
 

 

                                                                                                                             
 

VÝNOS  

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

č. 2/2013  

zo 16. septembra 2013, 
 

ktorým sa ustanovuje zoznam a kategorizácia určených výrobkov 
 
 

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej republiky  podľa  § 22 písm. a) zákona                                 
č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní  s určenými výrobkami, ktorých  držba  sa  obmedzuje                               
z  bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky                           
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
ustanovuje: 
 

 
§ 1 

 
Zoznam a kategorizácia určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona je uvedený 

v prílohe.  
 

§ 2 
 

Tento výnos nadobúda účinnosť 30. septembra 2013. 
 
 
 
 
 
                                                             Tomáš Malatinský  
                                                                        minister 
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          Príloha  
                                                                                                                              k výnosu č. 2/2013 
 

Zoznam a kategorizácia určených výrobkov  
 

 
Číselný kód KN1) Opis výrobku Merná 

jednotka 
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, 

ďalekohľady skonštruované ako súčasť prístrojov, strojov, 
zariadení alebo nástrojov kapitoly 90 KN colného 
sadzobníka alebo triedy XVI  

ks 

9302 00 00 Revolvery a pištole, iné ako zatriedené do položky 9303 
alebo 9304 

Poznámka: vzťahuje sa na krátke samonabíjacie alebo 

opakovacie strelné zbrane pre civilné použitie, vrátane 

signálnych pištolí a zbraní nabíjaných ústím vrátane 

samonabíjacích zbraní, ktoré sa podobajú zbraniam                        

s automatickými mechanizmami, krátkych historických 

zbraní nabíjaných ústím, replík a funkčných napodobnenín 

historických zbraní  

ks 

9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce                        
na princípe výbuchu strelného prachu (napríklad športové 
brokovnice a guľovnice, strelné zbrane, ktoré možno 
nabíjať len ústím hlavne, pištole vystreľujúce rakety a 
ostatné zariadenia určené len  na vypúšťanie signálnych 
rakiet, pištole a revolvery na streľbu slepými nábojmi,  
jatočné pištole, delá na vrhanie lán);  

Poznámka: vzťahuje sa na ostatné strelné zbrane na 

civilné použitie, okrem vyššie uvedených napríklad aj na 

flóbertky, malokalibrovky, kombinácie brokovnica – 

guľovnica, vrátane dlhých historických zbraní  nabíjaných 

ústím, replík a funkčných napodobnenín historických 

zbraní 

ks 

ex*) 9304 00 00 Ostatné zbrane (napríklad pušky, karabíny a pištole na 
pero, tlak vzduchu alebo plynu, obušky), okrem zbraní 
položky 9307 00 00 
 
Poznámka: vzťahuje sa len na    

- plynové zbrane - vzduchovky, vetrovky, zbrane na CO2, 

narkotizačné zbrane, airsoftové zbrane, paintbalové 

zbrane, plynové expanzné prístroje 

- expanzné zbrane - plynovky, akustické zbrane, zbrane na 

ks 

                                                 
1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom 

sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení. 
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granuly, expanzné prístroje 

- strelné mechanické zbrane  

ex 9305 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
      
 
 
      

      

Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov položiek 9301 až 
9304  
 
Poznámka 1: vzťahuje sa len na  

- súčasti osobitne určené na strelnú zbraň a potrebné na 

jej fungovanie vrátane hlavne, rámu alebo zásobníka, 

uzáverov alebo valca, záveru alebo puzdra záveru                        

a zariadenie určené alebo upravené na zníženie zvuku  

vyvolaného výstrelom zo strelnej zbrane 

- hlavnú časť takýchto strelných zbraní: 

 mechanizmus uzáveru, komoru a hlaveň strelnej zbrane, 

ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie 

strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované 
   

Poznámka 2: nevzťahuje sa na 9305 91 – časti, súčasti 

a príslušenstvo na vojenské zbrane položky 9301 

ks 

ex 9306 
 

 
 
 

9306 21 00 
9306 29 00 

 
ex 9306 30 
9306 30 10 

      9306 30 90 
 

9306 90 90 

Náboje a ostatné strelivo a ich časti a súčasti vrátane 
brokov a nábojových krytiek (zátok):  
 
Náboje do brokovníc, ich časti a súčasti; broky do 
vzduchoviek  
Náboje 
Ostatné 
 
Ostatné náboje, ich časti a súčasti 
Do revolverov a pištolí položky 9302  
Ostatné 
 
Ostatné výrobky zaradené do položky 9306 na iné ako 
vojenské účely 

Poznámka: vzťahuje sa na strelivo a jeho časti (strelivo do 

palných zbraní: brokové náboje, guľové náboje, signálne 

náboje a strely, nábojky  na výmet  signálnych striel, 

jednotné  alebo hromadné inertné strely, nábojnice, 

zápalky; strelivo do plynových zbraní: terčové strelivo                 

s inertnými strelami, airsoftové strelivo, paintbalové 

strelivo, narkotizačné strely; strelivo do expanzných zbraní 

a expanzných prístrojov: akustické nábojky, pracovné 

nábojky, nábojky s granulami, prachové tablety; strely do 

mechanických zbraní; výmetné náplne použité v strelive: 

čierne prachy, bezdymové prachy, zápalové zlože 

 

ks 

ex 9705 Zbierky a zberateľské predmety historickej hodnoty 

Poznámka: vzťahuje sa na strelné zbrane, ich časti, 

súčasti, príslušenstvo, strelivo 

ks 
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ex 9706  Starožitnosti staršie ako 100 rokov  

Poznámka: vzťahuje sa na strelné zbrane, ich časti, 

súčasti, príslušenstvo, strelivo     

ks 

3601 00 00 Výbušniny výmetné, práškové                                       kg 
3602 00 00 Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetné 

výbušniny                          
kg 

3603 
 

3603 00 10 
3603 00 90 

Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky,  
zapaľovače, elektrické rozbušky 
Zápalnice, bleskovice 
Ostatné 

 
 

m 
kg, ks, m 

3604 
 

3604 10 00 
3604 90 00 

Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové 
signály a ostatné pyrotechnické výrobky   
Ohňostroje 
Ostatné                                                                     

 
 

ks 
ks 

  
*) Tam, kde sú uvedené znaky „ex“, sa rozsah určuje uplatnením číselného znaku kombinovanej nomenklatúry 

Colného sadzobníka spolu so zodpovedajúcim opisom.    
 


