomenými, poškodenými alebo absentujúcimi komponentmi  V prípade strel-
ných zbraní obsahujúcich drevené komponenty (pažba, črienky rukoväte a i ) sa 
väčšinou nachádzajú iba ich kovové torzá  V takýchto prípadoch je samozrejme 
výrazne narušená, resp  takmer úplne eliminovaná, pôvodná funkčnosť daných 
predmetov  Vo výnimočných prípadoch, ak prírodné podmienky umožňujú vy-
tvoriť špecifické prostredie (zamedzenie prístupu vzduchu, špecifický typ pôdy), 
je však vysoko pravdepodobné, že sa môžu nájsť aj takmer kompletné a nepoško-
dené predmety, niekedy aj s plným zachovaním ich funkčnosti  To platí aj v prípa-
doch, keď sa najmä munícia alebo jej časti (najmä delostrelecké míny, resp  prázdne 
nábojnice) nachádzajú v relatívne dobrom stave aj nad zemským povrchom, a to 
najmä medzi vetvami starých stromov či obrastené ich kmeňmi, keďže v priebehu 
bojov sa aj takýmto jednoduchým spôsobom zvykli označovať dôležité orientač-
né body v teréne  Naopak, v takmer bezchybnom stave možno nájsť strelné zbra-
ne, resp  ich komponenty, strelivo, muníciu, výbušné predmety, ba dokonca veľmi 
výnimočne aj samotné výbušniny (vrecká so strelným prachom a pod ), ktoré sú 
rôznym spôsobom zakomponované (väčšinou ukryté) v hmote historickej stavby, 
zväčša s plne zachovanou funkčnosťou  

K legálnym nálezom predmetov vojenského materiálu môže dôjsť v teréne pri 
povolenom pamiatkovom výskume, resp. náhodou. 

Pamiatkový výskum

Jedným zo spôsobov nadobudnutia zbraní je aj pamiatkový výskum96 – odborná 
činnosť zameraná na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatko-
vých územiach, archeologických nálezoch a archeologických náleziskách  Jedným 

96 Podľa § 35 ods  1 pamiatkového zákona 
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z jeho variant z hľadiska zamerania je archeologický výskum97 – súhrn odborných 
nedeštruktívnych a deštruktívnych metód a techník zameraných na vyhľadávanie, 
identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu ar-
cheologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie, ako aj 
na vyhľadávanie a zber archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod 
vodou 98 

K nálezom vojenského materiálu dochádza najčastejšie počas rôznych arche-
ologických výskumov, pričom spravidla ide o materiál pochádzajúci z obdobia 
prvej alebo druhej svetovej vojny, a teda ide o archeologické nálezy  Tie sú pri-
tom vlastníctvom Slovenskej republiky a ich správcom je od nájdenia archeolo-
gického nálezu Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied alebo múzeum 
zriadené ústredným orgánom štátnej správy, ak sa archeologický nález našiel 
v rámci nimi vykonávaného archeologického výskumu  V ostatných prípadoch je 
správcom archeologického nálezu Pamiatkový úrad SR, a to od prijatia výskumnej 
dokumentácie, od prijatia oznámenia o náhodnom archeologickom náleze KPÚ 
alebo od prevzatia nezákonne nadobudnutého archeologického nálezu zaisteného 
orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo správnym orgánom 99 Samotný 
archeologický výskum pritom trvá od začatia terénnych prác až do odovzdania 
výskumnej dokumentácie100, ktorú je osoba vykonávajúca daný výskum povinná 
najskôr spracovať (so zapracovaním všetkých získaných poznatkov)101 a následne 
predložiť Pamiatkovému úradu SR na posúdenie 102 

V prípade, že múzeum sa rozhodne vykonať archeologický výskum zameraný 
na skúmanie lokalít (obranné línie, vojenské bunkre a opevnenia, delostrelecké 
palebné postavenia, miesta dopadu zostrelených lietadiel a pod ) súvisiacich na-
príklad s vojenskými operáciami prebiehajúcimi počas prvej alebo druhej svetovej 
vojny, kde sa predpokladá nález vojenského materiálu aj v podobe nevybuchnutej 
munície, malo by mať na pamäti, že nevybuchnutú muníciu (okrem vojenských 
objektov a priestorov) môže vyhľadávať len oprávnená osoba, ktorá má na to po-
volenie vydané príslušným obvodným banským úradom (ďalej „OBÚ“)  Tá je 
povinná osobe, pre ktorú vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, predložiť predmetné 
platné povolenie a po ukončení vyhľadávania pre ňu vypracovať záverečnú správu, 
v ktorej uvedie spôsob vyhľadávania, použité technické zariadenie, garantovanú 
hĺbku prehliadnutého priestoru a výsledok vyhľadávania 103 Oprávnená osoba je 

97 Podľa § 35 ods  3 bodu d) pamiatkového zákona 
98 Podľa § 36 ods  1 pamiatkového zákona 
99 Podľa § 40 ods  6 pamiatkového zákona 
100 Podľa § 36 ods  6 pamiatkového zákona 
101 Podľa § 39 ods  9 pamiatkového zákona 
102 Podľa § 39 ods  10 pamiatkového zákona 
103 Podľa § 62 ods  2 a 3 zákona o výbušninách 
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najneskôr 24 hodín pred začatím vyhľadávania nevybuchnutej munície povinná 
písomne oznámiť čas začatia a plánovaný čas ukončenia danej aktivity OBÚ, ktorý 
ju povolil, obci, v ktorej katastrálnom území sa bude realizovať, príslušnému útva-
ru PZ SR a ďalším oprávneným osobám podľa príslušného zákona, pričom násled-
ne im musí aj bezodkladne písomne oznámiť ukončenie danej aktivity 104 

V prípade nálezu nevybuchnutej munície je oprávnená osoba povinná zabez-
pečiť nevybuchnutú muníciu proti pohybu a odcudzeniu s tým, že ju môže len 
odkryť, označiť a identifikovať, a následne bezodkladne informovať príslušný 
útvar PZ SR 105 Tento postup pritom plne korešponduje s ustanovením pamiat-
kového zákona, podľa ktorého môže nález, ktorým je strelivo alebo munícia spred 
roka 1946, vyzdvihnúť iba pyrotechnik PZ SR, ktorý je následne povinný KPÚ 
predložiť do 30 dní od vyzdvihnutia takéhoto nálezu oznámenie obsahujúce zák-
ladné údaje o mieste nálezu, type nálezu a fotodokumentáciu nálezu 106 

Príslušný útvar PZ SR sa pritom vo všeobecnosti odporúča kontaktovať nie-
len v prípade nálezu nevybuchnutej munície a streliva, ale aj v prípade nálezu 
výbušných predmetov (míny, ručné granáty a pod.) či rôznych muničných ele-
mentov (nábojnice, hnacie časti rakiet a reaktívnych striel a pod.)  

