Smernice pre vystavovanie strelných zbraní, pyrotechnických
výrobkov, streliva a munície na Medzinárodnom veľtrhu
obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB 2021
Definície
V zmysle platnej legislatívy SR:
Zbraň je 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, súčasť zbrane, replika

zbrane a

napodobenina zbrane. Za zbraň sa teda považuje aj airsoftová zbraň, expanzný prístroj,
znehodnotená zbraň, rez zbrane, mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150
N,....
Hlavná časť zbrane je hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver,
ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť
namontované.
Súčasťou zbrane je prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a
podstatný pre jej funkciu vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca
revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku
vyvolaného výstrelom zo zbrane. Medzi súčasti zbrane sa považuje aj zameriavač zbrane
skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.
Strelivom je náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva,
Komponent streliva je zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú
v zbraniach.
Neaktívne strelivo je strelivo, ktoré neobsahuje výbušninu a iné aktívne náplne vrátane
delaborovaného streliva, znehodnoteného streliva, rezu streliva a makety streliva. Na
výstave je povolené vystavovať výlučne neaktívne strelivo!
Zakázaný doplnok zbrane je tlmič hluku výstrelu alebo zameriavač zbrane skonštruovaný
na princípe noktovízora alebo termovízie.
Munícia je kompletné zariadenie vrátane častí zbraňových systémov a techniky, 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 muníciu sa považuje aj dekompletizovaná munícia, náboje

s výbušnou alebo zápalnou strelou a náboje od kalibru 20 mm vrátane, okrem signálneho
streliva kalibru 26,5 mm.
Na veľtrhu IDEB 2021 je povolené vystavovať strelné zbrane, pyrotechnické
výrobky, strelivo a muníciu v súlade s legislatívou SR nasledovných skupín:

Skupina A
Deaktivovaná zbraň (DZ). Je to zbraň, na ktorej bola vykonaná dočasná úprava,
znemožňujúca pri použití vhodného streliva výstrel a pohyb mechanizmov, ktoré by mohli
ohroziť zdravie návštevníkov. Vykonáva sa napr. skrátením zápalníka o jeho presah (dĺžka
vyčnievajúcej časti zápalníka od čela záveru pri spustenom bicom mechanizme), alebo
vybratím vhodnej súčiastky, pričom v pridelenom výstavnom priestore sa tieto súčiastky
nenachádzajú. Za deaktiváciu pri zbraniach trvalo umiestnených vo vitrínach je považované aj
také uzamknutie nábojovej komory, spúšťového mechanizmu alebo inej časti zbrane, ktoré
znemožňuje funkciu jej mechanizmu. Tam, kde uvedený postup nevyhovuje, navrhne ho sám
vystavovateľ a jeho vhodnosť schvaľuje zbrojár výstavy v technickom projekte
vystavovateľa. Za vykonanie deaktivácie zbraní zodpovedá vystavovateľ a splnenie overuje
zbrojár výstavy. Pokiaľ ide o exponát s vlastným pohonom, musí byť zabezpečené na
výstavnej ploche od otvorenia až do ukončenia vystavovania vylúčenie náhodného spustenia
pohonu aj v dôsledku manipulácie návštevníkom.
Znehodnotená zbraň (ZZ). Znehodnotená zbraň je taká, ktorá bola znehodnotená v
zmysle platnej legislatívy SR (Vyhláška ÚNMS SR č. 516/2003), má príslušnú kontrolnú
značku a vystavovateľ musí mať o znehodnotení platný doklad. Pre znehodnotené zbrane nie
je potrebné vystavovať dovoznú/vývoznú licenciu.
Rez zbrane (RZ). Rez zbrane musí zodpovedať platnej legislatíve SR (Vyhláška
ÚNMS SR č. 516/2003),

mať

príslušnú kontrolnú značku a vystavovateľ musí mať

potvrdenie o vyrobení rezu. Pre znehodnotené zbrane rezom nie je potrebné vystavovať
dovoznú/vývoznú licenciu.
Expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo
kategórie C ( zákon 190/2003 Z.z.) musí mať príslušnú kontrolnú expanznú značku a
vystavovateľ musí mať preukaz zbrane.
Znehodnotené strelivo (ZS). Je také, ktoré bolo znehodnotené v zmysle platnej
legislatívy SR (Vyhláška ÚNMS SR č. 516/2003). Pre znehodnotené strelivo nie je potrebné
vystavovať dovoznú/vývoznú licenciu.

