
ČESTNÉ VYHLÁSENIE

žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k jeho
psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva

1.Meno a priezvisko žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) alebo

držiteľa zbrojného preukazu (ďalej len „držiteľ“):................:..................................................................

2.Dátum narodenia žiadateľa alebo držiteľa:..........................................................................................

3.Miesto pobytu žiadateľa alebo držiteľa:...............................................................................................

4. Žiadam o psychologické vyšetrenie na účel posúdenia mojej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie 

strelnej zbrane a streliva.

5. Vyhlasujem, že1)

a) sa cítim psychicky a fyzicky zdravý/-á

b) mal/-a som alebo mám tieto psychické problémy (uveďte):2)..............................................................

...............................................................................................................................................................

c) prekonal/-a som alebo mám tieto ochorenia (uveďte):2)......................................................................

...............................................................................................................................................................

d) nadmerne nepožívam a v období posledných troch rokov som nadmerne nepožíval/-a alkohol a nepožívam a v 

období posledných troch rokov som nepožíval/-a iné návykové látky,3)

e) bezprostredne pred vyšetrením som nepožil/-a alkohol ani iné návykové látky,

f) za posledných 12 mesiacov som neabsolvoval/-a psychologické vyšetrenie so záverom psychicky nespôsobilý 

na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva.

Vyhlasujem, že som na psychologické vyšetrenie na účel posúdenia mojej psychickej spôsobilosti na držanie 

alebo nosenie strelnej zbrane a streliva prišiel/prišla v dobrom psychickom stave a fyzickom stave, som 

dostatočne odpočinutý/-á, vyspatý/-á, nie som pod vplyvom návykových látok ani neužívam lieky, ktoré by mohli 

ovplyvniť výsledky psychologického vyšetrenia.

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

6.V ..................................................................... dňa.............................................................................

7. Podpis žiadateľa alebo držiteľa podávajúceho čestné vyhlásenie..........................................................

1) Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka; text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.
2) Pri nedostatku miesta uveďte tieto slová: „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste.
3) Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku 
človeka alebo jeho ovládacie schopnosti alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.



Prehlásenie o poučení
a informovanom súhlase v zmysle § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení platných predpisov

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie ústne
poučený/á o účele, povahe, následkoch, rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti - 
o psychologickom vyšetrení, o možnostiach voľby a odmietnutiach zdravotnej starostlivosti. 

Poučený/á som bolia zrozumiteľne a bola mi daná možnosť klásť otázky a rozhodnutie zvážiť .

Prehlasujem, že som bol/a dostatočne poučený/á a udeľujem súhlas s poskytnutím zdravotnej
starostlivosti – vykonania psychologického vyšetrenia.

Ďalej prehlasujem, že som dostatočne odpočinutý/á, vyspatý/á, nie som pod vplyvom návykových
látok, ani neužívam lieky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky psychologického vyšetrenia.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

V ................................................. ...............................................
podpis

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4785862&f=3