Samozrejme, predmety spadajúce do kategórie vojenského materiálu sa môžu 
nájsť aj pri archeologickom výskume, ktorý nie je primárne zameraný na lokality 
súvisiace s jednotlivými vojenskými operáciami  V prípade nálezu munície, výbuš-
ných predmetov či muničných elementov nesmie osoba, ktorá výbušninu, výbuš-
ný predmet (okrem pyrotechnického výrobku kategórie F1 až F3, T1 a P1) alebo 
muníciu nájde, s nálezom manipulovať  Je povinná nález označiť (ak to okolnosti 
dovoľujú, vyznačiť k nemu aj cestu) a zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu bezpeč-
nosti a zdravia a k prípadnému poškodeniu majetku  Následne je povinná nález 
bezodkladne ohlásiť príslušnému útvaru PZ SR a až do príchodu príslušníka 
PZ SR zotrvať v blízkosti miesta nálezu  Stav nálezu a ďalší postup po zabezpečení 
týchto prvotných úkonov potom vyhodnocuje privolaný policajný pyrotechnik 107 

V prípade nevybuchnutej munície či výbušných predmetov však vzhľadom na 
stav neumožňujúci ich delaboráciu (súhrn pracovných činností s muníciou alebo 
muničnými elementmi s cieľom oddelenia výbušnín od nevýbušných elementov)108 
väčšinou dochádza k ich likvidácii 109 O likvidácii takýchto typov nálezov by mala 

104 Podľa § 65 ods  1 a 2 zákona o výbušninách 
105 Podľa § 64 ods  2 a 3 zákona o výbušninách 
106 Podľa § 40 ods  4 pamiatkového zákona 
107 Podľa § 3 ods  1 a 2 zákona o výbušninách 
108 Podľa § 59 ods  2 zákona o výbušninách 
109 Rovnako to bolo napríklad aj v marci 2019, keď nad obcou Hunkovce v okrese Svidník 

pri úprave lesníckej hospodárskej cesty objavili nevybuchnutú sovietsku reaktívnu strelu 
vzor M-31, no jej stav neumožňoval delaboráciu, a preto ju museli zlikvidovať privolaní 
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byť vyhotovená aj príslušná odborná dokumentácia, ktorá by mala byť poskytnutá 
buď vykonávateľovi príslušného archeologického výskumu, alebo priamo prísluš-
nému KPÚ (keďže v podstate stále ide o archeologický nález)  

Odlišná situácia je v prípade nálezu muničných elementov, z ktorých väčšina už 
nie je spôsobilá na ďalšiu laboráciu výbušninou  Po posúdení ich stavu policajným 
pyrotechnikom sa s nimi ďalej môže nakladať 110 V prípade, že pri archeologickom 
výskume dôjde k nálezu vojenského materiálu v podobe streliva a strelných zbraní, 
resp  ich komponentov či torz, by sa malo striktne postupovať podľa ustanovenia 
§ 63 ods  2 zákona o zbraniach a strelive  Na základe tohto ustanovenia je každý, 
kto nájde zbraň alebo strelivo, ktoré nepodliehajú udeleniu výnimky, povoľova-
ciemu konaniu alebo evidenčnej povinnosti111, alebo strelivo do týchto zbraní, 
povinný neodkladne oznámiť ich nález na príslušnom oddelení PZ SR, pričom 
o tomto oznámení musí ten, kto ho prijal, vydať nálezcovi príslušné potvrdenie  

 

Náhodné (archeologické) nálezy zbraní a munície

K nálezu predmetov spadajúcich do kategórie vojenského materiálu môže dôjsť 
nielen počas povoleného pamiatkového výskumu, ale aj náhodou  Vo všeobecnos-
ti platí, že ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí 
to nálezca oznámiť KPÚ priamo alebo prostredníctvom obce  Oznámenie o ná-
leze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájde-
ní 112 Takýto nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním 
poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo 
dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevy-
hnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť 
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená oso-
ba (podľa prvej vety) metódami archeologického výskumu. Ak archeologický 
nález vyzdvihne táto oprávnená osoba, je povinná KPÚ predložiť najneskôr do 
desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom ná-
leze. Správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokali-
zácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu ná-
lezovej situácie.113 Tieto nálezy sú pritom vlastníctvom Slovenskej republiky a ich 
správcom je Pamiatkový úrad SR, a to od prijatia oznámenia o tomto náhodnom 

policajní pyrotechnici 
110 V zmysle § 40 ods  6 pamiatkového zákona 
111 Zbraň kategórie A, B, C alebo D uvedenej v § 7 ods  1 písm  a), d), i) a k) 
112 Podľa § 40 ods  2 pamiatkového zákona 
113 Podľa § 40 ods  3 pamiatkového zákona 
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archeologickom náleze príslušným KPÚ 114 
Nálezca má v tomto prípade (ak nejde o predmet nájdený v rámci nepovolenej 

činnosti) právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou daného 
nálezu  Pamiatkový úrad mu môže na základe svojho rozhodnutia poskytnúť ná-
lezné až do výšky 100 % hodnoty nálezu určenej znaleckým posudkom 115 V prí-
pade náhodného nálezu vojenského materiálu podobe strelnej zbrane, resp. jej 
komponentu či torza, streliva, munície, výbušného predmetu, prípadne munič-
ného elementu je však nálezca povinný ohlásiť daný nález aj príslušnému útva-
ru PZ SR, ktorý po vykonaní všetkých potrebných úkonov rozhodne o ďalšom 
postupe 116 

V praxi sa múzeá môžu často ocitnúť v situácii, keď im rôzne osoby ponúknu 
– formou daru alebo na predaj – predmety spadajúce do kategórie vojenského ma-
teriálu, medzi ktorými sa môže nachádzať aj munícia, výbušný predmet, muničný 
element, veľmi výnimočne aj výbušnina (najčastejšie vrecká so strelným prachom 
a pod ), strelivo, ba dokonca aj strelná zbraň, resp  jej komponent či torzo  V ta-
komto prípade by mal príslušný odborný zamestnanec daného múzea túto osobu 
ihneď upozorniť na skutočnosť, že môže ísť buď o archeologický nález117, alebo 
o nález118 ako taký 119 V tejto súvislosti by mal túto osobu oboznámiť aj s tým, že ako 
nálezca je v tomto prípade vzhľadom na špecifickú povahu nájdeného predmetu 
povinná o tom nevyhnutne informovať nielen príslušný KPÚ, ale aj príslušný 
útvar PZ SR  Privolaný policajný pyrotechnik potom následne posúdi stav daného 
predmetu a určí následný postup 120 Múzeum potom môže v prípade záujmu spus-
tiť proces spojený s prijatím predmetu do svojho zbierkového fondu až v prípade, 
že stav predmetu121 je vyhodnotený ako život neohrozujúci (v rámci muničných 
elementov ako nevhodný na ďalšiu laboráciu výbušninou) 122 

114 Podľa § 40 ods  6 pamiatkového zákona 
115 Podľa § 40 ods  10 a 11 pamiatkového zákona 
116 Podľa § 3 ods  1 a 2 zákona o výbušninách a podľa § 63 ods  2 zákona o zbraniach a strelive 
117 Podľa § 2 ods  5 pamiatkového zákona 
118 Podľa § 40 ods  1 pamiatkového zákona 
119 To neplatí v prípade, ak preukázateľne ide o súčasť legálne držanej pozostalosti po nejakej 

osobe (napríklad súčasť súkromnej zbierky a pod ), alebo ide už o skôr legálne nadobudnutý 
a držaný predmet (kúpou, darom a pod ) 

