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473
ZÁKON
z 23. septembra 2005
o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) poskytovanie sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti,
b) výkon tátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpeènosti.
(2) Súkromná bezpeènos sa prevádzkuje ako súkromná bezpeènostná sluba (ïalej len bezpeènostná
sluba) alebo ako technická sluba na ochranu majetku a osoby (ïalej len technická sluba).
(3) Tento zákon sa nevzahuje na prevádzkovanie
èinností, ktoré sú bezpeènostnou slubou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu tátny orgán, Národná banka
Slovenska, ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojený bezpeènostný zbor, ozbrojený zbor, záchranný
zbor alebo strá zriadená zákonom,1) diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo orgán územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej správy.
§2
Bezpeènostná sluba
(1) Druhy bezpeènostnej sluby sú:
a) strána sluba,
b) detektívna sluba,
c) odborná príprava a poradenstvo.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje
bezpeènostnú slubu pre iné osoby alebo ako vlastnú
ochranu.
1

§3
Strána sluba
Strána sluba je
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom ne verejne prístupnom
mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpeèovanie poriadku na mieste zhromaïovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpeèovacieho systému alebo
poplachového systému, prevádzkovanie ich èastí,
vyhodnocovanie naruenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ïalej len prevádzkovanie zabezpeèovacieho systému alebo poplachového systému) alebo
h) vypracúvanie plánu ochrany.
§4
Detektívna sluba
(1) Detektívna sluba je
a) h¾adanie osoby,
b) h¾adanie majetku,
c) monitorovanie èinnosti osoby v uzavretom priestore
alebo na uzavretom mieste,
d) získavanie údajov, ktoré môu slúi ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
e) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby
a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo
právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
f) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním poh¾adávky alebo
g) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.2)
(2) Detektívnou slubou nie je vykonávanie èinností
pod¾a odseku 1, ak sa vykonávajú ako súèas èinností
pod¾a osobitných predpisov.
§5
Odborná príprava a poradenstvo
Odborná príprava a poradenstvo je
a) príprava na výkon stránej sluby,

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 255/1994 Z. z. o po¾nej strái, zákon è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení
neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
) § 17 Obchodného zákonníka.
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b) príprava na výkon detektívnej sluby,
c) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní
stránej sluby alebo
d) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej sluby.
§6
Vlastná ochrana
Vlastná ochrana je prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby pre vlastnú potrebu, ak je zabezpeèovaná aspoò
jednou osobou v pracovnoprávnom vzahu.
§7
Technická sluba
(1) Technická sluba je vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montá, údrba, revízia alebo oprava zabezpeèovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umoòujúcich sledovanie pohybu
a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom
mieste alebo v ich okolí.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzahujú na èinnosti uvedené v odseku 1, ak sa tieto èinnosti týkajú
mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov.
§8
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa ïalej rozumie
a) bezpeènostnou praxou fyzická ochrana, pátranie,
odborná príprava a poradenstvo na tieto èinnosti,
b) fyzickou ochranou obchôdzka, stráenie, prevádzkovanie zabezpeèovacieho systému alebo poplachového
systému a priame riadenie a kontrola týchto èinností,
c) pátraním priamy výkon èinností uvedených v § 4
a priame riadenie a kontrola týchto èinností,
d) obchôdzkou priamy výkon èinností uvedených v § 3
písm. a), b) a f) striedavým premiestòovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v tom istom
chránenom objekte alebo na tom istom chránenom
mieste,
e) stráením priamy výkon èinností uvedených v § 3
písm. a) a f) prítomnosou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na stránom stanovisku
v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo
pri chránenej osobe, alebo pri chránenom majetku,
kde tieto èinnosti má vykonáva,
f) zásahom èinnos osoby poverenej výkonom fyzickej
ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa zasahuje do základných práv a slobôd inej osoby,
g) zabezpeèovacím systémom sústava elektrických,
elektronických, mechanických alebo iných súèiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekáku zabraòujúcu vstupu osoby alebo zvieraa do chráneného
objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu
3
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z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do
chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo
výjazdu z nich, ktoré nemono prekona bez odborných znalostí alebo pouitia sily,
h) poplachovým systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súèiastok
tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo
v chránenom objekte, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného
objektu alebo do chráneného miesta vyvolá svetelný,
zvukový alebo iný signál,
i) vecným bezpeènostným prostriedkom vec vrátane
zvieraa, ktorá je urèená na to, aby sa pouila ako
zbraò alebo vec na zastavenie, prípadne obmedzenie
pohybu osoby, zvieraa alebo vozidla alebo na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia,
j) iným technickým prostriedkom stroj alebo prístroj,
ktorý sa pouíva na plnenie úloh fyzickej ochrany,
pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
k) dokladom o vzdelaní diplom o ukonèení vysokokolského túdia, vysvedèenie o ukonèení túdia, doklad o ukonèení odbornej prípravy uvedenej v § 94
ods. 3 alebo osvedèenie o vykonaní kvalifikaènej
skúky pod¾a § 18,
l) potvrdením o bezpeènostnej praxi alebo potvrdením
o praxi potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum zaèiatku jej vykonávania a dátum jej ukonèenia a funkcia,
v ktorej túto prax osoba vykonávala; na potvrdení
musí by uvedené, kto potvrdenie vydal, spisová
znaèka a èíslo písomnosti, pod ktorým bolo potvrdenie vydané, podpisová doloka s menom, priezviskom a funkciou osoby, ktorá potvrdenie podpísala,
a odtlaèok peèiatky toho, kto potvrdenie vydal,
m) ozbrojeným zborom zbor, o ktorom osobitný zákon
ustanovuje, e je ozbrojený zbor; na úèely tohto zákona má rovnaké postavenie aj Slovenská informaèná sluba, Národný bezpeènostný úrad, Vojenská
polícia a obecná polícia,
n) ozbrojeným bezpeènostným zborom zbor, o ktorom
osobitný zákon ustanovuje, e je ozbrojený bezpeènostný zbor,
o) miestom èinnosti fyzickej osoby adresa, z ktorej fyzická osoba riadi èinnos pri prevádzkovaní súkromnej bezpeènosti,
p) prevádzkou iné miesto okrem sídla právnickej osoby
a miesta èinnosti fyzickej osoby, z ktorého sa riadi
èinnos pri prevádzkovaní súkromnej bezpeènosti,
r) verejne prístupným miestom kadé miesto, kde
vstup osobám nie je zakázaný,
s) prevádzkovate¾om fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorej bola udelená licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby,
t) pobytom na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo ohlásený pobyt pod¾a
osobitného zákona,3)
u) zodpovedným zástupcom fyzická osoba s pobytom
na území Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá za

) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov v znení neskorích predpisov.
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riadne prevádzkovanie bezpeènostnej sluby alebo
technickej sluby.
DRUHÁ ÈAS
BEZPEÈNOSTNÁ SLUBA
PRVÁ HLAVA
OPRÁVNENIE PREVÁDZKOVA
BEZPEÈNOSTNÚ SLUBU
§9
Veobecné ustanovenia
(1) Bezpeènostnú slubu mono prevádzkova na základe licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
(2) O udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby rozhoduje krajské riadite¾stvo Policajného
zboru (ïalej len krajské riadite¾stvo) na základe iadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Licencia na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby sa vydáva na desa rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby
je verejná listina a je neprevodite¾ná.
§ 10
Vznik oprávnenia prevádzkova
bezpeènostnú slubu
(1) Oprávnenie prevádzkova bezpeènostnú slubu
vzniká doruèením licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby. Osobe, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra,4) vzniká oprávnenie prevádzkova
bezpeènostnú slubu dòom zápisu do tohto registra,
ak deò zápisu do obchodného registra je neskorí ako
deò doruèenia licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
(2) Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného
registra, je povinná poda návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby. Ak nie je podaný návrh na zápis
do obchodného registra do 90 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby alebo ak registrový súd odmietne vykonanie zápisu,5) táto osoba je
povinná písomné rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby a licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby vráti krajskému
riadite¾stvu do 15 dní po uplynutí 90-dòovej lehoty alebo do 15 dní od oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra.
4

)
)
6
)
7
)
8
)
9
)
5
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§ 11
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby fyzickej osobe
(1) Krajské riadite¾stvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby fyzickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti a ak
a) je obèanom èlenského tátu Európskej únie, obèanom iného zmluvného tátu dohody o Európskom
hospodárskom priestore alebo obèanom vajèiarskej konfederácie (ïalej len obèan Európskeho hospodárskeho priestoru),
b) dosiahla vek 21 rokov,
c) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonná,
e) je spo¾ahlivá,
f) je zdravotne spôsobilá,
g) má poadovanú odbornú spôsobilos.
(2) Podmienky uvedené v odseku 1 musí spåòa aj
prokurista,6) vedúci organizaènej zloky podniku7) a vedúci podniku zahraniènej osoby.8)
(3) Ak fyzická osoba nemá pobyt na území Slovenskej
republiky, musí ustanovi zodpovedného zástupcu.
Zodpovedný zástupca musí spåòa podmienky ustanovené v odseku 1 a musí by v pracovnoprávnom vzahu
k prevádzkovate¾ovi; to neplatí, ak je ním manel (manelka) prevádzkovate¾a.
§ 12
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby právnickej osobe
(1) Krajské riadite¾stvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby právnickej osobe, ktorá je
spo¾ahlivá pod¾a § 14 ods. 1 písm. g), ak tomu nebráni
záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti a
a) fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej tatutárnym orgánom alebo èlenmi tatutárneho orgánu,
spåòajú podmienky ustanovené v § 11 ods. 1,
b) fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový
podiel v právnickej osobe, spåòa podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. d) a e),
c) z obchodného mena9) právnickej osoby nevyplýva, e
plní úlohy verejnej správy.
(2) Podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 musí spåòa
aj prokurista,6) vedúci organizaènej zloky podniku7)
a vedúci podniku zahraniènej osoby.8)
(3) Ak osoba pod¾a odseku 1 písm. a) alebo vedúci
podniku zahraniènej osoby8) nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ma právnická osoba, ktorá
iada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, ustanoveného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spåòa podmienky

