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 O postupe pri posudzovaní zdravotnej 
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti 
na držanie alebo nosenie strel. zbraní 
a streliva a o náležitostiach 
lek.posudku a psychol.posudku pre 
žiadateľa a držiteľa zbrojného 
preukazu 



 Zdravotná spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa 
posudzuje lekárskou prehliadkou 

 V rámci prehliadky sa vykoná: 
1. Posúdenie zdravotného stavu so zameraním 

na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú 
spôsobilosť vylučujú 

2. Komplexné fyzikálne vyšetrenie - 
orientačne sluch, zrak, rovnováha, neurol. 
vyšetrenie a orient. vyšetrenie duševného 
stavu 



Lekárska prehliadka (LP): 
 môže vykonať len lekár so špecializáciou 

pediatria a všeobecné lekárstvo, s ktorým má 
žiadateľ alebo držiteľ uzatvorenú platnú 
zmluvu o poskyt. zdrav. starostlivosti 

 
LP : 
 posudzujúci lekár vykoná po preukázaní 

totožnosti a po predložení čestného 
vyhlásenia vo vzťahu k zdrav. spôsobilosti 
datovaného dňom totožným s dňom 
vykonania LP 



LP: 
 Ak má posudzujúci lekár pochybnosti o 

zdrav. spôsobilosti, odosiela na vyšetrenie k 
príslušnému lekárovi poskytujúcemu 
špecializovanú ambulantnú starostlivosť 

 
Záver LP: 
 Posudzujúci lekár zaznamená v lekárskom 

posudku a v zdravot. dokumentácii 



 Posudzujúci lekár vedie osobitnú evidenciu o 
vydaných lekárskych posudkoch 

  (meno, priezvisko, rod. číslo, dátum 
prehliadky, výsledok, číslo posudku) 

 
 Podľa vyhlášky 229/2011 Z.z. by mal 

posudzovaný držiteľ alebo žiadateľ súhlasiť 
so zaznamenaním uvedených údajov (ochrana 
osob. údajov, vykonateľnosť?) 



Príloha č. 1 uvádza kontraindikácie zdravot. 
spôsobilosti na držanie alebo nosenie 
strelných zbraní alebo streliva 

 
 Napr.: v anamnéze epilepsia, narkolepsia, 

ťažký DM s opakov. výskytmi kómy, 
Parkinson. choroba, SM 

 
  KV ochorenia : -ťažké formy so zlyhávaním 
                         -závažné poruchy srdcového 

rytmu  
                         -ťažké formy AP 
                         -stavy po NCMP s ťažkou 

poruchou zdravia 
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