120 Podľa § 3 ods  1 a 2 zákona o výbušninách 
121 V prípade, že ide o muníciu, výbušný predmet, muničný element a výbušninu 
122 Príkladom tejto situácie bol rok 2019, keď bola VHM – Múzejnému oddeleniu Svidník 

ponúknutá strela 76,5 mm delostreleckého náboja do poľného kanóna 8-cm FK M 5, 
resp  jeho modernizovanej verzie 8-cm FK M 5/8, a to ako predmet predtým už darovaný 
súkromnej osobe  Už pri prvotnom pohľade bolo síce zrejmé, že trhavina zvnútra tela strely 
bola v minulosti odstránená, a aj časový zapaľovač vykazoval známky delaborácie, ale po 
dohode medzi odbornými zamestnancami múzea, príslušníkmi PZ SR a darcom bol daný 
predmet odovzdaný na expertízu vysunutému pracovisku Oddelenia pyrotechniky PZ SR 



50

Ak by bolo múzeu takýmto spôsobom ponúknuté strelivo alebo dokonca strel-
ná zbraň, resp  jej komponent či torzo, príslušný odborný zamestnanec múzea by 
mal postupovať rovnakým spôsobom  Danú osobu by mal upozorniť jednak na 
skutočnosť, že ak nejde o legálne držané predmety, tak podľa vyššie uvedených 
ustanovení pamiatkového zákona môže ísť o archeologicky nález, resp. ná-
lez, a s touto skutočnosťou je potrebné oboznámiť príslušný KPÚ, a jednak na 
skutočnosť, že podľa § 63 ods. 2 zákona o zbraniach a strelive by mal byť nález 
predmetu takéhoto charakteru bezodkladne ohlásený príslušnému útvaru PZ 
SR, ktorý o ňom vydá potvrdenie a zároveň určí ďalší postup. V opačnom prí-
pade sa totiž daná osoba dopúšťa nedovoleného ozbrojovania!123

Na tomto mieste je treba spomenúť, že pri ponuke akýchkoľvek predmetov 
(neraz aj pomerne zaujímavých a pre dané múzeum veľmi atraktívnych z hľadiska 
možnosti obohatenia zbierkového fondu), a teda nielen vojenského materiálu, sa 
môže stať (najmä pri nemožnosti overiť si dôveryhodnosť relatívne cudzej osoby), 
že dané predmety pochádzajú z tzv  nelegálneho výskumu124 a z miesta nálezu boli 
vyzdvihnuté nelegálnym a v drvivej väčšine prípadov aj neodborným spôsobom  
Práve takouto činnosťou dochádza aj k znehodnoteniu konkrétnej lokality z pohľa-
du potenciálneho archeologického náleziska 125 

Košice  To po jeho následnom odbornom preskúmaní vydalo stanovisko, že nejde o život 
ohrozujúci predmet, ktorý by bolo nutné likvidovať, a preto sa môže prijať do zbierkového 
fondu múzea  Podobná situácia sa opakovala aj v roku 2020, keď boli VHM – Múzejnému 
oddeleniu Svidník ako pozostalosť ponúknuté dve mosadzné nábojnice 10,5 cm deleného 
delostreleckého náboja pre 10,5 cm poľnú húfnicu le F H  18, 10,5 cm poľnú húfnicu 
le F H 18/40 a poľnú húfnicu le F H  18M  Pri oboch kusoch boli už pri prvotnom pohľade 
viditeľné viaceré poškodenia horného okraja (preliačiny, praskliny, ohyby), pričom jedna 
z nich bola už bez zápalkovej skrutky a ďalšia na nej mala stopy po úderníku  Aj napriek 
tomu však boli odovzdané na preskúmanie príslušnému útvaru PZ SR, ktorý ich stav na 
mieste vyhodnotil ako nevhodný na ďalšiu laboráciu výbušninou, a tak mohli byť následne 
prijaté do zbierkového fondu múzea  

123 Podľa § 294 ods  1 zákona č  300/2005 Z  z  v platnom znení (ďalej „Trestný zákon“) platí, že 
„kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo 
bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až 
päť rokov“, a následne podľa ods  2 platí, že „kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, 
prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo 
bez označenia zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody 
na tri roky až osem rokov“.

124 Nepovolené náhodné prehľadávanie terénu detektorom kovov a pod 
125 Nelegálne vyzdvihnutý predmet bude v rámci danej lokality už pri povolenom pamiatkovom 

výskume absentovať (o jeho prítomnosti už nemôžu výskumní pracovníci nič vedieť, môžu 
iba predpokladať, že by sa tam mohol vyskytovať), čím môže dôjsť k skresleniu jej celkového 
významu, napríklad z hľadiska všeobecného historického poznania širšieho územného 
celku a pod  Napríklad takéto „nenájdenie“ (kvôli predchádzajúcemu nelegálnemu 
vyzdvihnutiu) špeciálne upravenej zbrane používanej iba určitou špeciálnou vojenskou 
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„Nálezy z depozitárov“

Múzejná prax sporadicky prináša aj neželané situácie, keď sa rôzne predmety, me-
dzi nimi aj tie, ktoré spadajú do kategórie vojenského materiálu, môžu náhodne 
nájsť v rôznych objektoch podliehajúcich priamo správe múzea, a to pri vykoná-
vaní odbornej revízie zbierkového fondu, pri vykonávaní inventarizácie majetku či 
popri vykonávaní iných činností súvisiacich s bežným chodom inštitúcie  V prípa-
de, že takto nájdené predmety nie sú evidované v zbierkovom fonde múzea126, 
je prinajmenšom vhodné o tomto náleze informovať príslušný KPÚ, prípadne 
s ním aj skonzultovať ďalší postup  To sa vzťahuje aj na vojenský materiál, ale s vý-
nimkou výbušniny, munície, výbušného predmetu, muničného elementu, stre-
liva a strelnej zbrane, resp. jej komponentov či torza – takýto nález musí byť 
bezodkladne ohlásený príslušnému útvaru PZ SR127, ktorý by mal vzhľadom na 
povahu konkrétneho predmetu rozhodnúť o ďalšom postupe 128 V opačnom prí-
pade sa múzeum môže rovnako dopúšťať nedovoleného ozbrojovania.129

 
Odborné posúdenie stavu nadobúdaných zbraní

Pri nadobúdaní zbraní do zbierkového fondu múzea je nutné prihliadať aj na ich 
stav. Dôležitejšia ako opis fyzického stavu predmetu je v tomto prípade jeho 
funkčnosť, čím sa myslí predovšetkým to, či ide o znehodnotenú (znefunkčne-
nú) zbraň, jej rôzne úpravy, alebo o ostrú zbraň  Aj napriek tomu, že po zara-
dení neznehodnotenej zbrane do zbierkového fondu sa múzejník môže riadiť 
výlučne múzejnou legislatívou, nemal by zabúdať, že jej charakter sa tým ne-
zmení. Od toho závisí aj ďalší postup múzea nielen pri samotnom nadobúdaní, ale 
aj pri ochrane zbierkového predmetu, jeho vystavovaní a pod  Posudzujú sa pritom 
aj jednotlivé základné časti zbrane, prípadne ich príslušenstvo (zásobníky, puzdrá, 

jednotkou znemožní jednoznačnú a oficiálnu verifikáciu doterajších predpokladov o jej 
prítomnosti v danej oblasti 