27 Obchodného zákonníka.
8 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14 Obchodného zákonníka.
7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
9 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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ustanovené v § 11 ods. 1 a musí by v pracovnoprávnom vzahu k prevádzkovate¾ovi.
§ 13
Bezúhonnos
(1) Za bezúhonnú osobu sa na úèely tohto zákona
okrem osoby, na ktorú sa h¾adí, ako by nebola odsúdená, nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený
a) za úmyselný trestný èin alebo
b) za iný trestný èin, za ktorý mu bol uloený nepodmieneèný trest odòatia slobody v dåke viac ako
12 mesiacov.
(2) Za bezúhonnú osobu sa na úèely tohto zákona nepovauje ani ten, komu súd alebo správny orgán uloil
zákaz èinnosti, ktorá súvisí s èinnosou pod¾a tohto zákona alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzahu pod¾a tohto zákona, do skonèenia výkonu zákazu
èinnosti.
(3) Bezúhonnos sa preukazuje odpisom z registra
trestov10) nie starím ako tri mesiace a èestným vyhlásením, e osobe správny orgán neuloil zákaz èinnosti
pod¾a odseku 2. Ak ide o osobu, ktorá sa za posledných
desa rokov nepretrite zdriavala viac ako es mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloí aj
doklad obdobný odpisu z registra trestov zo tátu,
v ktorom sa viac ako es mesiacov nepretrite zdriavala, a jeho preklad do tátneho jazyka11) vyhotovený
prekladate¾om alebo tlmoèníkom pod¾a osobitného
predpisu;12) ak nemôe takýto doklad predloi, pretoe
jej ho tát nevydá, predloí èestné vyhlásenie, e nebola
v cudzine uznaná vinnou z trestného èinu, pre ktorý
nemôe by povaovaná za bezúhonnú, a e jej nebol
uloený zákaz èinnosti pod¾a odseku 2.
§ 14
Spo¾ahlivos
(1) Za spo¾ahlivú osobu sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto
a) preukázate¾ne nadmerne poíva alkoholické nápoje
alebo preukázate¾ne poíva iné návykové látky,
b) bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným
z priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom
a inými toxikomániami, z priestupku na úseku pouívania výbunín, z priestupku na úseku strelných
zbraní a streliva, z priestupku na úseku obrany Slovenskej republiky, z priestupku proti verejnému poriadku spáchaného neuposlúchnutím výzvy verejného èinite¾a pri výkone jeho právomoci,
z priestupku proti obèianskemu spolunaívaniu
spáchaného drobným úmyselným ublíením na
zdraví alebo z priestupku proti majetku,
c) bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných èinov uvedených v § 13 ods. 1 a od doby, keï sa na
neho h¾adí, ako by nebol odsúdený, neuplynuli tri
roky,
10
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d) je trestne stíhaný za trestný èin uvedený v § 13 ods. 1
písm. a),
e) bol trestne stíhaný za trestný èin uvedený v § 13
ods. 1 písm. a) a trestné stíhanie sa skonèilo schválením zmieru, ak odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení zmieru neuplynuli tri
roky,
f) bol trestne stíhaný za trestný èin uvedený v § 13
ods. 1 písm. a) a trestné stíhanie bolo právoplatne
podmieneène zastavené, ak od skonèenia skúobnej
doby neuplynuli tri roky,
g) pod¾a zistení ministerstva alebo krajského riadite¾stva neposkytuje záruku, e bude pri vykonávaní
èinnosti pod¾a tohto zákona dodriava veobecne
záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce
z rozhodnutí a iných opatrení vydaných pod¾a tohto
zákona a e bude èinnos pod¾a tohto zákona vykonáva poctivo.
(2) Okrem dokladov pod¾a § 13 ods. 3 sa spo¾ahlivos
preukazuje aj èestným vyhlásením o tom, e osoba nebola v posledných dvoch rokoch uznaná vinnou zo spáchania niektorého z priestupkov uvedených v odseku 1
písm. b) a e nie je u nej iná prekáka ustanovená v odseku 1 písm. a), c) a f), pre ktorú by nespåòala podmienku spo¾ahlivosti.
(3) Ministerstvo alebo krajské riadite¾stvo si na posúdenie spo¾ahlivosti vyiada vyjadrenie útvaru Policajného zboru, a ak výsledky posúdenia spo¾ahlivosti osoby neumoòujú vyslovi jednoznaèný záver o jej
spo¾ahlivosti, vyiada si aj stanovisko osobitnej komisie. Osobitná komisia môe zauja stanovisko k spo¾ahlivosti osoby aj bez iadosti. Stanoviskom osobitnej
komisie je ministerstvo alebo krajské riadite¾stvo viazané.
(4) Osobitnú komisiu pod¾a odseku 3 zriaïuje minister vnútra Slovenskej republiky (ïalej len minister).
Èlenovia komisie musia by oprávnení oboznamova sa
s utajovanými skutoènosami.
(5) Ministerstvo alebo krajské riadite¾stvo môe na
posúdenie spo¾ahlivosti poiada o vyjadrenie aj iný
tátny orgán alebo obec, v ktorej sa iadate¾ zdriava
alebo sa v posledných piatich rokoch zdriaval; tí sú
povinní iadosti ministerstva alebo krajského riadite¾stva o vyjadrenie vyhovie v lehote 14 dní od jej doruèenia. Ministerstvo alebo krajské riadite¾stvo si vak vdy
vyiada vyjadrenie Slovenskej informaènej sluby, ak
ide o posúdenie spo¾ahlivosti fyzickej osoby, ktorá iada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu právnickej
osoby, ktorá iada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, fyzickej osoby, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, vedúceho organizaènej zloky podniku, zodpovedného
zástupcu, prokuristu, vedúceho podniku zahraniènej
osoby a fyzickej osoby, ktorá vykonáva fyzickú ochranu

) § 7 zákona è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
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alebo pátranie v objekte osobitnej dôleitosti; lehota
pod¾a predchádzajúcej vety platí rovnako.
§ 15
Zdravotná spôsobilos
(1) Zdravotnou spôsobilosou sa rozumie telesná
spôsobilos a psychická spôsobilos na vykonávanie
èinností súvisiacich s prevádzkovaním bezpeènostnej
sluby, ak ju tento zákon vyaduje. Zdravotnú spôsobilos osoba preukazuje lekárskym posudkom,13) ktorého
súèasou je psychologické vyetrenie.
(2) Osoba je povinná podrobi sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti kadé dva roky, ak nie je v záveroch
predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená
kratia lehota. Povinnos podrobi sa opätovnému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe rozhodnutia ministerstva alebo krajského riadite¾stva nie je
dotknutá.
(3) Kadý lekár alebo psychológ, ktorý na základe vyetrenia zistí, e osoba trpí chorobou, poruchou alebo
stavom, ktoré vyluèujú alebo obmedzujú jej zdravotnú
spôsobilos, pouèí ju o tejto skutoènosti a oznámi to
krajskému riadite¾stvu.
(4) Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a vzor lekárskeho posudku ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Odborná spôsobilos
§ 16
Odborne spôsobilou osobou je na úèely tohto zákona
osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú
èinnos a je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti
(ïalej len preukaz).
§ 17
Vzdelanie
(1) Poiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie stránej sluby spåòa osoba, ktorá má ukonèené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.14)
(2) Poiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej sluby a odbornej prípravy a poradenstva spåòa osoba, ktorá
a) získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
alebo tretieho stupòa v tudijnom odbore právo alebo v oblasti bezpeènostných sluieb alebo v týchto
odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent
alebo profesor,
13
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b) je drite¾om osvedèenia o vykonaní kvalifikaènej
skúky alebo
c) získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v inom tudijnom odbore ako právo alebo v oblasti
bezpeènostných sluieb a získala pecializované policajné vzdelanie15) a vykonávala bezpeènostnú prax
v ozbrojenom bezpeènostnom zbore najmenej desa
rokov a èas od skonèenia vykonávania tejto praxe
nie je dlhí ako pä rokov.
§ 18
Kvalifikaèná skúka
(1) Kvalifikaènú skúku pod¾a § 17 ods. 2 písm. b)
môe vykona osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v tudijnom odbore právo alebo
v oblasti bezpeènostných sluieb, alebo osoba, ktorá
získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v inom tudijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpeènostných sluieb, ak tieto osoby vykonávali bezpeènostnú prax alebo prax v odbore právo najmenej desa
rokov a èas od skonèenia vykonávania tejto praxe nie je
dlhí ako pä rokov.
(2) iados o vykonanie kvalifikaènej skúky podáva
osoba písomne ministerstvu. V iadosti o vykonanie
kvalifikaènej skúky osoba uvedie meno, priezvisko, titul, rodné èíslo a adresu pobytu. K iadosti pripojí
osvedèený odpis dokladu o vzdelaní, potvrdenie o bezpeènostnej praxi alebo potvrdenie o praxi v odbore právo a doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie
iadosti o vykonanie kvalifikaènej skúky.
(3) Kvalifikaèná skúka sa vykonáva pred skúobnou komisiou, ktorej èlenov vymenúva a odvoláva minister. Skúobná komisia je trojèlenná a je zloená zo
zástupcov ministerstva, krajského riadite¾stva a vysokej koly, na ktorej sa uskutoèòuje vysokokolské túdium v tudijnom odbore v oblasti bezpeènostných sluieb. Predsedom skúobnej komisie je zástupca
ministerstva. O priebehu kvalifikaènej skúky vypracuje skúobná komisia protokol, ktorý podpíu vetci
èlenovia komisie. Ministerstvo je povinné protokol
uschováva 20 rokov. Kvalifikaènú skúku mono opakova len raz, a to najskôr po uplynutí jedného roka.
O úspenom vykonaní kvalifikaènej skúky vydá ministerstvo absolventovi kvalifikaènej skúky osvedèenie o vykonaní kvalifikaènej skúky.
(4) Podrobnosti o obsahu a priebehu kvalifikaènej
skúky a o èinnosti skúobnej komisie ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5) Èinnos v skúobnej komisii sa povauje za iný
úkon vo veobecnom záujme.16)

) § 16 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
14
) § 8 ods. 2 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných kôl a stredných kôl (kolský zákon) v znení zákona è. 171/1990 Zb.
15
) § 13 písm. b) zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície.
16
) § 137 Zákonníka práce.
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§ 19
Skúka odbornej spôsobilosti
(1) Skúka odbornej spôsobilosti (ïalej len skúka)
je typu
a) S  pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany
a pátrania a
b) P  pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany,
pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovate¾ov.
(2) Skúka sa vykonáva pred trojèlennou komisiou.
Predsedom komisie je zástupca ministerstva, ktorý
plní úlohy na úseku bezpeènostných sluieb a získal
vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom
odbore právo alebo v oblasti bezpeènostných sluieb,
alebo v inom tudijnom odbore, ak najmenej desa rokov vykonával bezpeènostnú prax. Jeden èlen skúobnej komisie je zástupca krajského riadite¾stva, ktorý
plní úlohy na úseku bezpeènostných sluieb. Druhý
èlen komisie je zástupca okresného riadite¾stva Policajného zboru pod¾a miesta konania skúky.
(3) Skúku typu S ani odbornú prípravu pod¾a tohto
zákona nemusí vykona osoba, ktorá má ukonèené
vzdelanie v tudijnom odbore v oblasti bezpeènostných
sluieb a vykonávala najmenej desa rokov bezpeènostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpeènostnom zbore a èas od skonèenia jej èinnosti v tomto
zbore nie je dlhí ako pä rokov.
(4) Skúku typu P ani odbornú prípravu pod¾a tohto
zákona nemusí vykona osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore
právo alebo v oblasti bezpeènostných sluieb alebo získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v inom
tudijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpeènostných sluieb a získala pecializované policajné
vzdelanie15) a táto osoba vykonávala najmenej desa rokov bezpeènostnú prax v ozbrojenom zbore alebo
ozbrojenom bezpeènostnom zbore a èas od skonèenia
jej èinnosti v tomto zbore nie je dlhí ako pä rokov.
(5) Osobu po absolvovaní odbornej prípravy (ïalej
len uchádzaè) prihlasuje na skúku pod¾a typu skúky osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie
odbornej prípravy (ïalej len akreditovaná osoba).
Uchádzaèa mono prihlási na skúku najneskôr do
iestich mesiacov od ukonèenia odbornej prípravy.
(6) Prihláka na skúku sa podáva na ministerstve
a obsahuje
a) zoznam uchádzaèov, ktorí sú prihlásení na skúku,
s uvedením mena, priezviska, titulu, rodného priezviska, dátumu a miesta narodenia, rodného èísla
a adresy pobytu,
b) èas a miesto konania odbornej prípravy,
c) navrhované miesto a èas konania skúky,
d) údaj o tom, èi uchádzaè je prihlásený na prvú skúku alebo na opravnú skúku,
e) údaje pod¾a písmena a) o tlmoèníkoch, ak sa zúèastnia skúky.
17
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(7) K prihláke na skúku akreditovaná osoba pripojí
a) doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie
prihláky na skúku,
b) doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos uchádzaèa.
(8) Termín a miesto konania skúky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúky. Skúka sa musí vykona najneskôr do
troch mesiacov od podania prihláky na skúku. Poèet
uchádzaèov, ktorí sa zúèastnia jednej skúky, urèí ministerstvo. Za kadého uchádzaèa prihláseného na
skúku akreditovaná osoba zaplatí správny poplatok.
Ak prihláka na skúku nespåòa náleitosti ustanovené v odsekoch 6 a 7, ministerstvo vyzve akreditovanú
osobu na doplnenie prihláky na skúku; ak akreditovaná osoba prihláku na skúku v urèenom termíne
nedoplní, ministerstvo termín konania skúky neurèí.
Akreditovaná osoba je povinná poskytnú pomôcky,
prostriedky a priestory na vykonanie skúky.
(9) Súèasou skúky je písomný test a ústna skúka. O priebehu skúky vypracuje komisia zápisnicu,
ktorú podpíu vetci èlenovia skúobnej komisie. Zápisnicu o vykonaní skúky je ministerstvo povinné
uschováva 15 rokov. Uchádzaè, ktorý nevykoná
úspene skúku, sa môe prihlási na vykonanie opravnej skúky najskôr po uplynutí troch mesiacov od
neúspeného vykonania skúky. Opravnú skúku
mono opakova len raz. Uchádzaè, ktorý nevykoná ani
druhú opravnú skúku, sa môe prihlási na novú
skúku najskôr po uplynutí jedného roka odo dòa neúspeného vykonania druhej opravnej skúky a a po
novom ukonèení odbornej prípravy.
(10) Skúka sa vykonáva v tátnom jazyku. Uchádzaè, ktorý neovláda tátny jazyk, môe vykona skúku v jazyku, ktorý ovláda. Ak niektorý èlen komisie neovláda jazyk, v ktorom uchádzaè vykoná skúku,
skúka sa vykoná prostredníctvom tlmoèníka. Náklady
na tlmoèenie hradí uchádzaè.
(11) Èinnos v komisii sa povauje za iný úkon vo
veobecnom záujme.16)
(12) Podrobnosti o obsahu odbornej prípravy, obsahu
a priebehu skúky a o èinnosti komisie ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 20
Preukaz
(1) Uchádzaèovi, ktorý úspene vykonal skúku, alebo na základe písomnej iadosti osobe, ktorá pod¾a § 19
ods. 3, 4 alebo § 21 ods. 1 skúku nemusí vykona,
vydá ministerstvo preukaz typu S alebo typu P, ak sú
tieto osoby bezúhonné a spo¾ahlivé. Platnos preukazu
je desa rokov. Osoba, ktorá nemusí vykona skúku,
k iadosti o vydanie preukazu pripojí osvedèený doklad
o vzdelaní, potvrdenie o bezpeènostnej praxi a doklady
a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos osoby. Na vydanie preukazu sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.17)