Maketa streliva. Strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré
neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne vrátane civilného školského streliva alebo
vojenského školského streliva určeného na výcvik alebo školenie. Pre maketu streliva nie je
potrebné vystavovať dovoznú/vývoznú licenciu.
Rez streliva. Rez streliva musí zodpovedať platnej legislatíve SR (Vyhláška ÚNMS
SR č. 516/2003). Pre znehodnotené strelivo rezom nie je potrebné vystavovať
dovoznú/vývoznú licenciu.
Znehodnotená munícia (ZM). Pri znehodnotenej munícii sú vykonané také úpravy,
ktoré znemožňujú jej ďalšie použitie pre streľbu. Obsiahnuté výbušniny sa po delaborácii
zničia v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ má vystavovateľ na znehodnotenú muníciu
príslušný doklad, nepodlieha táto munícia kontrolnému režimu zahraničného obchodu a nie
je na ňu potrebná dovozná/vývozná licencia.
Školná munícia (MS). Patrí medzi znehodnotenú muníciu, ktorá účelovou výrobou a
označením je určená na výcvik v manipulácii a na nabíjanie zbrane a jej elementy nie je
možné použiť na streľbu. Školná pechotná munícia (do kalibru 12,7 mm) je označená
preliačinami na nábojnici. Väčšie kalibre sú označené červeným rovnostrannými
trojuholníkom a šablonáciou. Iné označenie musí byť doložené dokladom, certifikátom.
Makety (atrapy) vojenskej techniky (VT-M). Atrapy vojenskej techniky, zbraní a
munície sú výrobkom, ktorý vzhľadovo a rozmerovo napodobňuje výrobok, ktorý je jeho
predlohou. Tak materiál, z ktorého je maketa vyrobená, ako aj jej vnútorné usporiadanie
musí úplne vylúčiť použitie spôsobom obvyklým pre jej predlohu. Pre makety nie je
potrebné vystavovať dovoznú/vývoznú licenciu.
V prípade, že stupeň znehodnotenia strelnej zbrane, streliva alebo munície, rez
zbrane alebo streliva, školná munícia alebo maketa vojenskej techniky nezodpovedá vyššie
uvedeným podmienkam, je potrebné exponáty preradiť do skupiny, pre ktorú je potrebné
vystaviť licenciu, alebo ich z výstavy odstrániť – v tejto veci zbrojár spolupracuje s políciou
a colnými orgánmi.

Skupina B
Určené výrobky, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov.
V zmysle zákona č.144/2013 Z.z. je určeným výrobkom:
1.

Strelná zbraň, jej súčasť a hlavná časť, strelivo, ktorých zoznam ustanovuje

nariadenie EÚ č.258/2012.

2.

Optický prístroj.

3.

Výbušnina pre civilné použitie. Na výstave je zakázané vystavovať výbušniny.

4.

Pyrotechnický výrobok.

5.

Prístroj na rušenie elektronických signálov.

Vystavovateľ musí mať platnú licenciu v prípade prevozu učených výrobkov, ktorých držba
sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov cez hranice v zmysle zákona č 144/2013 Z. z.

Skupina C
Výrobky obranného priemyslu (VOP). Vystavovateľ VOP musí mať platnú
licenciu v prípade ich prevozu cez hranice podľa zákona 392/2011 Z. z. Výrobok obranného
priemyslu, ktorý obsahuje znehodnotené (s príslušnými dokladmi) zbrane, strelivo, vojenskú
výzbroj alebo výzbroj upravenú na filmové účely, je hodnotený ako VOP – technika bez
výzbroje.

Skupina D
Vojenský materiál Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl zo
zahraničia. – V zmysle platnej legislatívy SR sa vystavovanie tohto materiálu riadi
predpismi Ministerstva obrany SR.

Skupina E
Zbrane a strelivo určené na praktické predvádzanie. Praktické predvádzanie
VOP, zbraní, streliva, munície a zakázaných doplnkov zbraní, ktoré nie je možné predviesť
na výstavnej ploche, organizuje si sám oprávnený vystavovateľ alebo zmluvným vzťahom s
firmou, ktorá má na to oprávnenie, ktorí zodpovedajú za komplexnú bezpečnosť vo
vyčlenenom priestore. Zbrane určené na prezentáciu s cvičným strelivom sú upravené tak,
aby z nich nebolo možné vystreliť ostrý náboj. Za úpravy, režim použitia aj zabezpečenie
týchto zbraní, imitačného materiálu a pyrotechnických výrobkov zodpovedá vystavovateľ,
ktorý spracuje písomne a graficky opatrenia pre bezpečnosť, ktoré odovzdá organizátorovi
výstavy do 10.7.2021 na schválenie.