126 Resp  nie sú vedené v inej evidencii múzea v zmysle interných predpisov (napr  v registračnej 
knihe a pod )  Dôležitou je v tomto kontexte nadobúdacia zmluva, ktorá potvrdzuje 
vlastnícky vzťah múzea k predmetu 

127 Podľa § 3 ods  1 a 2 zákona o výbušninách a podľa § 63 ods  2 zákona o zbraniach a strelive 
128 Nevyhnutnosť konzultácie s odborníkmi PZ SR sa v prípade Mo Svidník (v tom čase 

Dukelského múzea) potvrdila v roku 1991, keď boli v jeho depozitároch objavené dva kusy 
ostrých nemeckých protipechotných S-mín model 35, pričom privolaný pyrotechnik – 
príslušník vtedajšieho Odboru kriminalistickej techniky a expertíz PZ SR – ich vyhodnotil 
nielen ako ostré, ale aj ako nespôsobilé na delaboráciu, takže museli byť odborným 
spôsobom zlikvidované a vyradené zo zbierkového fondu z dôvodu zničenia (príslušné 
dokumenty vydané PZ SR sú trvalou súčasťou múzejnej evidencie) 

129 Podľa § 294 Trestného zákona 
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popruhy a pod )  Vzhľadom na vyššie opísané skutočnosti je nutné upozorniť na 
význam školeného (odborne spôsobilého) zamestnanca, v ideálnom prípade 
držiteľa zbrojného preukazu minimálne kategórie F. 

Namieste je aj polemika o tom, či je vôbec vhodné, aby boli v zbierkovom fon-
de zastúpené multiplikáty či ostré zbrane 130 Zaradenie multiplikátov či funkčných 
zbraní do zbierkového fondu by malo mať svoje opodstatnenie a oporu v akvizič-
nom pláne inštitúcie  V tomto prípade by si mali múzeá uvedomovať, že zbierkové 
predmety tohto charakteru sú náročnejšie na správu (a najmä nadobúdanie) a mali 
by nielen spĺňať zákonmi stanovené predpisy, ale mali by tomu prispôsobiť aj per-
sonálnu politiku a zabezpečiť náležité bezpečnostné opatrenia proti odcudzeniu, 
strate a zneužitiu týchto zbraní na páchanie trestnej činnosti 

Múzeá by teda mali mať presný zámer, korešpondujúci s ich akvizičnou politi-
kou, na základe ktorého chcú danú zbraň alebo muníciu do svojich zbierok prijať  
V prípade funkčných zbraní a nedelaborovaného streliva by mali dôkladne zvá-
žiť, či je v ich záujme nadobúdať predmety tohto charakteru a či na to vôbec majú 
kompetencie a možnosti, resp  či sa medzi ich zamestnancami nachádza osoba od-
borne spôsobilá manipulovať so zbraňami  
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VYKONÁVANIE ZÁKLADNÝCH ODBORNÝCH  
MÚZEJNÝCH ČINNOSTÍ SPOJENÝCH SO SPRÁVOU  
ZBRANÍ A MUNÍCIE

Pri správe zbraní a munície v múzeu treba vychádzať zo základnej premisy: pri na-
dobúdaní sa múzejník riadi zákonom o zbraniach a strelive, resp  zákonom o vý-
bušninách, eventuálne pamiatkovým zákonom, po nadobudnutí výhradne múzej-
nou legislatívou – múzejným zákonom a múzejným výnosom 131 Je nutné zdôraz-
niť, že súčasná múzejná legislatíva zabezpečuje evidenciu, ochranu a bezpeč-
nosť týchto špecifických zbierkových predmetov v dostatočnej miere  Netreba 
však zabúdať, že zaradením do zbierky sa ich povaha nezmení a najmä v prípade 
neznefunkčnených zbraní môžu predstavovať riziko zneužitia na páchanie trestnej 
činnosti 

Vzhľadom na odôvodnený predpoklad, že odborní zamestnanci v múzeách 
poznajú svoje legislatívne povinnosti, sú v nasledujúcej kapitole zdôraznené len 
špecifiká, ku ktorým pri vykonávaní základných odborných múzejných činností 
v súvislosti so správou zbraní a munície môže dôjsť  Predkladáme tak len prak-
tické odporúčania vychádzajúce priamo z múzejnej praxe, ktorú sú nad rámec 
povinností určených múzejným zákonom 

Odborná evidencia a odborná správa zbraní  
a munície v múzeách

Odborná múzejná evidencia zbraní a munície sa začína v podmienkach múzea 
pri ich nadobúdaní. Už na začiatku treba vo zvýšenej miere dbať na detailný po-
pis a stav predmetu. Prvotnú selekciu zabezpečuje správca zbierky/kurátor132 ešte 
pred nadobudnutím, pričom sa zameriava nielen na stav zbrane, ale aj na jej pôvod, 
spôsoby používania, výroby a tiež na to, či jej prípadné nadobudnutie je v súlade 
s akvizičným plánom múzea  Zbrane, strelivo a muníciu môže múzeum nadobud-
núť len z legálnych zdrojov a legislatívne stanoveným postupom 133

Už pri prvotnej evidencii zbraní (napr. v registračnej knihe alebo pri vyhoto-
vení akvizičnej zmluvy) sa okrem stručného opisu odporúča uviesť druh a kali-
ber zbrane, typ a jej výrobné číslo. Rovnako odporúčame zabezpečenie dostatoč-
ného množstva fotografického materiálu so zameraním na výrobné čísla, nápisy, 
značenia výrobcu, overovacie značky a pod  Pokiaľ je daná zbraň nadobudnutá aj 
s príslušenstvom (zásobník, puzdro, popruh a pod.), prípadne so sprievodnou 
dokumentáciou (guľometné knihy, prevádzkový zošit a pod.), odporúčame tie-
to ponechať ako súčasť zbierkového predmetu, resp. inak zabezpečiť ich neza-
meniteľnosť a neoddeliteľnosť.
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Zaradenie zbrane do zbierkového fondu navrhuje odborný zamestnanec mú-
zea prostredníctvom komisie na tvorbu zbierok (ďalej „KTZ“) a schvaľuje ju šta-
tutárny orgán. Treba mať na pamäti, že dokumentácia viažuca sa na nadobudnu-
tie predmetu134 je v prípade niektorých kategórií zbraní (A, B, C) súčasťou neskôr 
podávanej žiadosti o vyradenie z evidencie PZ SR, preto je vhodné zabezpečiť 
dostatočné množstvo výtlačkov týchto dokumentov, resp. zabezpečiť ich overené 
kópie. 