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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(2) Ministerstvo písomne vyrozumie osobu o nevydaní preukazu, ak nie sú splnené podmienky na vydanie
preukazu ustanovené v tomto zákone. Uchádzaèovi,
ktorý úspene vykonal skúku a nebol mu vydaný preukaz z dôvodu nesplnenia podmienky bezúhonnosti
alebo spo¾ahlivosti, ministerstvo vydá preukaz po splnení podmienky bezúhonnosti a spo¾ahlivosti s platnosou na dobu, ktorá nesmie by dlhia ako desa rokov od úspeného vykonania skúky. Osobe, ktorá
nemusí absolvova skúku pod¾a § 19 ods. 3, 4 alebo
§ 21 ods. 1 po tom, èo jej bolo odmietnuté vydanie preukazu, ministerstvo vydá preukaz na základe písomnej
iadosti po preukázaní, e je bezúhonná a spo¾ahlivá
a spåòa podmienky ustanovené v § 19 ods. 3, 4 alebo
§ 21 ods. 1.
(3) Preukaz je verejná listina. Osoba môe by súèasne drite¾om len jedného preukazu. Ak osoba poiada
o vydanie duplikátu preukazu pod¾a odseku 4 alebo jej
má by vydaný nový preukaz na základe skúky iného
typu, predchádzajúci preukaz je povinná vráti ministerstvu, inak jej nový preukaz alebo duplikát preukazu
nebude vydaný; to neplatí, ak sa duplikát preukazu vydáva za preukaz, ktorý bol stratený alebo odcudzený.
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania
alebo odbornej prípravy a poradenstva je pri plnení
pracovných úloh povinná ma preukaz pri sebe a na poiadanie ho predloi ministerstvu pri výkone tátneho
dozoru (ïalej len orgán dozoru), krajskému riadite¾stvu pri výkone kontroly (ïalej len orgán kontroly)
alebo prísluníkovi Policajného zboru (ïalej len policajt) pri výkone kontroly èinnosti.
(4) Za preukaz, ktorý bol stratený, odcudzený, pokodený alebo ktorý obsahuje údaje nezodpovedajúce
skutoènosti, vydá ministerstvo duplikát preukazu. Ministerstvo vydá duplikát preukazu na základe iadosti
a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie. Duplikát
preukazu stráca platnos dòom, ktorým sa mala skonèi platnos preukazu, za ktorý sa duplikát vydáva.
(5) Na vydanie preukazu po strate platnosti predchádzajúceho preukazu uplynutím èasu je potrebné absolvova odbornú prípravu v skrátenej forme a vykona
skúku.
(6) Vzor preukazu a obsah odbornej prípravy v skrátenej forme ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 21
Uznávanie odbornej spôsobilosti
(1) Odborná spôsobilos alebo jej èas získaná v èlenskom táte Európskej únie, v inom zmluvnom táte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo
v vajèiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôsobilos získaná pod¾a tohto zákona, ak iadate¾ doloí
doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce
dokladom pod¾a tohto zákona a ich preklad do tátneho
18

) § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka.
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jazyka11) vyhotovený prekladate¾om alebo tlmoèníkom
pod¾a osobitného predpisu.12)
(2) Ak sa porovnaním dokladov predloených pod¾a
odseku 1 preukáe rozdiel v odbornej spôsobilosti vyadovanej pod¾a tohto zákona a odbornej spôsobilosti,
ktorú má osoba, umoní sa osobe získa odbornú spôsobilos alebo jej èas pod¾a § 17 a 20. O neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej èasti získanej v èlenskom
táte Európskej únie, v inom zmluvnom táte dohody
o Európskom hospodárskom priestore alebo v vajèiarskej konfederácii vydá ministerstvo rozhodnutie.
(3) Orgánom na uznávanie vzdelania získaného
v èlenskom táte Európskej únie, v inom zmluvnom
táte dohody o Európskom hospodárskom priestore
alebo v vajèiarskej konfederácii je Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky a orgánom na uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v èlenskom táte Európskej únie, v inom zmluvnom táte dohody o Európskom
hospodárskom priestore alebo v vajèiarskej konfederácii je ministerstvo.
Konanie o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby
§ 22
(1) Fyzická osoba v iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby uvedie
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo, adresu pobytu a tátne obèianstvo,
b) obchodné meno18) a miesto èinnosti fyzickej osoby,
identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
c) predmet èinnosti pod¾a § 3 a 5,
d) miesto prevádzky a ïalích prevádzok, ak ich zriadi,
e) dobu ukonèenia, ak zamý¾a èinnos vykonáva menej ako desa rokov,
f) preh¾ad svojich podnikate¾ských èinností.
(2) Fyzická osoba k iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pripojí:
a) doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce jej bezúhonnos a spo¾ahlivos,
b) lekársky posudok nie starí ako tri mesiace,
c) doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu P,
d) èestné vyhlásenie o tom, e nie je drite¾om iného
oprávnenia podnika okrem oprávnenia podnika
pod¾a § 36 alebo e ukonèí podnikate¾skú èinnos
najneskôr ku dòu, keï rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a
tohto zákona nadobudne právoplatnos,
e) doklad oznaèujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne poistenie,
f) doklad o pridelení identifikaèného èísla, ak je pridelené,
g) odpis z obchodného registra, ak je v òom osoba zapísaná, nie starí ako tri mesiace, a výpis zo ivnostenského registra alebo z iného registra nie starí ako tri
mesiace, prípadne iný doklad preukazujúci preh¾ad
jej podnikate¾ských èinností,
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h) doklad o zaplatení správneho poplatku,
i) opis a farebné vyobrazenie rovnoaty, náiviek, znaku alebo iného vonkajieho oznaèenia, ak sa majú
pouíva pri poskytovaní bezpeènostnej sluby.

Strana 4389

povedného zástupcu, vedúceho organizaènej zloky
podniku a vedúceho podniku zahraniènej osoby.
§ 24

(3) Fyzická osoba uvedie údaje v odseku 1 písm. a)
a pripojí doklady uvedené v odseku 2 písm. a) a d) aj
o prokuristovi, ak prokúru udelila; to isté platí o zodpovednom zástupcovi, ak ho ustanovila, o vedúcom organizaènej zloky podniku a o vedúcom podniku zahraniènej osoby.

Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie podmienok
ustanovených v § 13 alebo 14, môe si krajské riadite¾stvo vyiada na doplnenie iadosti o udelenie licencie
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby aj iné podklady, ako sú uvedené v § 22 ods. 2 alebo § 23 ods. 2.

§ 23

§ 25

(1) Právnická osoba v iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby uvedie
a) obchodné meno a sídlo,19) prípadne adresu miesta
èinnosti organizaènej zloky podniku alebo podniku
zahraniènej osoby,
b) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo, adresu pobytu a tátne obèianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho èlenmi,
s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene,
c) identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
d) predmet èinnosti pod¾a § 3 a 5,
e) miesto prevádzky a ïalích prevádzok, ak ich zriadi,
f) dobu ukonèenia, ak zamý¾a èinnos vykonáva menej ako desa rokov,
g) preh¾ad svojich podnikate¾ských èinností.

Vzor iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby a poiadavky na farebné vyobrazenie rovnoaty ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Právnická osoba k iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pripojí:
a) doklady uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) a d) týkajúce
sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho èlenmi,
b) doklady uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) o osobe uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b),
c) zmluvu alebo listinu o zaloení právnickej osoby
s osvedèením pravosti podpisov; osvedèenie sa nevyaduje, ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice,
d) u osôb zapísaných v obchodnom registri výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesiace,
e) doklad o pridelení identifikaèného èísla, ak je pridelené,
f) doklad o zaplatení správneho poplatku,
g) èestné vyhlásenie o tom, e nie je drite¾om iného
oprávnenia podnika okrem oprávnenia podnika
pod¾a § 36 alebo e ukonèí podnikate¾skú èinnos
najneskôr ku dòu, keï rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby nadobudne právoplatnos,
h) opis a farebné vyobrazenie rovnoaty, náiviek, znaku alebo iného vonkajieho oznaèenia, ak sa majú
pouíva pri poskytovaní bezpeènostnej sluby.
(3) Ustanovenia odseku 1 písm. b) a odseku 2
písm. a) sa primerane vzahujú aj na prokuristu, zod19

§ 26
(1) iados o udelenie licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby sa podáva osobne krajskému riadite¾stvu.
(2) Fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby
pri podaní iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby preukáe svoju totonos obèianskym preukazom20) alebo iným dokladom preukazujúcim totonos.21)
§ 27
(1) Krajské riadite¾stvo si k iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby vyiada
vyjadrenie ministerstva k záujmu vnútorného poriadku a bezpeènosti. Ustanovenia veobecného predpisu
o správnom konaní o povinnosti oboznámi úèastníka
konania s podkladmi na rozhodnutie sa nepouijú, ak
krajské riadite¾stvo iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby vyhovie. Ak krajské
riadite¾stvo nemôe rozhodnú o iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby v lehote pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,
môe túto lehotu predåi riadite¾ krajského riadite¾stva, najviac vak o 60 dní.
(2) Krajské riadite¾stvo do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby vydá licenciu na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, ktorou prevádzkovate¾ preukazuje oprávnenie prevádzkova v nej uvedené èinnosti. Na kadú bezpeènostnú slubu pod¾a § 2
ods. 1 sa vydáva samostatná licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
(3) Prevádzkovate¾ je povinný zaèa vykonáva aspoò
jednu povolenú èinnos do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.

) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1993 Z. z. o obèianskych preukazoch v znení neskorích predpisov.
21
) Napríklad § 5 zákona è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorích predpisov.
20
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(4) Vzory licencií na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.

vanie bezpeènostnej sluby, alebo pozastaví prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, alebo odníme licenciu
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.