Skupina F
Pyrotechnické výrobky (PV). Sú to výrobky obsahujúce technologicky spracované
pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na

technické účely, alebo na zábavné a oslavné účely. Môžu sa vystavovať pri dodržaní zásad
uvedených v zákone číslo 58/2014 Z.z.

Skupina G
Výbušné predmety (VP). Sú to výrobky obsahujúce zalaborovanú výbušninu, ktoré
nie sú považované za muníciu podľa zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii. Môžu sa vystavovať pri dodržaní zásad uvedených v zákone číslo
58/2014 Z.z.

Povinnosti vystavovateľov:
Strelné zbrane v expozíciách v budove majú byť uložené v sklených trvalo
uzamknutých a zapečatených nerozbitných vitrínach. Alternatívne je možné uloženie zbraní
mimo sklenených vitrín, v tomto prípade sú zbrane zabezpečené pomocou oceľovej retiazky
alebo oceľového lanka (kábla,...) k pevnému stojanu. Zbrane z vitrín, alebo upevnené
k stojanu je možné dať do ruky návštevníkov výstavy k prezeraniu len za dozoru
vystavovateľa, alebo ním poverenej osoby. Počas výstavných hodín ich trvalú kontrolu
zabezpečuje vystavovateľ. Po ukončení výstavných hodín, zbrane uložené vo vitrínach,
ostávajú vo vitrínach, zbrane upevnené k stojanu sa uložia do prepravných obalov a uložia
do uzamknuteľného priestoru výstavného stánku, ktorý sa na noc uzamkne. Fyzickú ochranu
expozícií zabezpečuje usporiadateľ výstavy po celú dobu trvania výstavy, vrátane jej
prípravy a likvidácie
Strelné zbrane lafetované na technike, ktoré sú zvonka snímateľné, sa na noc snímu
z techniky a zamknú buď v stánku alebo v technike, ktorá sa uzamkne

a odovzdá ku

stráženiu.
Zbraňové komplety a techniku umiestnenú mimo budovu, v ktorej sa nachádzajú
strelné zbrane, vystavovateľ na noc uzamyká a odovzdá strážnej službe, ktorá zabezpečí jej
stráženie po dobu mimo výstavných hodín. Podobne sa odovzdajú ku stráženiu aj expozície
vo vnútorných priestoroch.
Vystavovateľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie svojej expozície.
Odovzdanie expozície strážnej službe zabezpečí denne vystavovateľ maximálne do 1 hod po
ukončení výstavných hodín a prevzatie od strážnej služby minimálne 1 hod pred zahájením
výstavy. V čase od prevzatia výstavnej plochy od strážnej služby do ďalšieho odovzdania

strážnej službe musí mať exponáty (predovšetkým deaktivované zbrane) pod neustálou
kontrolou. Pokiaľ zapožičiava zbrane návštevníkovi, musí prijať také opatrenia, aby nedošlo
k zraneniu neodbornou obsluhou a k ich odcudzeniu. Pri odcudzení exponátu alebo majetku
vystavovateľ okamžite informuje zbrojára a strážnu službu.
Zbrane môžu byť vystavované len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, v
nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane
alebo v zásobníku zbrane.
Na účely zabezpečenia zbraní a streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu
počas ich vystavovania vedie každý vystavovateľ evidenciu vystavovaných zbraní a streliva
v nasledujúcom rozsahu údajov :


miesto a čas trvania výstavy,



údaje o zbraniach - druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, výrobné číslo zbrane,
kaliber zbrane (viď tabuľku na konci).



údaje o strelive a munícii - druh, značku, kaliber a množstvo streliva a munície (viď
tabuľku na konci) .



druh, značku, typ a výrobné číslo zakázaných doplnkov zbraní, ktoré majú byť
vystavované (viď tabuľku na konci),



množstvo vystavovaných zbraní a streliva,



údaje o vlastníkoch vystavovaných zbraní, streliva alebo zakázaných doplnkov zbraní
v rozsahu osobné údaje vlastníka; u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno,
miesto podnikania a identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné
číslo,



spôsob vystavovania a zabezpečenia zbrane a streliva pred zneužitím, stratou alebo
odcudzením.
Pred zahájením veľtrhu zašle vystavovateľ v termíne stanovenom usporiadateľom

výstavy, najneskôr do 10.7.2021, uvedené informácie o zbraniach, strelive, zakázaných
doplnkoch zbraní, pyrotechnických výrobkoch a munícii usporiadateľovi na mail
rurbancokova@incheba.sk.
zbrojar1@gmail.com.