Predkladateľom návrhov na nadobudnutie zbierkových predmetov, resp  doku-
mentačných listov, odporúčame, aby prvotný výskum spracovali už v predloženom 
návrhu (hoci je to nad rámec legislatívnych povinností)  Návrhové/dokumentačné 
listy obsahujúce detailné opisy predmetu, zoznam príslušenstva a súčastí, komplexnú 
detailnú fotodokumentáciu, prípadne aj informácie o histórii a vývoji zbrane, o jej 
výrobcoch, používateľoch, nielenže zabezpečia nezameniteľnosť predmetu, ale ne-
skôr vo veľkej miere aj zjednodušia následný proces katalogizácie predmetu 

Odborná evidencia sa vykonáva s cieľom jednoznačne identifikovať zbierkový 
predmet a určiť jeho vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu  Vykonáva-
nie odbornej evidencie na základe odborného zhodnotenia a vedeckého skúmania 
zbierkových predmetov je súčasťou vedomostného systému múzea  Odborná evi-
dencia sa vykonáva v dvoch stupňoch:

a) prvostupňová evidencia je chronologická evidencia zbierkových predmetov, 
ktorá sa vykonáva v knihe prírastkov,

b) druhostupňová evidencia je katalogizácia zbierkových predmetov
Prvostupňová evidencia tiež napĺňa všetky majetkovoprávne požiadavky, preto ju 

možno sčasti považovať aj za evidenciu majetku inštitúcie, resp  za účtovnú knihu  
Rozsah povinných údajov o zbierkovom predmete v prvostupňovej evidencii v knihe 
prírastkov určuje múzejný výnos 135 V knihe prírastkov odporúčame okrem záko-
nom stanovených bodov uviesť aj detailný popis (výrazné poškodenia, chýbajú-
ce časti, zoznam súčastí a pod ) a všetky dôležité výrobné čísla, čím sa už v tomto 
kroku zabezpečí nezameniteľnosť predmetu, ktorá je v prípade zbraní o to dôle-
žitejšia. Ak ide o lafetovanú zbraň, je vhodné uviesť aj predmet (resp. zbierkový 
predmet s prírastkovým a evidenčným číslom), z ktorého bola zbraň odobratá  

Múzeum vykonáva druhostupňovú evidenciu, t  j  katalogizáciu zbierkového 
predmetu v podobe katalogizačného záznamu, ktorý obsahuje odborný a technic-
ký popis zbierkového predmetu zabezpečujúci jeho nezameniteľnosť  Katalogizačný 
záznam je dokladom o odbornom spracúvaní zbierkového predmetu pri jeho ďal-

134 Návrhový list na nadobudnutie zbierkového predmetu, prípade Dokumentačný list a Záznam 
o posúdení nadobudnutia zbierkového predmetu – rozsah povinných údajov podľa prílohy 
č  1, prílohy č  3, prílohy č  5 a prílohy č  6 k múzejnému výnosu 

135 Príloha č  8 múzejného výnosu 
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šom odbornom využití a dokladom o vedení odbornej evidencie v druhom stupni 
spracovania  Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná najneskôr do dvoch 
rokov po nadobudnutí zbierkového predmetu 136 Treba tiež dodať, že katalogizácia 
predmetov nie je uzavretý proces, a preto sa kurátori ku katalogizačným lístkom pri 
zistení nových informácií často vracajú  Rozsah povinných údajov o zbierkovom 
predmete v katalogizačnom zázname určuje múzejný výnos 137

Po skatalogizovaní sa každý zbierkový predmet označí príslušným prírastkovým 
a evidenčným číslom tak, aby nebol znehodnotený alebo poškodený  Pridelené evi-
denčné číslo je následne zaznamenané v knihe prírastkov pri evidenčnom zázname 
o zbierkovom predmete  Ak nie je možné vyznačiť evidenčné číslo priamo na zbier-
kový predmet, zbierkový predmet je označený štítkom múzejnej evidencie, ktorý je 
pripojený takým spôsobom, ktorý zbierkový predmet neznehodnocuje a pri bežnom 
zaobchádzaní sa nedá ľahko odstrániť  Rovnakým spôsobom odporúčame označiť 
aj príslušenstvo k zbrani  Katalogizačný záznam sa trvalo uchováva aj po vyradení 
zbierkového predmetu  V prípade zbraní, ak sú označené štítkom múzejnej eviden-
cie, je vhodné k prírastkovému a evidenčnému číslu pre lepšiu orientáciu uviesť aj 
výrobné číslo zbrane, prípadne aj stručnú poznámku o súčastiach a príslušenstve  Ak 
je dôsledné, rozsah evidovania zbraní a munície, ktoré sú súčasťou múzejných 
zbierok, plne postačuje  

Pri už existujúcich zbierkach zbraní v rámci zbierkového fondu múzea nie je 
legislatívnou podmienkou, aby správca zbierky zbraní bol držiteľom zbrojného 
preukazu  Treba však mať na pamäti, že ak chce múzeum pokračovať v nových ak-
vizíciách (viažucich sa na zbrojnú licenciu), je poverená zodpovedná osoba povin-
ná vlastniť zbrojný preukaz  V prípade ukončenia pracovného pomeru s poverenou 
zodpovednou osobou alebo odňatia zbrojného preukazu tejto osobe je múzeum po-
vinné do siedmich dní ustanoviť novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie 
(držiteľa zbrojného preukazu) 138

Správou múzejnej zbierky zbraní a streliva by nemala byť poverená jedna osoba  
Odporúčame, pokiaľ je to v personálnych možnostiach múzea, aby bol správca 
zbierky zbraní s múzeom v pracovnoprávnom pomere na dobu neurčitú, na plný 
úväzok a bol držiteľom zbrojného preukazu minimálne skupiny F, čo zabezpečí 
nielen bezúhonnosť a spoľahlivosť, ale aj zdravotnú a odbornú spôsobilosť. Práve 
odborná spôsobilosť (schopnosť rozoznávať a pomenovávať základné druhy zbraní 
a ich časti, mať prehľad v aktuálnej legislatíve, vykonať základné ošetrenie zbrane 
a ovládať základné pravidlá pri manipulácii so zbraňou a pod ) je významným pozi-
tívnym prínosom pre ďalšiu správu takejto špecifickej zbierky 

136 Podľa § 10 ods  4 múzejného zákona 
137 Príloha č  10 múzejného výnosu 
138 Podľa § 33 ods  1 bod d) zákona o zbraniach a strelive 
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Tezaurácia a pojmový aparát

Pojem tezaurus je možné chápať ako všetku uchovávaciu a zhodnocovaciu činnosť 
múzeí  V múzejnej praxi je tak pojem múzejný tezaurus chápaný ako súbor muzeá-
lií, ktoré sa vyznačujú zvláštnou hodnotou, sú uložené separovane a sú maximálne 
chránené  Zároveň je však možné múzejný tezaurus chápať a budovať aj v abstrakt-
nej rovine – vo všeobecnosti je zaň považovaný katalóg zbierkových predmetov 
ako abstraktná forma zbierkového fondu múzea  Termín tezaurus môže mať aj iné 
vymedzenie ako riadený heslár pojmov, používaných pri spracovaní zbierkových 
predmetov s určenou hierarchickou štruktúrou a s presne stanovenými vzťahmi 
medzi pojmami 

Hoci v minulosti bolo niekoľko neúspešných pokusov o zavedenie istého sys-
tému do správy múzejných zbierok a ich triedenia, tieto múzejné klasifikácie ne-
korešpondujú ani s predstavami múzejníkov, ktorí sa týmto druhom zbierkových 
predmetov venujú a zväčša na ne nazerajú cez prizmu svojej špecializácie (história, 
dejiny techniky, archeológia a pod ), ani s predstavami reprezentantov vedných 
disciplín, ktorí okrajovo participujú na činnostiach múzeí  Hoci militárie doká-
zateľne tvoria súčasť zbierkových fondov väčšiny slovenských múzeí, úroveň ich 
spracovania je, až na menšie výnimky, priam žalostná 