§ 28

§ 30

V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby mono v záujme ochrany ivota,
zdravia, majetkových alebo iných práv osôb, ako aj
v záujme vnútorného poriadku a bezpeènosti urèi podmienky prevádzkovania bezpeènostnej sluby, najmä
a) rozsah èinnosti,
b) mnostvo a druh vecných bezpeènostných prostriedkov, prípadne iných technických prostriedkov
alebo výstroja pouívaných pri výkone fyzickej
ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
c) obmedzenie èasu platnosti licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby,
d) poèet zamestnancov,
e) povinnos vykonáva prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany v urèených termínoch,
f) poèet zamestnancov s poadovanou dåkou bezpeènostnej praxe,
g) poèet a druh strelných zbraní22) pouívaných pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy
a poradenstva.
§ 29
Oznamovacia povinnos
(1) Prevádzkovate¾ je povinný oznámi krajskému
riadite¾stvu zmeny vetkých údajov, ktoré uviedol v iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, a doloi o tom doklady, ako aj doloi
zmenu dokladov, ktoré pripojil k iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, najneskôr do 15 dní od týchto zmien.
(2) Prevádzkovate¾, ktorý je fyzickou osobou, je povinný predloi krajskému riadite¾stvu raz za dva roky
doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnos a spo¾ahlivos a lekársky posudok nie starie
ako tri mesiace; tieto doklady je prevádzkovate¾ povinný predloi raz za dva roky aj o osobách uvedených
v § 11 ods. 2 a 3.
(3) Prevádzkovate¾, ktorý je právnickou osobou, je
povinný predloi krajskému riadite¾stvu raz za dva
roky doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos a lekársky posudok nie starie
ako tri mesiace osôb uvedených v § 12 ods. 1 písm. a),
ods. 2 a 3 a doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce
bezúhonnos a spo¾ahlivos osoby uvedenej v § 12
ods. 1 písm. b).
(4) Na základe oznámenia pod¾a odseku 1 a dokladov, èestných vyhlásení a lekárskeho posudku predloených pod¾a odsekov 2 a 3 krajské riadite¾stvo potvrdí
prevádzkovate¾ovi oznámenie zmien alebo rozhodne
o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzko22

Zmeny rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby
(1) Krajské riadite¾stvo vydá rozhodnutie o zmene
rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, ak sa zmeny týkajú rozsahu èinnosti v rámci jedného druhu bezpeènostnej sluby; to platí
aj na dodatoèné urèenie podmienok alebo zmenu podmienok uvedených v § 28. Krajské riadite¾stvo do
30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby vydá novú licenciu
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby s platnosou
najviac do ukonèenia platnosti predchádzajúcej licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby. iados
o nový druh bezpeènostnej sluby nie je zmena údajov
v rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, ale samostatnou iadosou o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
(2) Krajské riadite¾stvo môe po udelení licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby urèi alebo upravi podmienky na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, ak je to v záujme ochrany ivota, zdravia, majetkových alebo iných práv osôb alebo v záujme vnútorného
poriadku a bezpeènosti.
§ 31
Pozastavenie prevádzkovania bezpeènostnej sluby
(1) Krajské riadite¾stvo pozastaví prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby,
a) ak prestane fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho èlenom, prokuristom, vedúcim organizaènej zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej právnickej osoby alebo
zodpovedným zástupcom, spåòa podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a), c) a g), najdlhie na tri
mesiace odo dòa, keï prestala spåòa uvedené podmienky,
b) ak v právnickej osobe prestane pôsobi fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená kona v mene
právnickej osoby, najdlhie na tri mesiace odo dòa,
keï táto fyzická osoba prestala pôsobi v právnickej
osobe,
c) ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový
podiel v právnickej osobe, prestane spåòa podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti, najdlhie na
tri mesiace odo dòa, keï osoba prestala spåòa uvedené podmienky,
d) ak prevádzkovate¾, ktorý je fyzickou osobou, prestane spåòa podmienky spo¾ahlivosti ustanovené
v § 14 ods. 1 písm. d), do koneèného rozhodnutia vo
veci,

) Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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e) ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizaènej zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej fyzickej osoby alebo zodpovedným zástupcom
fyzickej osoby, ak musí by ustanovený, prestane
spåòa podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a),
c) a g), najdlhie na tri mesiace odo dòa, keï osoba
prestala spåòa uvedené podmienky,
f) ak u prevádzkovate¾a vykonávajú funkcie fyzické
osoby, ktorých pôsobenie je pod¾a § 33 ods. 8 a 10
zakázané, najdlhie na tri mesiace,
g) na iados prevádzkovate¾a, najdlhie na dobu jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej sluby,
h) ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu
vnútorného poriadku a bezpeènosti alebo
i) ak výkon èinnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhie na tri mesiace od zistenia tejto skutoènosti.
(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej sluby nemá odkladný úèinok.
(3) V prevádzkovaní bezpeènostnej sluby mono pokraèova len na základe rozhodnutia krajského riadite¾stva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania bezpeènostnej sluby zruí; toto rozhodnutie je krajské
riadite¾stvo povinné vyda do troch dní odo dòa, keï
prevádzkovate¾ preukáe, e dôvody, pre ktoré sa prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pozastavilo, pominuli. Pozastavi prevádzkovanie bezpeènostnej sluby
pod¾a odseku 1 písm. g) mono opakovane najskôr po
uplynutí troch mesiacov od zruenia predchádzajúceho rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej sluby.
§ 32
Zánik oprávnenia prevádzkova
bezpeènostnú slubu
(1) Oprávnenie prevádzkova bezpeènostnú slubu
zaniká
a) smrou prevádzkovate¾a, ktorý bol fyzickou osobou,
b) zruením právnickej osoby,
c) uplynutím èasu, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby udelená,
d) rozhodnutím krajského riadite¾stva pod¾a § 33 alebo
e) písomným oznámením o ukonèení prevádzkovania
bezpeènostnej sluby a odovzdaním licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby prevádzkovate¾om.
(2) Oprávnenie prevádzkova bezpeènostnú slubu
nezanikne odovzdaním licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby prevádzkovate¾om, ak bolo zaèaté
konanie o pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej
sluby alebo konanie o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
(3) Ak oprávnenie prevádzkova bezpeènostnú slubu zaniká uplynutím èasu, na ktorý bola licencia na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby udelená, môe
prevádzkovate¾ poiada o vydanie novej licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby na èinnosti, kto-
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ré sú predmetom udelenej licencie, najskôr es
mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
§ 33
Odòatie licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej sluby
(1) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, ak
a) uplynula lehota ustanovená v § 31 ods. 1 písm. a) a
c), e), f) alebo i) a dôvody, na základe ktorých bolo pozastavené oprávnenie prevádzkova bezpeènostnú
slubu, trvajú,
b) prevádzkovate¾, ktorý je fyzickou osobou, prestal
spåòa podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. a), c)
a g) a nejde o prípad pod¾a § 31 ods. 1 písm. d),
c) prevádzkovate¾ zamestnáva osobu, ktorá nespåòa
podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti, viac
ako tri mesiace odo dòa, keï sa dozvedel, e zamestnanec nespåòa podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti alebo
d) prevádzkovate¾ nezaèal vykonáva aspoò jednu povolenú èinnos do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby alebo takúto èinnos nevykonáva nepretrite dlhie ako jeden rok.
(2) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, ak prevádzkovate¾ závaným spôsobom poruí alebo opakovane poruuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo
inými veobecne záväznými právnymi predpismi alebo
ak poruuje povinnosti uloené v rozhodnutiach alebo
opatreniach ministerstva alebo krajského riadite¾stva.
(3) Krajské riadite¾stvo rozhodne o trvalom odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, ak
prevádzkovate¾ opakovane závaným spôsobom poruuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými veobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak
opakovane závaným spôsobom poruuje povinnosti
uloené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riadite¾stva.
(4) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí udelenej licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby aj vtedy, ak prevádzkovate¾ ani do 30 dní po doruèení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby neprevezme.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o odòatí licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby nemá odkladný
úèinok.
(6) Ak sa licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby odòala pod¾a odseku 3, ïaliu licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby tomu istému prevádzkovate¾ovi nie je moné udeli.
(7) Ak sa licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby odòala pod¾a odseku 1, 2 alebo 4, mono ïaliu
licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby tomu
istému prevádzkovate¾ovi udeli a po uplynutí troch
rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnu-
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tia o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby.
(8) Fyzická osoba, ktorej bola odòatá licencia na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a odseku 3,
nemôe by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, vedúcim organizaènej zloky podniku,
vedúcim podniku zahraniènej osoby, prokuristom ani
zodpovedným zástupcom prevádzkovate¾a; ak ide o fyzickú osobu, ktorej bola odòatá licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a odseku 1, 2 alebo 4,
nesmie vykonáva tieto funkcie do troch rokov odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
(9) Osoby, ktoré boli tatutárnym orgánom alebo
èlenom tatutárneho orgánu, vedúcim organizaènej
zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej osoby,
prokuristom alebo zodpovedným zástupcom prevádzkovate¾a, ktorému bola odòatá licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a odseku 3, nesmú vykonáva tieto funkcie u prevádzkovate¾a ani by
drite¾om licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby; to neplatí, ak ich èinnos nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby odòatá.
(10) Osoby, ktoré boli tatutárnym orgánom alebo
èlenom tatutárneho orgánu, vedúcim organizaènej
zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej osoby,
prokuristom alebo zodpovedným zástupcom prevádzkovate¾a, ktorému bola odòatá licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a odseku 1, 2 alebo 4,
nesmú vykonáva tieto funkcie u prevádzkovate¾a ani
by drite¾om licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby po dobu troch rokov odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby; to neplatí, ak ich
èinnos nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby odòatá.
§ 34
Povinnosti po zmene rozhodnutia o udelení
licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby,
po pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej sluby
alebo po zániku oprávnenia prevádzkova
bezpeènostnú slubu
(1) Ak sa na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby vydá
nová licencia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby,
prevádzkovate¾ je povinný predchádzajúcu licenciu na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby vráti krajskému
riadite¾stvu najneskôr pri doruèení novej licencie na
prevádzkovanie bezpeènostnej sluby. O vrátení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby krajské
riadite¾stvo vydá potvrdenie tomu, kto licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby vrátil.
(2) Po zániku oprávnenia prevádzkova bezpeènostnú slubu je osoba, ktorá vlastní alebo uíva majetok
slúiaci na poskytovanie bezpeènostnej sluby alebo
v súvislosti s òou, povinná zaisti jeho ochranu, najmä
ochranu vetkých vecných bezpeènostných prostriedkov, iných technických prostriedkov a dokladov tak,
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aby sa nemohli zneui na ujmu práv a slobôd iných
osôb alebo v rozpore so veobecnými záujmami chránenými zákonom.
(3) Pri pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej
sluby alebo zániku oprávnenia prevádzkova bezpeènostnú slubu je prevádzkovate¾ povinný do 15 dní od
pozastavenia prevádzkovania bezpeènostnej sluby
alebo zániku oprávnenia prevádzkova bezpeènostnú
slubu vráti licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby krajskému riadite¾stvu; ak ide o zruenie
právnickej osoby s likvidáciou, túto povinnos má likvidátor. O vrátení licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby krajské riadite¾stvo vydá potvrdenie
tomu, kto licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby vrátil.
(4) Ak je to vzh¾adom na záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti potrebné, v rozhodnutí o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby krajské
riadite¾stvo urèí podmienky ukonèenia prevádzkovania
bezpeènostnej sluby týkajúce sa najmä nakladania
s vecami uvedenými v odseku 2.
§ 35
Súèinnos
Odpis právoplatného rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, právoplatného rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby alebo právoplatného rozhodnutia o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby alebo v prípade zániku
oprávnenia prevádzkova bezpeènostnú slubu písomného oznámenia zale krajské riadite¾stvo správcovi
dane, registrovému súdu pod¾a sídla právnickej osoby
a orgánu tátnej tatistiky do 15 dní odo dòa, keï toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnos alebo bolo písomné oznámenie doruèené; ak je prevádzkovate¾om
fyzická osoba, krajské riadite¾stvo zale odpis rozhodnutia alebo písomného oznámenia v tej istej lehote aj
orgánu, ktorý vykonáva jej sociálne poistenie.
DRUHÁ HLAVA
PREVÁDZKOVANIE BEZPEÈNOSTNEJ SLUBY
§ 36
Výluènos oprávnenia
prevádzkovania bezpeènostnej sluby
(1) Prevádzkovate¾ nesmie by drite¾om iného oprávnenia podnika okrem oprávnenia
a) podnika v cestnej doprave, ak je výkon tohto oprávnenia obmedzený na ochranu majetku a osoby pri
preprave, alebo
b) na spracúvanie bankoviek a mincí vydaného Národnou bankou Slovenska, ak sa vykonáva ako súèas
ochrany majetku pri preprave.
(2) Fyzická osoba, ktorá je prevádzkovate¾om, fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom alebo èlenom
tatutárneho orgánu právnickej osoby prevádzkujúcej
bezpeènostnú slubu, osobou uvedenou v § 11
ods. 2, 3, § 12 ods. 2 alebo 3, nesmie podnika okrem
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prevádzkovania èinností pod¾a odseku 1 a nesmie by
ani tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho
orgánu, osobou uvedenou v § 11 ods. 2, 3, § 12 ods. 2
alebo 3 inej právnickej osoby.
(3) Výluènos oprávnenia na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby sa nevzahuje na prevádzkovanie
súkromnej bezpeènosti pod¾a tohto zákona. Drite¾ licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a tohto
zákona je oprávnený prevádzkova vetky druhy bezpeènostnej sluby a technickú slubu pod¾a tohto zákona.
§ 37
Prekáky prevádzkovania bezpeènostnej sluby
(1) Bezpeènostnú slubu môe prevádzkova fyzická
osoba, právnická osoba alebo právnická osoba s najmenej 15 % majetkovým podielom fyzickej osoby, na
ktorých majetok bol ukonèený konkurz,23) najskôr po
uplynutí troch rokov od ukonèenia konkurzu.
(2) Ak prevádzkovate¾ pod¾a odseku 1 spôsobil konkurz úmyselne, môe prevádzkova bezpeènostnú slubu najskôr po piatich rokoch od vyrovnania jeho záväzkov, ktoré sa viau na konkurz.
(3) Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa vzahuje aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voèi ktorej bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku.24)
Táto fyzická osoba alebo právnická osoba môe prevádzkova bezpeènostnú slubu najskôr po piatich rokoch odo dòa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia
súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku.
(4) Na prekáku pod¾a odsekov 1 a 3 sa neprihliada,
ak dolo ku konkurzu v dôsledku trestného èinu spáchaného treou osobou.
(5) Bezpeènostnú slubu nemôe prevádzkova fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú
zmluvu o tichom spoloèenstve.25)
§ 38
Písomnosti
(1) Prevádzkovate¾ je povinný na úèely tohto zákona
vies v sídle alebo v mieste èinnosti evidenciu zmlúv
o poskytovaní bezpeènostnej sluby a uschováva ju
najmenej pä rokov od skonèenia zmluvného plnenia.
(2) Kadá písomnos súvisiaca s poskytovaním bezpeènostnej sluby sa musí evidova a oznaèi obchodným menom a èíslom licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby.
(3) Zmluva o poskytovaní bezpeènostnej sluby musí
ma písomnú formu,26) inak je neplatná. Zmluvu o poskytovaní bezpeènostnej sluby je prevádzkovate¾ povinný uschováva v sídle alebo v mieste èinnosti poèas
jej plnenia a najmenej pä rokov od skonèenia zmluvného plnenia.
23