Kópiu

zoznamu

zašle

zbrojárovi

výstavy

na

mail

Pred otvorením výstavy usporiadateľ veľtrhu prostredníctvom

zbrojára skontroluje správnosť nahlásených informácií s vystavovanými exponátmi
a odsúhlasí ich. Prípadné zmeny v zoznamoch vystavovaných zbraní a streliva vyhotovuje
vystavovateľ písomne a predkladá ich usporiadateľovi výstavy do 20.8.2021. Usporiadateľ

veľtrhu prostredníctvom zbrojára skontroluje zmeny odsúhlasuje ich.. Počas celého veľtrhu
je vystavovateľ povinný riadne doložiť exponáty podľa legislatívy SR a tiež predložiť
doklady a oprávnenia takéto exponáty vlastniť i s nimi manipulovať prípadnej kontrole
Porušenie bezpečnostných zásad môže byť dôvodom vylúčenia vystavovateľa z veľtrhu.
Premiestňovanie strelných zbraní, pyrotechnických výrobkov, streliva a munície
mimo vyčlenenej výstavnej plochy musí vystavovateľ vopred prerokovať s usporiadateľom
veľtrhu; zbrojár na to vystavuje písomný doklad. Kontrolu exponátov zbraní, streliva
a munície, ich zabezpečenie a evidenciu na výstavisku vykonávajú podľa potreby polícia
SR, colné orgány a zbrojár veľtrhu.
Všetka funkčná, neznehodnotená (podľa platných legislatívnych predpisov SR)
vojenská technika a materiál, zbrane a strelivo zo zahraničia podliehajú kontrolnému režimu
zahraničného obchodu a pre ich vystavenie na IDEB 2021 musia byť vyhotovené patričné
dokumenty. Organizátor odporúča vystavovateľom zo zahraničia vopred prerokovať
s úradmi svojho štátu tieto podmienky, aby nevznikli problémy v odosielajúcej krajine.
Na veľtrhu je zakázané vystavovať vojenskú techniku, zbrane a muníciu, ktoré
odporujú Ženevskej konvencii, ďalej ktoré obsahujú výbušné a zápalné látky a ktorých
zbraňový systém je funkčný. V priestoroch veľtrhu nie sú vytvorené podmienky pre
prezentáciu ani prerokovávanie utajovaných informácií. Nadštandardné zabezpečenie
expozície, rokovania, prezentácie, tvoriace predmet výskumu, patentu, priemyselného
vlastníctva a pod., je možné objednať u usporiadateľa veľtrhu do 31. 7. 2021 e-mailom.
Všetci účastníci IDEB 2021 sú povinní podrobiť sa podľa potreby detekčnej kontrole.
Pri ukončení veľtrhu je povinný vystavovateľ zabezpečiť kontrolu a uloženie
exponátov strelných zbraní, pyrotechnických výrobkov, streliva a munície do prepravných
obalov. Od tohto okamihu si exponáty stráži sám. Výnimky je možné prerokovať so
zbrojárom. Navážanie ťažkej techniky na výstavné plochy v čase montáže aj jej odvoz pri
demontáži

expozícií

podlieha

centrálnemu

harmonogramu

a stanoveným

trasám

organizátora, s ktorými je vystavovateľ oboznámený a je povinný tieto pokyny
predovšetkým z dôvodu bezpečnosti dodržať.
Pracovisko zbrojára Ing. Miloša Lazara, CSc bude od 14.00 h dňa 24.8. 2021 do
10.00 h dňa 28.8.2021 v pavilóne B1/100. Kontakt: telefón: ++ 421 918 660 511
e-mail: zbrojar1@gmail.com.

Prehľad vystavovaných zbraní
Údaje vystavovateľa : údaje o vlastníkoch vystavovaných zbraní v rozsahu - osobné údaje
vlastníka; u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné
číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
P.č. Druh a typ zbrane

Vzor model

Počet
kusov

Kaliber

Výrobné
čísla

II, Prehľad vystavovaného streliva a munície
Údaje vystavovateľa

:

údaje o vlastníkoch vystavovaného streliva v rozsahu - osobné

údaje vlastníka; u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a
identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
Por.
číslo

Značka
výrobcu
streliva

Druh streliva

Vzor
model

Počet
Kaliber kusov

III, Prehľad zakázaných doplnkov zbraní
Údaje vystavovateľa

:

údaje o vlastníkoch vystavovaných zakázaných doplnkov zbraní

v rozsahu - osobné údaje vlastníka; u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto
podnikania a identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
Por.
číslo
Druh zakázaného doplnku

Značka
výrobcu
doplnku

Typ doplnku

Výrobné
číslo

Počet
kusov