Treba tiež myslieť na to, že múzeum nebuduje len vlastnú zbierku, ale spolu-
podieľa sa na tvorbe fondu hmotných kultúrnych pamiatok kultúrneho dedičstva 
krajiny  Zjednotenie terminológie je preto výraznou podmienkou ďalšieho výsku-
mu a dokumentácie 139

Dôležitým aspektom pri tvorbe názvoslovia zbraní a munície v múzeu je 
prevažne ich vojenský charakter, a teda je nutné vychádzať predovšetkým zo 
zaužívanej vojenskej, resp. odbornej140 terminológie. Napríklad v prípade budo-
vania botanických či zoologických zbierok sa rešpektujú zásady odbornosti a pou-
žívajú sa zaužívané slovenské názvy alebo latinské ekvivalenty, ktoré nikto nespo-
chybňuje  Stručný názov „púpava“ by sa u botanikov určite nestretol s nadšením 
a predovšetkým by asi nebolo úplne zrejmé, či ide o kvet, koreň, listy, semená alebo 
napríklad o umelecké dielo  Napriek viacerým pokusom a snahám však dodnes ne-
bol vytvorený jednotný systém triedenia zbraní a munície v múzeu, ktorý by skĺbil 
múzejné, technické i vojenské predstavy a vyhovoval by potrebám nielen špeciali-
zovaných, ale aj regionálnych múzeí  

139 Súčasný stav spracovania militárií v slovenských múzeách je prinajmenšom nevyhovujúci  
Bádateľ, ktorý pri svojom výskume, napríklad pri téme samopalov PPŠ v zbierkach 
slovenských múzeí, otvorí CEMUZ, sa do niekoľkých minút stratí a k jednoznačnému 
záveru nedospeje ani pri základnom určení počtu  

140 V prípade poľovníckych, loveckých či športových zbraní 
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V každom prípade, nech už si múzeum zvolí akýkoľvek prístup k riešeniu tejto 
problematiky, treba vychádzať zo základnej premisy: názov predmetu by mal byť 
stručný, ale zároveň čo najkonkrétnejší. Všeobecné pomenovanie „puška“ ale-
bo „samopal“ nie je správne  Pri tvorbe názvov preto odporúčame uvádzať pre 
múzejné potreby upravený oficiálny názov zbrane (napr  z vojenského predpisu) 
alebo názov, ktorý je všeobecne zaužívaný  Názov by mal obsahovať typ zbrane 
(samopal, puška a pod.), jej označenie (AK-47, Mannlicher a pod.), vzor, resp. 
model (M.1891, vzor 58), prípadne kaliber. 

Odborná revízia

Odborné revízie zbierkových fondov múzeí patria medzi hlavné úlohy každého 
múzea  Cieľom týchto revízií je najmä preverenie ich fyzického stavu a odporúča-
nie na ich odborné ošetrenie  Otázkam postupov pri vykonávaní odborných revízií 
sa venuje § 11 múzejného zákona a § 10 výnosu  Pre potreby metodického usmer-
nenia a zjednotenia postupov múzeám odporúčame vypracovanie vnútorných 
smerníc a postupov 

Odborná revízia zbierok sa vykonáva porovnávaním zbierkového predmetu 
s múzejnou evidenciou  Revízie nariaďuje štatutárny orgán, pričom nariadenie ob-
sahuje dôvod a druh odbornej revízie, termíny vykonania a odovzdania záznamov 
o ich vykonaní  

Význam revízie zbierok zbraní je nespochybniteľný nielen v múzejnom kontex-
te  Vždy treba mať na pamäti, že ide o špecifický zbierkový predmet (najmä ak 
ide o zbraň, ktorá pred zaradením do zbierkového fondu podliehala povoľova-
ciemu konaniu a evidenčnej povinnosti), ktorého prípadné odcudzenie, strata 
alebo zneužitie pri páchaní trestnej činnosti môže mať ďalekosiahle následky. 
Preto sa pri revíziách zbraní a munície odporúča klásť zvýšený dôraz na dôsled-
nú kontrolu nielen fyzického stavu predmetu, ale aj jeho hlavných zameniteľ-
ných častí a číslovania 141 

141 Na tomto mieste je dôležité opäť pripomenúť, akú dôležitú úlohu zohráva správna 
terminológia a detailná múzejná evidencia  Ak sa stratí dýka alebo nôž (zvyčajne bez 
číslovania) zo starších akvizícií, kde chýba obrazový záznam a opis predmetu je len strohý 
(napr  vojenský kuchynský nôž neznámeho pôvodu), navyše ak vezmeme do úvahy, za 
akých podmienok mohol daný zápis vznikať (v múzeu v tom čase nepracoval odborník 
na chladné zbrane), a prihliadneme aj na možnú nedbanlivosť pri označovaní predmetov 
(alebo možnosť odpadnutia štítku a pod ), správca môže byť úplne bezradný  V prípade 
podrobnejšieho popisu predmetu zameraného na najmenšie detaily, ktoré by predmet 
pomohli identifikovať, by možno správca zbierky zistil, že daný nôž leží „o poličku nižšie“ 
medzi neevidovanými predmetmi a pod  
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Odborné uloženie a ochrana zbraní a munície

Ďalšou zo zoznamu legislatívnych povinností je ochrana zbierkového fondu a od-
borné uloženie zbierkových predmetov  Cieľom je prirodzene minimalizovať ne-
gatívne vplyvy prostredia, a tak spomaliť starnutie a deštrukciu zbierkových pred-
metov, a zároveň zabezpečiť ochranu a bezpečnosť zbierkových predmetov pred 
odcudzením, stratou, poškodením alebo, v prípade zbraní, aj pred zneužitím pri 
páchaní trestnej činnosti  

Nosným interným dokumentom zaoberajúcim sa touto problematikou je de-
pozitárny režim múzea142, ktorý určuje spôsob uloženia zbierkových predmetov, 
rozloženie depozitárov i spôsob vedenia dokumentácie, objasňuje pravidlá pre ulo-
ženie a označovanie zbierkových predmetov i princíp správy depozitárov, venuje sa 
pohybu zbierkových predmetov a ich premiestňovaniu (vrátane evidencie pohy-
bu), pravidlám vstupu do depozitárov a upravuje aj kľúčový režim  

Odborné uloženie a ochrana zbraní a munície v zbierkach múzeí sa riadi 
výlučne múzejnou legislatívou, takže múzeá nemajú žiadne špeciálne povin-
nosti nad rámec „bežných“ múzejných pravidiel.143 Napriek tomu, najmä ak má 
múzeum vo svojich zbierkach aj funkčné zbrane a nedelaborovanú muníciu, od-
porúčame inšpirovať sa pri uložení zbraní ako zbierkových predmetov pravidla-
mi uloženia zbraní podľa zákona o zbraniach a strelive 144 Vzhľadom na špecific-
ký charakter takýchto zbierkových predmetov je minimálne vhodné zabezpečiť 
oddelené uloženie zbraní a nedelaborovaného streliva (napr. v trezore alebo 
samostatnej uzamykateľnej miestnosti, ideálne bez okien a s dverami vybave-
nými mrežou). Vhodným doplnkom je aj vytvorenie internej smernice, ktorá by 
bola v súlade s depozitárnym režimom a špecifikovala by spôsob uloženia, správy, 
evidencie a nakladania so zbraňami v múzeu 