)
)
25
)
26
)
24

Strana 4393

(4) Podrobnosti o vedení evidencie pod¾a odseku 1
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
Správa o èinnosti bezpeènostných sluieb
§ 39
(1) Prevádzkovate¾ je povinný do 31. januára kalendárneho roka predloi ministerstvu písomnú správu
o èinnosti bezpeènostnej sluby (ïalej len správa) za
uplynulý kalendárny rok.
(2) Povinnos predklada správu pod¾a odseku 1 má
aj prevádzkovate¾, ktorý svoju èinnos v priebehu hodnoteného roka ukonèil alebo zaèal.
§ 40
(1) Správa o èinnosti bezpeènostnej sluby musí obsahova:
a) oznaèenie prevádzkovate¾a, v ktorom je uvedené èíslo licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby,
meno, priezvisko, adresa pobytu a miesto èinnosti,
obchodné meno fyzickej osoby alebo obchodné meno
a sídlo právnickej osoby,
b) tatistické údaje,
c) opisnú èas,
d) dátum vypracovania správy, odtlaèok peèiatky
a podpis prevádzkovate¾a alebo tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a.
(2) V opisnej èasti sa opíu prípady
a) pouitia strelnej zbrane zamestnancom bezpeènostnej sluby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
b) pouitia strelnej zbrane proti zamestnancovi bezpeènostnej sluby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
c) usmrtenia zamestnanca bezpeènostnej sluby pri
výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
d) usmrtenia osoby zamestnancom bezpeènostnej
sluby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
e) ublíenia na zdraví zamestnancovi bezpeènostnej
sluby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
f) ublíenia na zdraví osobe zamestnancom bezpeènostnej sluby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
g) zistenia trestného èinu zamestnancom bezpeènostnej sluby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
h) spáchania trestného èinu zamestnancom bezpeènostnej sluby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
i) obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri
trestnom èine,

Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 20 ods. 1 zákona è. 7/2005 Z. z.
§ 673 a 681 Obchodného zákonníka.
§ 46 Obèianskeho zákonníka.
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j) uzatvorenia zmluvy o poskytovaní bezpeènostnej
sluby.
(3) Opisná èas musí obsahova najmä údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu
o osobe, ktorá vykonala úkon, pouila zbraò, spôsobila
zranenie alebo usmrtenie, údaje o dåke pracovnej neschopnosti, údaje o osobe, ktorá spôsobila kodu,
výku spôsobenej kody, údaje o osobe, ktorá spáchala
trestný èin alebo ktorá zistila trestný èin, uvedenie útvaru Policajného zboru alebo iného orgánu, ktorému
bola vec hlásená, údaje o odovzdanej osobe, údaje
o zmluvách o poskytovaní bezpeènostnej sluby s uvedením jej úèastníkov, dòa uzavretia zmluvy, doby, na
ktorú bola uzavretá, predmetu zmluvy o poskytovaní
bezpeènostnej sluby pod¾a § 3 a 5.
(4) Za zranenie sa na úèely správy povauje zranenie,
ktoré si vyiadalo pracovnú neschopnos, alebo je
predpoklad, e by si vyiadalo pracovnú neschopnos.
(5) tatistické údaje pod¾a odseku 1 písm. b) sa vedú
vo výkaze tatistických údajov. Obsah tatistických
údajov a vzor výkazu tatistických údajov ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 41
Oznaèenie sídla a prevádzky
Na úèely tohto zákona je prevádzkovate¾ povinný
oznaèi sídlo prevádzkovate¾a, miesto èinnosti fyzickej
osoby a prevádzku obchodným menom na vidite¾nom
a verejne prístupnom mieste. Výka písmen oznaèenia
je najmenej 35 mm v kontrastnom vyhotovení k podkladu.
§ 42
Vzah stránej sluby a detektívnej sluby
Prevádzkovate¾ nesmie uzavrie zmluvu o poskytovaní detektívnej sluby, ak pátranie smeruje proti osobe,
ktorej u poskytuje stránu slubu. Ak sa a po uzavretí zmluvy zistí, e pátranie smeruje proti osobe, ktorej
u poskytuje stránu slubu, nesmie v pátraní pokraèova; prevádzkovate¾ je povinný oznámi osobe, s ktorou uzavrel zmluvu o poskytovaní detektívnej sluby,
e nemôe pokraèova v poskytovaní detektívnej sluby, a uvies dôvod. Rovnako nesmie prevádzkovate¾
uzavrie zmluvu o poskytovaní stránej sluby s osobou, proti ktorej smeruje pátranie na základe skôr
uzavretej zmluvy o poskytovaní detektívnej sluby.
§ 43
Povinnos mlèanlivosti
(1) Pri prevádzkovaní bezpeènostnej sluby prevádzkovate¾, ako aj jeho zamestnanci sú povinní dba na
èes, vános a dôstojnos osoby aj na svoju vlastnú
a nepripusti, aby v súvislosti s ich èinnosou vznikla
27
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osobe bezdôvodná ujma, a sú povinní správa sa tak,
aby zásah do jej práv a slobôd neprekroèil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie úèelu sledovaného ich èinnosou.
(2) Prevádzkovate¾, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpeènostnej sluby, okrem prípadov, keï ich
tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá je úèastníkom zmluvy o poskytovaní bezpeènostnej sluby, a ak ide o skutoènosti týkajúce sa inej osoby, aj táto osoba. Táto
povinnos trvá aj po ukonèení prevádzkovania bezpeènostnej sluby alebo po skonèení pracovnoprávneho
vzahu.
(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá
oznamovacia povinnos alebo povinnos vypoveda
pod¾a osobitných predpisov.27)
Zamestnanci
§ 44
(1) Prevádzkovate¾ môe zamestnáva len osobu, ktorá je bezúhonná pod¾a § 13 a spo¾ahlivá pod¾a § 14
a spåòa ïalie podmienky, ak ich tento zákon vyaduje.
(2) Podmienky ustanovené týmto zákonom sa nevzahujú na zamestnanca prevádzkovate¾a, ktorý sa
vzh¾adom na svoje pracovné zaradenie nezúèastòuje
na výkone bezpeènostnej sluby a ktorý neprichádza
do styku s informáciami týkajúcimi sa bezpeènostnej
sluby.
§ 45
(1) Na posudzovanie bezúhonnosti uchádzaèa o zamestnanie je prevádzkovate¾ povinný vyiada od uchádzaèa o zamestnanie doklady a èestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnos pod¾a § 13 ods. 3. Na posudzovanie bezúhonnosti zamestnanca je prevádzkovate¾
povinný vyiada od zamestnanca kadé dva roky doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos
pod¾a § 13 ods. 3.
(2) Na posúdenie bezúhonnosti je uchádzaè o zamestnanie povinný predloi prevádzkovate¾ovi pred
nástupom do zamestnania doklady a èestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnos pod¾a § 13 ods. 3. Na posudzovanie bezúhonnosti zamestnanca je zamestnanec
povinný prevádzkovate¾ovi predloi kadé dva roky doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos
pod¾a § 13 ods. 3 a neodkladne hlási prevádzkovate¾ovi kadú zmenu skutoèností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti.
§ 46
(1) Na posudzovanie spo¾ahlivosti uchádzaèa o zamestnanie je prevádzkovate¾ povinný vyiada od uchádzaèa o zamestnanie èestné vyhlásenie preukazujúce

