
Dňa 29.11.2018 sa začalo na Slovensku medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len MPK) ku návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Uvedená novela súčasného
zákona má do právneho poriadku SR prevziať Smernicu Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853. 
Táto  smernica  neproporčne  a  neodôvodnene  obmedzuje  občianske  práva  legálnych  držiteľov  zbraní  v  SR.
(Česká  republika  napríklad  túto  smernicu  z  uvedených  dôvodov  napadla  žalobou  na  Súdnom  dvore  EU.)
Implementácia smernice EÚ nevratným spôsobom zasiahne do právneho poriadku SR s  výrazne negatívnymi
materiálnymi dopadmi. V občianskom združení Legis Telum sme toho názoru, že plná implementácia smernice s
jej zákazmi držby vybraných druhov zbraní Slovenskú republiku a jej občanov poškodí. 

Text smernice umožňuje členským štátom, aby za využitia daných výnimiek zmiernili dopad jej prijatia na svojich
občanov. V úvode spomenutý v MPK predložený návrh novely zákona ale tieto možnosti na prospech občanov
SR nevyužíva  a  vo viacerých bodoch právnu úpravu sprísňuje  nad rámec smernice  EU ! Vzhľadom na tieto
skutočnosti spracovalo a do MPK podalo Legis Telum o.z. vlastnú hromadnú pripomienku. V nej predkladáme
návrhy na zmenu a doplnenie textu návrhu novely zákona, ktoré plne využívajú možnosti implementácie smernice
s najmenším možným negatívnym dopadom.  

V tomto dokumente nájdete podrobný grafický návod popisujúci  ako sa zaregistrovať na portály Elektronickej
zbierky zákonov (Slov-Lex).  Ako sa pod svojim novým účtom prihlásiť a ako v prebiehajúcom MPK nájsť,  a
podporiť náš návrh. 

Podporu môže do 19.12.2018 vyjadriť každý občan SR bez ohľadu na to či je alebo nie je vlastníkom zbrojného
preukazu (ďalej len ZP). Návrh novely po novom zadáva potrebu vlastnenia ZP i majiteľom v súčasnosti od 18
rokov voľnopredajných zbraní. 

Vaša vyjadrená podpora ku našej pripomienke bude zaväzovať predkladateľa,  aby sa našimi pripomienkami v
legislatívnom procese zaoberal.



NASLEDUJE Postup zaregistrovania na portály Slov-Lex.sk
a spôsob vyjadrenia podpory našej pripomienke ku návrhu zákona



1) Otvorte internetovú adresu www.slov-lex.sk. Na zobrazenej stránke kliknite vpravo hore na políčko „Prihlásenie“.

https://www.slov-lex.sk/


2) Zobrazí sa Vám podstránka Prihlásenie používateľa. Kliknite vpravo na text „Registrácia menom a heslom“. 



3) Zobrazí sa Vám podstránka Registrácia nového používateľa. Vyplňte kolonky: Meno, Priezvisko, Email, Nové heslo, 
Potvrdiť heslo a potom kliknite na políčko „Registrovať “   »»» Poznámka: pri vyplňovaní použite svoje skutočné 
občianske meno.



4) Na zobrazenom pokračovaní registrácie nového používateľa odkliknite dole na stránke súhlas s podmienkami 
používateľa portálu a potom kliknite na políčko Dokončiť registráciu používateľa.



5) Zobrazí sa Vám oznam o úspešnej registráciu používateľského účtu a upozornenie, že sa máte pripojiť na Vašu 
emailovú schránku vyplnenú pri registrácii. 



6) V pripojení nájdete v emailovej schránke nový email s predmetom „SLOV-LEX: aktivácia používateľa“. Kliknite na 
aktivačný odkaz v jeho obsahu.



7) Zobrazí sa Vám oznam o úspešnej aktivácii používateľského účtu.



8) Teraz môžete kliknúť vpravo hore na políčko „Prihlásenie“. 

9) Vyplňte Váš email, heslo a kliknite na políčko „Prihlásiť “. 



10) V rolovacom menu kliknite na eLegislatíva, do vyhľadávacieho políčka napíšte slovo „zbrane“ a kliknite na lupu.  



11) V zobrazenom výsledku vyhľadávania kliknite na položku s číslom LP/2018/884 a názvom „ Zákon, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č.190/2003 Z.z. … “



12) V náhľade návrhu zákona kliknite dole na text „Zobraziť hromadné pripomienky“ .



13) V zobrazenom náhľade Hromadných pripomienok kliknite na zelenú ikonu „bubliny“           s pripomienkou od  
Združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum.



14) V zobrazenom náhľade s Detailom hromadnej pripomienky odskrolujte celý text pripomienky až na koniec kde nájdete
políčko „Podporiť pripomienku“, na ktoré kliknite. ….HOTOVO.    Ďakujeme Vám za podporu našej pripomienky.

TS 11.12.18