Odborné ošetrenie zbraní a munície

Neodmysliteľnou súčasťou zabezpečenia odbornej ochrany zbierkových predme-
tov je aj ich odborné ošetrenie, ktorému sa venuje § 13 múzejného zákona a § 12 
múzejného výnosu  To sa vykonáva aj v prípade zbraní a munície formou základ-
ného ošetrenia, konzervovania a reštaurovania  

Každý zásah do zbierkového predmetu, ktorého úlohou je zastaviť alebo spo-
maliť proces jeho degradácie, je zdokumentovaný príslušnou formou, ktorú ukladá 
múzejná legislatíva  Základnou dokumentáciou je Návrh na konzervovanie/reštau-

142 Rozsah povinných údajov určuje príloha č  18 múzejného výnosu 
143 V zmysle § 13 múzejného zákona a § 10 a 11 múzejného výnosu 
144 Podľa § 55 zákona o zbraniach a strelive 
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rovanie zbierkového predmetu145 a záznam o konzervovaní/reštaurovaní zbierkové-
ho predmetu146, ktoré sa stávajú trvalou súčasťou odbornej evidencie zbierkových 
predmetov a sú trvalo uložené v zmysle interných pravidiel inštitúcie 

Ošetrovanie zbierkových predmetov zabezpečujú konzervátori  Ošetrovanie 
zbraní by nemalo byť vykonávané odborne nevyškoleným konzervátorom, 
a to predovšetkým v prípade neznehodnotených zbraní  Na základe charakteru 
zbierky je úlohou vedenia múzea zhodnotiť a zvážiť potrebu odbornej spôsobilosti 
konzervátora (ktorú zabezpečuje napr  zbrojný preukaz)  Pri úprave a znehodno-
covaní zbraní preto výrazne neodporúčame akýkoľvek neodborný zásah. Ak si 
to situácia napriek tomu vyžaduje, odporúčame, aby tieto úpravy vykonávala len 
osoba s patričnou odbornou spôsobilosťou (napr  akreditovaná osoba v odbore 
puškárstvo), a múzeum sa môže pri tejto činnosti inšpirovať postupmi a normami 
podľa aktuálne platnej legislatívy  

Sprístupňovanie zbraní a munície 

Jednou z odborných múzejných činností je aj sprístupňovanie zbierkových pred-
metov, a to formou stálych expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných vý-
stav, publikačnej a edičnej činnosti a iných odborných, výchovno-vzdelávacích 
a prezentačných aktivít 

Zbrane sú špecifickým predmetom, ktorý odnepamäti vzbudzoval záujem ši-
rokej verejnosti  Z pohľadu múzea majú teda úžasný potenciál, ale ich sprístupne-
nie predstavuje obrovský záväzok predovšetkým z hľadiska ochrany a bezpečnosti 
zbierkového fondu  

Sprístupňovanie zbierok širokej verejnosti je jedným z hlavných poslaní každé-
ho múzea  K vystavovaniu zbraní však treba pristupovať špecifickým spôsobom  
V každom prípade netreba zabúdať na charakter týchto zvláštnych zbierkových 
predmetov a zohľadňovať aj možnosť krádeže, ohrozenia na zdraví alebo živote 
a potenciálneho zneužitia na páchanie trestnej činnosti. Pokiaľ to situácia umož-
ňuje, vystavovať treba predovšetkým znefunkčnené zbrane147, a to v uzamyka-
teľných vitrínach, ktoré sú chránené kamerovým bezpečnostným systémom 
a signalizačným zariadením. Zvýšený dôraz treba klásť na dokumentáciu spo-
jenú so sprístupňovaním zbierkových predmetov, na dôsledné a detailné popisy 
a čo najaktuálnejšie a najdetailnejšie fotografie predmetov. 

Riaditeľom/štatutárnym orgánom odporúčame v prípade prevozu zbraní 

145 Príloha č  20 múzejného výnosu 
146 Príloha č  21 múzejného výnosu 
147 Hoci žiadny zo spomínaných zákonov explicitne nezakazuje ani vystavovanie funkčných 

zbraní či nedelaborovaného streliva 
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a munície udeliť špeciálne povolenie na prevoz týchto zbierkových predmetov 
v služobnom motorovom vozidle, prípadne formou a spôsobom zodpovedajú-
cim interným nariadeniam, ktorý je aj súčasťou cestovného príkazu a ktorý ob-
sahuje aj informácie o prírastkovom a evidenčnom čísle a názve zbraní. V prí-
pade dočasného vývozu zbraní postupujú múzeá v zmysle múzejnej legislatívy  
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ZÁVER

Interdisciplinárny charakter zbraní ich priam predurčuje na to, aby sa rovnako ako 
akékoľvek iné predmety stali súčasťou múzejných zbierok a napomáhali tak pri 
dokumentácii nielen vojenských dejín a vývoja vojenstva, ale svoje opodstatnenie 
v zbierkových fondoch majú z hľadiska takmer každej vednej disciplíny  V zbier-
kach slovenských múzeí tvoria významný podiel, pričom vo väčšine prípadov ko-
rešpondujú s hlavným zameraním múzea a jeho akvizičnou politikou  Pre margi-
nálnu časť múzeí sa akvizície zbraní týkali predovšetkým minulých období a ich 
zbierky sa už v súčasnosti nerozširujú  V prevažnej väčšine ide o historické a zne-
funkčnené zbrane a muníciu  Časť múzeí, predovšetkým tých špecializovaných, 
však ďalej pokračuje v zbieraní týchto špecifických predmetov  Legislatívne úpra-
vy týkajúce sa zbraní a streliva tak významným spôsobom ovplyvňujú aj múzej-
nú prax a prinášajú nové otázky, s ktorými sa múzejníci musia vyrovnať  Zvýšenú 
pozornosť musia odborní zamestnanci múzeí venovať aj rôznym nálezom, ktorých 
správa a postup nadobúdania sú viazané aj na pamiatkový zákon, prípadne aj na 
zákon o výbušninách  Len minimum slovenských múzeí má odborne spôsobilých 
zamestnancov v tejto oblasti, čo sa do veľkej miery negatívne odráža naprieč celou 
škálou múzejných odborných činností 

Predložená metodologická pomôcka vychádza z dlhoročnej praxe VHÚ – Vo-
jenského historického múzea v Piešťanoch, špecializovaného múzea v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti MO SR, ktoré má vo svojich zbierkach najviac zbraní  Vznikla ako 
výsledok spolupráce VHÚ Bratislava, OKOMČ ZMS, Prezídia PZ SR, KPÚ PZ SR 
a KPÚ  Jej cieľom je pomôcť slovenským múzejníkom lepšie sa orientovať v spleti 
zákonných postupov pri nadobúdaní a správe takýchto špecifických zbierkových 
predmetov 