) Napríklad § 340 Trestného zákona, § 127 Trestného poriadku, § 7 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
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spo¾ahlivos pod¾a § 14 ods. 2. Na posudzovanie spo¾ahlivosti zamestnanca je prevádzkovate¾ povinný vyiada od zamestnanca kadé dva roky èestné vyhlásenia preukazujúce spo¾ahlivos pod¾a § 14 ods. 2.
(2) Na posúdenie spo¾ahlivosti je uchádzaè o zamestnanie povinný predloi prevádzkovate¾ovi pred nástupom do zamestnania èestné vyhlásenie preukazujúce
spo¾ahlivos pod¾a § 14 ods. 2. Na posudzovanie spo¾ahlivosti zamestnanca je zamestnanec povinný prevádzkovate¾ovi predloi kadé dva roky èestné vyhlásenia preukazujúce spo¾ahlivos pod¾a § 14 ods. 2
a neodkladne hlási prevádzkovate¾ovi kadú zmenu
skutoèností rozhodujúcich na posúdenie spo¾ahlivosti.
§ 47
Prevádzkovate¾ je povinný v sídle právnickej osoby
alebo v mieste èinnosti fyzickej osoby uschováva písomnosti týkajúce sa svojich zamestnancov preukazujúce ich bezúhonnos a spo¾ahlivos, prípadne aj zdravotnú spôsobilos a vzdelanie, ak sa vyadujú, od
vzniku pracovnoprávneho vzahu, poèas jeho trvania
alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej
piatich rokov od skonèenia pracovnoprávneho vzahu.
Po uplynutí piatich rokov od skonèenia pracovnoprávneho vzahu písomnosti skartuje, ak o ich vrátenie nepoiadal ten, kto ich predloil.
Výkon fyzickej ochrany, pátrania,
odbornej prípravy a poradenstva
§ 48
(1) Fyzickú ochranu alebo pátranie môe vykonáva
len osoba, ktorá
a) dosiahla vek 19 rokov,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná pod¾a § 13,
d) je spo¾ahlivá pod¾a § 14,
e) je zdravotne spôsobilá pod¾a § 15,
f) je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 20.
(2) Odbornú prípravu a poradenstvo môe vykonáva
len osoba, ktorá
a) dosiahla vek 20 rokov,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná pod¾a § 13,
d) je spo¾ahlivá pod¾a § 14,
e) je zdravotne spôsobilá pod¾a § 15,
f) je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti typu P
pod¾a § 20,
g) spåòa podmienku vzdelania pod¾a § 17 ods. 2.
(3) Odbornú prípravu v rámci akreditácie môe vykonáva len osoba, ktorá spåòa podmienky ustanovené
v odseku 2 písm. a) a d) a
a) spåòa podmienku vzdelania pod¾a § 17 ods. 2 a má
päroènú prax v odbore právo alebo v odbore bezpeè28
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nostné sluby, ak má vykonáva lektorskú èinnos
z právnych predmetov,
b) získala vysokokolské vzdelanie na lekárskej fakulte
alebo je zdravotnícky intruktor Slovenského èerveného kría, ak má vykonáva lektorskú èinnos
z poskytovania prvej pomoci,
c) má ukonèené ucelené túdium v tudijnom odbore
poiarnej ochrany s päroènou praxou v tomto odbore alebo je technik poiarnej ochrany s desaroènou
praxou, ak má vykonáva lektorskú èinnos z poiarnej prípravy.
§ 49
Fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo nesmie vykonáva osoba, ktorá vzh¾adom na
chorobu alebo ovplyvnenie po poití liekov alebo iných
látok zniujúcich jej schopnos kona, alebo z iných podobných príèin neposkytuje záruku, e bude riadne plni vetky svoje povinnosti a poèína si tak, aby neohrozila okolie.
§ 50
(1) Prevádzkovate¾ nesmie osobe poverenej výkonom
fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva uklada plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade
s týmto zákonom alebo inými veobecne záväznými
právnymi predpismi.
(2) Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo
pátrania môe vykona zásah, len ak je poruovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpeènostnou slubou a len v súlade so zákonom a inými veobecne záväznými právnymi predpismi;28) iné úkony vyadujúce
súèinnos tretích osôb môe vykonáva len s ich súhlasom.
(3) V súvislosti s èinnosou pod¾a odseku 2 je osoba
poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná
a) poskytnú osobe, ktorá bola pri tejto èinnosti zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc vrátane privolania lekára,
b) ohlási prevádzkovate¾ovi alebo osobe ním urèenej
kadý prípad smrti a kadý prípad uvedený v písmene a), ako aj kadé poruenie alebo závané ohrozenie záujmu chráneného bezpeènostnou slubou.
(4) Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany pod¾a
tohto zákona sú oprávnené
a) presvedèi sa zrakom, hmatom alebo technickými
prostriedkami, èi ten, kto vstupuje do chráneného
objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej èinnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo
chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na
sebe predmety, ktorými by mohol spácha protiprávnu èinnos, a tieto mu odobra,

) Napríklad § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch, § 24 a 25 Trestného zákona, § 85 ods. 2
Trestného poriadku, § 418 Obèianskeho zákonníka.
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b) zakáza vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
c) zakáza vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraò, ak
je do chráneného objektu alebo na chránené miesto
vstup so zbraòou zakázaný,
d) vies evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo
z chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného miesta; na tento úèel je oprávnený
vyadova preukázanie totonosti,29)
e) zaznamenáva technickými prostriedkami vstup
alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do
chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo
z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,
f) vyadova preukázanie totonosti u osoby, ktorá je
pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného
èinu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo
bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného èinu,
g) v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyadova
preukázanie totonosti osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu
alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola
pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,
h) presvedèi sa, èi ten, kto vstupuje do chráneného
objektu alebo na chránené miesto s dopravným
prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným
prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo
na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá
pochádzajúce z protiprávnej èinnosti súvisiacej
s chránenou osobou alebo s chráneným objektom,
alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spácha protiprávnu èinnos, a tieto mu
odobra,
i) na èas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej
polície alebo obecnej polície, predvies na stráne
stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmieta alebo nemôe hodnoverne
preukáza svoju totonos a bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní
priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na
chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe
z chráneného objektu alebo z chráneného miesta.
(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a), c) a h) sa nepouije proti prísluníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpeènostného zboru, ozbrojeného
zboru, Slovenskej informaènej sluby, Národného bezpeènostného úradu a Vojenskej polície a iným osobám,
ktoré plnia úlohy verejnej správy a do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na sluobný
úèel.
(6) Výzve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany
k úkonom pod¾a odseku 4 je povinný kadý vyhovie
s výnimkou pod¾a odseku 5.
29
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§ 51
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, e bol na òom
spáchaný trestný èin, na mieste, kde dolo k dopravnej
nehode, prevádzkovej nehode (havárii), k pracovnému
úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste,
kde bola usmrtená osoba alebo dolo k ublíeniu na
zdraví, ako aj na mieste, kde bola pouitá strelná zbraò
alebo vecný bezpeènostný prostriedok, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva povinná poèína si tak, aby iadnym spôsobom nesaila vyetrovanie, najmä
a) chráni stopy pred znièením, pokodením alebo odstránením,
b) zamedzi prístupu nepovolaných osôb na takéto
miesto,
c) zabráni vnáaniu alebo vynáaniu predmetov z takého miesta,
d) neodkladne ohlási udalos najbliiemu útvaru Policajného zboru,
e) zamedzi ïalím kodlivým následkom udalosti.
§ 52
(1) Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva nesmie pri
plnení úloh pod¾a tohto zákona pouíva iadny spôsob
maskovania tváre.
(2) Prevádzkovate¾ nesmie pouíva vozidlá so zvlátnymi výstranými znameniami.
(3) Fyzická ochrana obchôdzkou alebo stráením
alebo pátranie monitorovaním èinnosti osoby v uzavretom priestore alebo v uzavretom mieste sa musí vykonáva pod¾a vopred vypracovaného plánu sluieb.
(4) Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo
pátrania nesmie mimo èasu, keï plní úlohy pod¾a tohto
zákona, vidite¾ne nosi vecné bezpeènostné prostriedky.
§ 53
(1) Pri ochrane objektov osobitnej dôleitosti30)
a) musí prevádzkovate¾ zabezpeèi prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania
z praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania zásahov a teórie taktiky a techniky vykonávania
zásahov v rozsahu najmenej tyroch hodín za mesiac,
b) musí prevádzkovate¾ vies dokumentáciu o odbornej
príprave pod¾a písmena a) v rozsahu uvedenom
v § 83 ods. 3,
c) musí ma osoba poverená výkonom fyzickej ochrany
alebo pátrania bezpeènostnú prax v dåke najmenej
troch rokov; dåku bezpeènostnej praxe preukazuje
prevádzkovate¾ovi potvrdením o bezpeènostnej praxi, a ak takéto potvrdenie nemono zabezpeèi, èestným vyhlásením, ktoré je prevádzkovate¾ povinný

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 5 zákona è. 381/1997 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
30
) § 27 ods. 1 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona è. 330/2003 Z. z.
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uschováva v osobnom spise zamestnanca od jeho
nástupu do zamestnania po dobu troch rokov od
ukonèenia zamestnania,
d) je prevádzkovate¾ povinný vypracova vnútorný
predpis upravujúci výkon fyzickej ochrany alebo
pátrania v objekte osobitnej dôleitosti,
e) je prevádzkovate¾ povinný oznámi ministerstvu vykonávanie ochrany objektu osobitnej dôleitosti do
15 dní od jej zaèatia.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný písomne poiada ministerstvo o preverenie bezúhonnosti pod¾a § 13 a spo¾ahlivosti pod¾a § 14 osoby, ktorá má by poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania v objektoch
osobitnej dôleitosti; prevádzkovate¾ k iadosti pripojí
doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos osoby, ktoré predkladá uchádzaè
o zamestnanie alebo zamestnanec.
(3) tátny dozor v objektoch osobitnej dôleitosti sa
vykonáva najmenej raz za tri roky.
(4) Prevádzkovate¾, ktorý v posledných troch rokoch
opakovane poruil povinnosti ustanovené týmto zákonom
alebo inými veobecne záväznými právnymi predpismi,
alebo ak poruil povinnosti uloené v rozhodnutiach alebo
opatreniach ministerstva alebo krajského riadite¾stva, nemôe vykonáva ochranu objektov osobitnej dôleitosti.
§ 54
Identifikaèný preukaz
(1) Prevádzkovate¾ je povinný vyda osobe poverenej
výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy
a poradenstva identifikaèný preukaz pod¾a druhu èinnosti, ktorý musí obsahova
a) obchodné meno prevádzkovate¾a,
b) oznaèenie, èi ide o stránu slubu, detektívnu slubu, odbornú prípravu a poradenstvo,
c) èíslo licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby prevádzkovate¾a,
d) meno a priezvisko, titul drite¾a identifikaèného preukazu,
e) fotografiu drite¾a identifikaèného preukazu,
f) èíslo identifikaèného preukazu,
g) odtlaèok peèiatky a podpis prevádzkovate¾a.
(2) Identifikaèný preukaz je prevádzkovate¾ povinný
evidova. Nesmie vyda dva alebo viac identifikaèných
preukazov s rovnakým èíslom. Jedna osoba môe by
súèasne drite¾om jedného identifikaèného preukazu
s oznaèením toho druhu èinnosti, ktorá prevauje.
(3) Pri plnení úloh pod¾a tohto zákona na verejne prístupnom mieste je osoba poverená výkonom fyzickej
ochrany povinná ma vidite¾ne umiestnený identifikaèný preukaz na ¾avej strane odevu v oblasti pàs. Osoba
poverená výkonom fyzickej ochrany pri plnení úloh
pod¾a tohto zákona na inom ako verejne prístupnom
mieste, osoba poverená výkonom pátrania alebo osoba
poverená odbornou prípravou a poradenstvom pri plnení úloh pod¾a tohto zákona musí ma identifikaèný
preukaz pri sebe. Osoba poverená výkonom fyzickej
31