Múzeá z pohľadu súčasnej legislatívy môžu pri dodržaní legislatívnych podmie-
nok nadobúdať a zaraďovať do zbierkových fondov všetky druhy zbraní a streliva  
Pri nadobúdaní zbraní podliehajúcich povoľovaciemu konaniu, evidenčnej povin-
nosti a ohlasovacej povinnosti sa k nim musí pristupovať nielen s ohľadom na mú-
zejný zákon, ale predovšetkým ako na zbrane so všetkými náležitosťami podľa zá-
kona o zbraniach a strelive, ktorý hovorí o držiteľoch zbrojnej licencie alebo zbroj-
ného preukazu ako o základnom predpoklade splnenia podmienky nadobúdania 
tejto kategórie zbraní (múzeum by v tomto prípade malo byť držiteľom zbrojnej 
licencie minimálne kategórie G)  Pri všetkých spôsoboch nadobúdania je pritom 
nutné (minimálne žiaduce – v závislosti od kategórie nadobúdanej zbrane), aby 
bol o týchto zmenách vlastníkov upovedomený príslušný policajný útvar  Predo-
všetkým v prípade akýchkoľvek nálezov zbraní a ich súčastí je absolútne vylúčené, 
aby ich múzeum prevzalo bez predchádzajúceho kontaktovania polície (prípad-
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ne KPÚ)  Zároveň, ak chce múzeum nadobúdať predmety tohto charakteru, musí 
zvážiť, či sú akvizície takýchto predmetov v súlade s akvizičnou politikou múzea 
a či je samotná inštitúcia na to personálne a priestorovo zabezpečená  Pokiaľ nejde 
o špecializované múzeum, odporúča sa zaraďovať do zbierok zbrane a strelivo pod-
liehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti v minimálnom počte  
Múzeá môžu nadobúdať aj zbrane kategórie A, ale v tomto prípade je nutné ude-
lenie výnimky (na základe písomnej žiadosti) na nadobudnutie vlastníctva zbrane 
kategórie A držiteľovi zbrojnej licencie skupiny G 

Múzeá môžu nadobúdať zbrane a muníciu aj z nálezov, resp  archeologických 
nálezov  Okrem nahlásenia nálezu takéhoto predmetu príslušnému KPÚ je však 
nutné na základe jeho povahy ohlásiť daný nález aj príslušnému útvaru PZ SR, kto-
rý rozhodne o ďalšom postupe, a teda aj o možnosti zaradenia konkrétneho pred-
metu do zbierkového fondu múzea 

Aj keď zbrane a munícia ako zbierkové predmety sú vylúčené z pôsobnosti zá-
kona o zbraniach a strelive, netreba zabúdať, že zaradením do zbierkového fondu 
sa ich charakter nezmení a vždy môžu znamenať potenciálne nebezpečenstvo zne-
užitia na páchanie trestnej činnosti  Preto je nanajvýš vhodné určiť interné pravidlá 
inštitúcie, ktoré by prispeli k vytvoreniu optimálnych podmienok na ich ochranu, 
bezpečnosť a prezentáciu v múzeu i na verejnosti  

Veľký význam v tomto kontexte má odborná spôsobilosť správcu zbierky zbra-
ní, ktorá je dôležitá nielen pri prvotnom posúdení a selekcii, ale aj pri odbornej 
evidencii, ošetrovaní a vystavovaní  Správou zbierky zbraní (v závislosti od druhu 
a množstva zbraní v zbierke) by nemala byť poverená len jedna osoba  Zároveň 
by tieto poverené osoby mali byť s múzeom v pracovnoprávnom pomere na dobu 
neurčitú, na plný úväzok a mali by byť držiteľmi zbrojného preukazu minimálne 
skupiny F  Hoci legislatíva explicitne nevyžaduje, aby bol správca zbierky zbraní 
držiteľom zbrojného preukazu, jeho držanie zabezpečí nielen jeho bezúhonnosť 
a spoľahlivosť, ale aj zdravotnú a odbornú spôsobilosť  

Aj keď rozsah múzejnej evidencie pre správu zbraní a munície plne postačuje, 
pri jej vedení by sa kurátori mali zamerať na čo najdôslednejšiu a najdetailnejšiu 
identifikáciu zbrane a jej jednotlivých súčastí vrátane ich výrobných čísel  Rovnako 
dôslední by mali byť pri vyhotovovaní fotodokumentácie  Kurátor/správca zbierky 
by mal vedieť posúdiť, či ide o znehodnotenú zbraň, jej úpravy, alebo o ostrú zbraň 
(muníciu)  Rovnako by sa mali posudzovať základné súčasti zbrane  Významným 
aspektom je tiež používaná terminológia  Na základe analýzy CEMUZ-u je zrej-
mé, že práve názvoslovie a nedostatočná miera katalogizácie odráža neodbornosť 
múzejných pracovníkov v tejto oblasti  Názov predmetu by mať byť stručný, no čo 
najkonkrétnejší a mal by vychádzať z vojenskej, resp  odbornej terminológie  

Namieste je aj zvýšená pozornosť venovaná odborným revíziám zbierok zbraní 
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a ich ochrana pri odbornom uložení, preprave alebo vystavovaní  Odporúča sa dô-
sledná kontrola zbrane a jej výrobných čísel, preberacích značiek a iných značení, 
ako aj kontrola jednotlivých zameniteľných súčastí zbrane a ich číslovanie  Rov-
nako by mal byť štatutárny orgán upovedomený o prevoze takýchto zbierkových 
predmetov, čo by mal potvrdiť príslušným dokumentom vydaným v zmysle inter-
ných pokynov múzea  Vystavovať by sa mali predovšetkým znefunkčnené zbrane, 
a to v uzamykateľných vitrínach, ktoré sú chránené kamerovým bezpečnostným 
systémom  Zvýšený dôraz si vyžaduje aj vedenie múzejnej dokumentácie spojenej 
so sprístupňovaním takýchto predmetov, najmä dôsledné a detailné popisy zbraní 
a ich stavu a čo najaktuálnejšie fotografie  Uloženie tohto typu zbierkových pred-
metov by malo prihliadať na ich špecifickosť – zbrane by nemali byť uložené spolu 
s muníciou  

Aj keď je ochrana zbierkového fondu zaradená medzi hlavné úlohy múzea, 
pri zbraniach by mala byť dvojnásobná  Prihliadať totiž netreba len na potenci-
álnu stratu/zničenie alebo odcudzenie predmetu vysokej kultúrnej, spoločenskej 
a historickej hodnoty, ale aj na možnosť jej zneužitia pri páchaní trestnej činnos-
ti  Pri ošetrovaní takýchto zbierkových predmetov a pri manipulácii zo zbraňami 
všeobecne by preto mali byť dodržané základné bezpečnostné pravidlá  Správa 
zbraní a munícia, ktoré sú súčasťou zbierkových predmetov, nepodlieha ustanove-
niam zákona o zbraniach a strelive, ale riadi sa takmer výlučne múzejnou legisla-
tívou  Ich zvláštny charakter ich však predurčuje na to, aby k nim múzejní zamest-
nanci pristupovali špecifickým spôsobom  Odborní zamestnanci múzea sa preto 
počas svojej praxe pri správe zbraní a munície nesmú viazať len na múzejný zákon, 
ale musia pracovať aj so zákonom o zbraniach a strelive, pamiatkovým zákonom či 
zákonom o výbušninách a sledovať aj prípadné zmeny legislatívy 
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