) § 85 ods. 2 Trestného poriadku.
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ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je
povinná na poiadanie identifikaèný preukaz predloi
orgánu dozoru pri výkone tátneho dozoru, orgánu
kontroly pri výkone kontroly alebo policajtovi, prísluníkovi Vojenskej polície alebo prísluníkovi elezniènej
polície pri výkone kontroly èinnosti.
(4) Podrobnosti o identifikaènom preukaze a vzor
identifikaèného preukazu ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 55
Rovnoaty
(1) Rovnoaty a ich súèasti pouívané pri poskytovaní bezpeènostnej sluby nesmú by zamenite¾né s rovnoatami prísluníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky,
ozbrojených
bezpeènostných
zborov,
ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy. Rovnoata musí by oznaèená znakom
tak, aby bolo zrejmé, e ide o bezpeènostnú slubu.
(2) Hodnostné oznaèenie zhodné s hodnostným
oznaèením prísluníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpeènostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej
správy, je neprípustné.
(3) Vzor znaku a podrobnosti o umiestnení znaku
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA
O PREVÁDZKOVANÍ STRÁNEJ SLUBY
§ 56
Povinnosti prevádzkovate¾a stránej sluby
(1) Prevádzkovate¾ stránej sluby je povinný
a) plni povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo
uloené rozhodnutiami a opatreniami ministerstva
alebo krajského riadite¾stva,
b) dba na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informaèných systémoch, dobrú poves právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c) vies samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany,
d) vies evidenciu sluieb pod¾a jednotlivých chránených objektov,
e) vies evidenciu zásahov uvedených v písmene f)
a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i),
f) neodkladne oznámi miestne príslunému útvaru
Policajného zboru vykonanie kadého zásahu pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorom bola pouitá strelná zbraò alebo vecný bezpeènostný prostriedok alebo pri ktorom dolo k zraneniu alebo k usmrteniu
osoby, alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby,31)
g) zabezpeèi spracovanie záznamu o zásahu uvedenom v písmene f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i); zá-
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znam o zásahu vyhotoví a vlastnoruène podpíe zasahujúca osoba,
h) vies inpekènú knihu dozoru.
(2) Ustanovenia odseku 1 písm. c) a g) sa nevzahujú na prevádzkovate¾a stránej sluby, ktorý vykonáva
iba èinnos pod¾a § 3 písm. h).
(3) Prevádzkovate¾ stránej sluby je povinný presvedèi sa, èi ten, s kým hodlá uzatvori zmluvu o poskytovaní stránej sluby, je oprávnený uíva majetok, ktorý má by predmetom ochrany; na tento úèel je
oprávnený poadova od osoby, ktorej má poskytova
stránu slubu, prísluné doklady32) a tie uschováva
v sídle alebo v mieste èinnosti. Splnenie tejto povinnosti je prevádzkovate¾ stránej sluby povinný na poiadanie preukáza orgánu dozoru pri výkone tátneho
dozoru alebo orgánu kontroly pri výkone kontroly.
(4) Prevádzkovate¾ stránej sluby pri ochrane osoby, ochrane majetku alebo zabezpeèovaní poriadku nesmie poskytova podporu a ochranu konaniu, ktorým
sú poruované veobecne záväzné právne predpisy.
(5) Prevádzkovate¾ stránej sluby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému alebo èas takéhoto zariadenia, vyhodnocuje naruenie chráneného
objektu alebo chráneného miesta alebo ktorý prevádzkuje iný systém slúiaci na ochranu majetku a osoby,
je povinný zabezpeèi okamité preverenie signálu dostatoèným poètom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ochrany. V prípade zistenia podozrenia z trestnej èinnosti vykoná opatrenia na
obmedzenie osobnej slobody osoby, zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do chráneného objektu alebo na
chránené miesto a vec neodkladne oznámi miestne príslunému útvaru Policajného zboru.
(6) Motorové vozidlo pouívané na preverenie signálu
musí by oznaèené èitate¾ným nápisom ZÁSAHOVÉ
VOZIDLO. Nápis na vozidle je umiestnený na obidvoch
boèných stranách vozidla a na zadnej èasti vozidla
a tvoria ho ve¾ké tlaèené písmená èiernej farby na bielom podklade. Ve¾kos písmen je najmenej 100 mm na
boèných stranách vozidla a najmenej 60 mm na zadnej
èasti vozidla. írka a hrúbka písmen musí by primeraná ich ve¾kosti. Oznaèenie motocyklov sa vykoná primeraným spôsobom.
(7) Prevádzkovate¾ stránej sluby, ktorý vykonáva
ochranu majetku a osoby pri preprave, je povinný zabezpeèi prepravu majetku a osoby vhodným motorovým vozidlom a ochranu majetku a osoby
a) najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany, ak prepravuje majetok v hodnote od
1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk,
b) najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany a doprovodným vozidlom pred vozidlom vykonávajúcim prepravu s najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany, ak
prepravuje majetok v hodnote od 5 000 000 Sk do
10 000 000 Sk,
32
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c) najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany a doprovodným vozidlom pred vozidlom vykonávajúcim prepravu s najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany
a doprovodným vozidlom za vozidlom vykonávajúcim prepravu s najmenej dvomi osobami poverenými
výkonom fyzickej ochrany, ak prepravuje majetok
v hodnote nad 10 000 000 Sk alebo ak prevádzkovate¾ stránej sluby hodnotu prepravovaného majetku nepozná.
(8) Evidencie, záznam o zásahu a inpekèná kniha
dozoru uvedené v odseku 1 sa vedú poèas celej doby
prevádzkovania stránej sluby a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste èinnosti prevádzkovate¾a pä nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu. Podrobnosti o vedení evidencií, zázname o zásahu
a inpekènej knihe dozoru uvedených v odseku 1 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 57
Obmedzenie èinnosti stránej sluby
(1) Stránu slubu je zakázané poskytova spôsobom, ktorý by mohol vzbudzova dôvodnú obavu, e
bude zneuitá na násilné ovplyvòovanie politických
sporov, kolektívneho vyjednávania medzi zamestnancami a zamestnávate¾mi, ako aj na akéko¾vek potláèanie práv a slobôd.
(2) Ochranu osoby mono vykonáva len s jej výslovným súhlasom. Ustanovenia osobitných predpisov
o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne
úkony nie sú týmto zákonom dotknuté.
TVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA
O PREVÁDZKOVANÍ DETEKTÍVNEJ SLUBY
§ 58
Povinnosti prevádzkovate¾a detektívnej sluby
(1) Prevádzkovate¾ detektívnej sluby je povinný
a) plni povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo
uloené rozhodnutiami a opatreniami ministerstva
alebo krajského riadite¾stva,
b) dba na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informaèných systémoch, dobrú poves právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c) vies samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania,
d) vies evidenciu zásahov uvedených v písmene e),
e) neodkladne oznámi miestne príslunému útvaru
Policajného zboru vykonanie kadého zásahu pri výkone pátrania, pri ktorom bola pouitá strelná zbraò
alebo vecný bezpeènostný prostriedok alebo pri kto-

) Napríklad § 588, 611, 628, 657, 659, 663, 747, 754, 765 Obèianskeho zákonníka, § 3 zákona è. 64/1997 Z. z. o uívaní pozemkov
v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
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rom dolo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby, alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby,
f) zabezpeèi spracovanie záznamu o zásahu uvedenom v písmene e); záznam o zásahu vyhotoví a vlastnoruène podpíe zasahujúca osoba,
g) vies inpekènú knihu dozoru,
h) vies evidenciu sluieb, ak vykonáva monitorovanie
èinnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.
(2) Evidencie, záznam o zásahu a inpekèná kniha dozoru uvedené v odseku 1 sa vedú poèas celej doby prevádzkovania detektívnej sluby a uschovávajú sa v sídle
alebo v mieste èinnosti prevádzkovate¾a pä nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu. Podrobnosti
o vedení evidencií, zázname o zásahu a inpekènej knihe
dozoru uvedených v odseku 1 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 59
Obmedzenie èinnosti detektívnej sluby
(1) Detektívnu slubu nemono vykonáva spôsobom, ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo iných
práv chránených zákonom.33)
(2) Pri prevádzkovaní detektívnej sluby sa nesmie
pátra po politickom, odborárskom alebo náboenskom presvedèení osoby alebo po jej príslunosti k urèitej rase, etnickej skupine alebo národnosti.
(3) Pri prevádzkovaní detektívnej sluby sa nesmie
pátra po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, iba ak ide o skutoènosti, ktoré by
mohli vies k rozvodu manelstva a zmluvu o poskytovaní detektívnej sluby uzavrel jeden z manelov, alebo
ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne
alebo môu vies k protiprávnemu konaniu.
§ 60
Závereèná správa o poskytnutí detektívnej sluby
(1) Prevádzkovate¾ detektívnej sluby je povinný pri
kadej zmluve o poskytovaní detektívnej sluby spracova písomnú závereènú správu o poskytnutí detektívnej sluby (ïalej len závereèná správa). Jej originál je
povinný odovzda druhému úèastníkovi zmluvy o poskytovaní detektívnej sluby a kópiu uschováva najmenej pä rokov od skonèenia plnenia zmluvy.
(2) Závereèná správa sa povauje za písomnos pod¾a
§ 38. V závereènej správe musia by uvedené najmä
a) identifikaèné údaje úèastníkov zmluvy o poskytovaní detektívnej sluby a dátum jej uzavretia,
b) predmet zmluvy o poskytovaní detektívnej sluby,
c) identifikaèné údaje osôb, ktoré detektívnu slubu
poskytovali,
d) èas a skutoèný priebeh poskytovania detektívnej sluby,
e) výsledok poskytovania detektívnej sluby a jeho porovnanie s dohodnutým predmetom zmluvy o poskytovaní detektívnej sluby,
33

) Napríklad § 11 a 16 Obèianskeho zákonníka.
) § 340 Trestného zákona.
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f) náklady a výka odplaty za poskytnutie detektívnej
sluby.
§ 61
Zaobchádzanie so získanými informáciami
Prevádzkovate¾ detektívnej sluby môe informácie
získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej sluby
oznámi iba osobe, ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej sluby, alebo osobe òou písomne splnomocnenej. Obdobne je povinný zaobchádza aj s materiálom získaným v súvislosti s poskytovaním
detektívnej sluby. Ustanovenia § 38 a oznamovacia
povinnos pod¾a osobitného zákona34) nie sú týmto
ustanovením dotknuté.
PIATA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA
O ODBORNEJ PRÍPRAVE A PORADENSTVE
§ 62
Povinnosti prevádzkovate¾a
odbornej prípravy a poradenstva
(1) Prevádzkovate¾ odbornej prípravy a poradenstva
je povinný
a) plni povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo
uloené rozhodnutiami a opatreniami ministerstva
alebo krajského riadite¾stva,
b) dba na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informaèných systémoch, dobrú poves právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c) spracova informáciu o poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva; na obsah a uschovanie informácie sa pouije primerane § 60,
d) vies samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva,
e) vies inpekènú knihu dozoru.
(2) Evidencia uvedená v odseku 1 písm. d) a inpekèná kniha dozoru sa vedú poèas celej doby prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva a uschovávajú sa
v sídle alebo v mieste èinnosti prevádzkovate¾a pä nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu. Podrobnosti o vedení evidencie uvedenej v odseku 1
písm. d) a inpekènej knihy dozoru ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
IESTA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA
O VLASTNEJ OCHRANE
§ 63
Udelenie licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1) Krajské riadite¾stvo rozhodne o udelení licencie
na prevádzkovanie vlastnej ochrany fyzickej osobe ale-
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bo právnickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti a ak poèet osôb zabezpeèujúcich vlastnú ochranu a vybavenie vlastnej ochrany
vecnými bezpeènostnými prostriedkami a inými technickými prostriedkami zodpovedá potrebám vlastnej
ochrany.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
udelenú licenciu na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby pre iné osoby, môe prevádzkova vlastnú
ochranu v rozsahu udelenej licencie.
§ 64
Náleitosti iadosti o udelenie licencie
na prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1) iados o udelenie licencie na prevádzkovanie
vlastnej ochrany musí obsahova
a) u fyzickej osoby meno a priezvisko, titul, dátum
a miesto narodenia, rodné èíslo, adresu pobytu, obchodné meno, ak pouíva, miesto èinnosti, ak nie je
totoné s miestom pobytu, a identifikaèné èíslo, ak
jej je pridelené; u právnickej osoby obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo,
b) opis èinnosti vlastnej ochrany vymedzený pod¾a § 3
a 5,
c) zoznam chránených objektov alebo chránených
osôb a ich adresy,
d) poèet osôb poverených výkonom
1. fyzickej ochrany,
2. pátrania,
3. odbornej prípravy a poradenstva,
e) preh¾ad vecných bezpeènostných prostriedkov
a iných technických prostriedkov pouívaných pri
výkone vlastnej ochrany.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba k iadosti
o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
pripojí
a) doklad o zaplatení správneho poplatku,
b) opis a farebné vyobrazenie rovnoaty, náiviek, znaku alebo iného vonkajieho oznaèenia, ak sa majú
pouíva pri poskytovaní vlastnej ochrany.
(3) Poiadavky na farebné vyobrazenie rovnoaty,
vzor znaku a podrobnosti o umiestnení znaku ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 65
Pozastavenie prevádzkovania vlastnej ochrany
Krajské riadite¾stvo pozastaví prevádzkovanie vlastnej ochrany:
a) na iados prevádzkovate¾a, najdlhie na jeden rok
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej sluby,
b) ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu
vnútorného poriadku a bezpeènosti alebo
c) ak výkon èinnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhie na tri mesiace od zistenia tejto skutoènosti.
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§ 66
Odòatie licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak
a) prevádzkovate¾ zamestnáva osobu, ktorá nespåòa
podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti viac
ako tri mesiace odo dòa, keï sa dozvedel, e zamestnanec nespåòa podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti, alebo
b) prevádzkovate¾ nezaèal vykonáva aspoò jednu povolenú èinnos do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie vlastnej ochrany alebo takúto
èinnos nevykonáva nepretrite dlhie ako jeden
rok.
(2) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak prevádzkovate¾
závaným spôsobom poruí alebo opakovane poruuje
povinnosti ustanovené zákonom alebo inými veobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak poruuje
povinnosti uloené v rozhodnutiach alebo opatreniach
ministerstva alebo krajského riadite¾stva.
(3) Krajské riadite¾stvo rozhodne o trvalom odòatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak prevádzkovate¾ opakovane závaným spôsobom poruuje
povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak
opakovane závaným spôsobom poruuje povinnosti
uloené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riadite¾stva.
(4) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany aj vtedy, ak prevádzkovate¾ ani do 30 dní po doruèení opakovanej výzvy
licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany neprevezme.
§ 67
Výkon vlastnej ochrany
Na prevádzkovanie vlastnej ochrany sa nevzahujú
§ 11 a 12, § 22 a 25, § 29 ods. 2 a 3, § 31 ods. 1, § 33
ods. 1 a 4, § 35 a 37, § 38 ods. 1, 3 a 4, § 40 ods. 2
písm. j), § 41 a 42, § 56 ods. 3, § 60 a 61; ustanovenia
§ 13 a 21 sa vzahujú len na zamestnanca prevádzkovate¾a vlastnej ochrany.
TRETIA ÈAS
TECHNICKÁ SLUBA
§ 68
Veobecné ustanovenia
(1) Technickú slubu mono prevádzkova na základe licencie na prevádzkovanie technickej sluby.
(2) O udelení licencie na prevádzkovanie technickej
sluby rozhoduje krajské riadite¾stvo na základe iadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Licencia na
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prevádzkovanie technickej sluby sa vydáva na desa
rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Odbornú spôsobilos osoba preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.

(3) Licencia na prevádzkovanie technickej sluby je
verejná listina a je neprevodite¾ná.

(6) Na uznávanie odbornej spôsobilosti sa primerane
vzahuje § 21 ods. 1 a 3.

(4) Vzor licencie na prevádzkovanie technickej sluby ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.

§ 71

§ 69
Vznik oprávnenia prevádzkova technickú slubu
(1) Oprávnenie prevádzkova technickú slubu vzniká doruèením licencie na prevádzkovanie technickej
sluby. Osobe, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, vzniká oprávnenie prevádzkova technickú
slubu dòom zápisu do tohto registra, ak deò zápisu do
obchodného registra je neskorí ako deò doruèenia licencie na prevádzkovanie technickej sluby.
(2) Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného
registra, je povinná poda návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie
technickej sluby. Ak nie je podaný návrh na zápis do
obchodného registra do 90 dní odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej sluby alebo ak registrový súd
odmietne vykonanie zápisu, táto osoba je povinná písomné rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej sluby a licenciu na prevádzkovanie
technickej sluby vráti krajskému riadite¾stvu do 15
dní po uplynutí 90-dòovej lehoty alebo do 15 dní od
oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra.
§ 70
Podmienky udelenia licencie
na prevádzkovanie technickej sluby
(1) Fyzická osoba, ktorá iada o udelenie licencie na
prevádzkovanie technickej sluby, musí spåòa podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a) a e) a g)
s tým, e § 11 ods. 2 a 3 platí rovnako.
(2) Právnická osoba, ktorá iada o udelenie licencie
na prevádzkovanie technickej sluby, musí spåòa podmienky ustanovené v § 12 s tým, e fyzické osoby uvedené v § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 nemusia spåòa
podmienku uvedenú v § 11 ods. 1 písm. f).
(3) Na posudzovanie bezúhonnosti a spo¾ahlivosti sa
vzahujú § 13 a 14.
(4) Odborne spôsobilou je osoba, ktorá
a) získala vysokokolské vzdelanie aspoò prvého stupòa v príslunom tudijnom odbore a má aspoò jednoroènú prax v tomto odbore alebo
b) má stredokolské vzdelanie v príslunom odbore
ukonèené maturitnou skúkou a má aspoò dvojroènú prax v tomto odbore, alebo
c) má ukonèené stredné odborné vzdelanie v príslunom odbore a má aspoò trojroènú prax v tomto odbore.

Náleitosti iadosti o udelenie licencie
na prevádzkovanie technickej sluby
(1) Fyzická osoba v iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie technickej sluby uvedie
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo, adresu pobytu a tátne obèianstvo,
b) obchodné meno a miesto èinnosti fyzickej osoby,
identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
c) predmet èinnosti pod¾a § 7 ods. 1,
d) miesto prevádzky a ïalích prevádzok, ak ich zriadi,
e) dobu ukonèenia èinnosti, ak zamý¾a èinnos vykonáva menej ako desa rokov.
(2) Fyzická osoba k iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie technickej sluby pripojí doklady uvedené v § 22 ods. 2 písm. a), e) a h) a doklad o vzdelaní
a potvrdenie o praxi; § 22 ods. 3 platí primerane s tým,
e sa prikladá iba doklad pod¾a § 22 ods. 2 písm. a) a doklad o vzdelaní a potvrdenie o praxi.
(3) Právnická osoba v iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie technickej sluby uvedie
a) obchodné meno a sídlo, prípadne adresu miesta èinnosti organizaènej zloky podniku alebo podniku zahraniènej osoby,
b) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo, adresu pobytu a tátne obèianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho èlenmi,
s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene,
c) identifikaèné èíslo, ak je pridelené,
d) predmet èinnosti pod¾a § 7 ods. 1,
e) miesto prevádzky a ïalích prevádzok, ak ich zriadi,
f) dobu ukonèenia, ak zamý¾a èinnos vykonáva
menej ako desa rokov.
(4) Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa primerane vzahuje aj na prokuristu, zodpovedného zástupcu, vedúceho organizaènej zloky podniku a vedúceho podniku
zahraniènej osoby.
(5) Právnická osoba k iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie technickej sluby pripojí doklady uvedené v
a) § 22 ods. 2 písm. a) a doklad o vzdelaní a potvrdenie
o praxi týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických
osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho èlenmi, a o osobách uvedených v § 23
ods. 3,
b) § 22 ods. 2 písm. a) o osobe, ktorá má najmenej 15 %
majetkový podiel v právnickej osobe,
c) § 23 ods. 2 písm. c) a f).
(6) Vzor iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej sluby ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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Konanie a rozhodovanie o udelení licencie
na prevádzkovanie technickej sluby
§ 72
(1) iados o udelenie licencie na prevádzkovanie
technickej sluby sa podáva osobne krajskému riadite¾stvu.
(2) Krajské riadite¾stvo si k iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej sluby vyiada vyjadrenie ministerstva k záujmu vnútorného poriadku
a bezpeènosti. Ustanovenia veobecného predpisu
o správnom konaní o povinnosti oboznámi úèastníka
konania s podkladmi pre rozhodnutie sa nepouijú, ak
krajské riadite¾stvo iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej sluby vyhovie. Ak krajské riadite¾stvo nemôe rozhodnú o iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej sluby v lehote pod¾a
veobecného predpisu o správnom konaní, môe túto
lehotu predåi riadite¾ krajského riadite¾stva, najviac
vak o 60 dní.
(3) Krajské riadite¾stvo do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na
prevádzkovanie technickej sluby vydá licenciu na prevádzkovanie technickej sluby, ktorou prevádzkovate¾
preukazuje oprávnenie prevádzkova v nej uvedené
èinnosti. Prevádzkovate¾ je povinný zaèa vykonáva
povolenú èinnos do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na
prevádzkovanie technickej sluby.
(4) V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie technickej sluby mono v záujme ochrany ivota,
zdravia, majetkových alebo iných práv osôb, ako aj
v záujme vnútorného poriadku a bezpeènosti urèi podmienky prevádzkovania technickej sluby, najmä rozsah èinnosti alebo obmedzenie èasu platnosti licencie
na prevádzkovanie technickej sluby. Podmienky prevádzkovania technickej sluby mono urèi aj dodatoène.
(5) Prevádzkovate¾ technickej sluby je povinný
oznámi ministerstvu vykonávanie technickej sluby
v objekte osobitnej dôleitosti pred jej zaèatím a zároveò musí poda ministerstvu iados o preverenie osôb,
ktoré budú technickú slubu vykonáva. Prevádzkovate¾ k iadosti o preverenie bezúhonnosti a spo¾ahlivosti
pripojí doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos osoby, ktoré predkladá uchádzaè o zamestnanie alebo zamestnanec. Ministerstvo
na základe tejto písomnej iadosti prevádzkovate¾a preverí bezúhonnos pod¾a § 13 a spo¾ahlivos pod¾a § 14
osoby, ktorá má vykonáva technickú slubu v objekte
osobitnej dôleitosti.
(6) Prevádzkovate¾, ktorý v posledných troch rokoch
opakovane poruil povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými veobecne záväznými právnymi predpismi,
uloené rozhodnutiami alebo opatreniami ministerstva
alebo krajského riadite¾stva, nemôe vykonáva technickú slubu v objektoch osobitnej dôleitosti.

Èiastka 190

§ 73
Oznamovacia povinnos
(1) Prevádzkovate¾ je povinný oznámi krajskému
riadite¾stvu zmeny vetkých údajov, ktoré uviedol v iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej
sluby, a doloi o tom doklady, ako aj doloi zmenu
dokladov, ktoré pripojil k iadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie technickej sluby, najneskôr do 15 dní
od týchto zmien.
(2) Prevádzkovate¾, ktorý je fyzickou osobou, je povinný predloi krajskému riadite¾stvu raz za dva roky
doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnos a spo¾ahlivos nie starie ako tri mesiace; tieto
doklady je prevádzkovate¾ povinný predloi raz za dva
roky aj o osobách uvedených v § 11 ods. 2 a 3.
(3) Prevádzkovate¾, ktorý je právnickou osobou, je
povinný predloi krajskému riadite¾stvu raz za dva
roky doklady a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos nie starie ako tri mesiace osôb
uvedených v § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 a doklady
a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos osoby uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b).
(4) Na základe oznámenia pod¾a odseku 1 a dokladov
a èestných vyhlásení technickej sluby predloených
pod¾a odsekov 2 a 3 krajské riadite¾stvo potvrdí prevádzkovate¾ovi zmeny alebo rozhodne o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej
sluby, alebo pozastaví prevádzkovanie technickej
sluby, alebo odníme licenciu na prevádzkovanie technickej sluby.
§ 74
Zmeny rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie technickej sluby
Krajské riadite¾stvo vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej sluby, ak sa zmeny týkajú rozsahu èinnosti; to platí aj na dodatoèné urèenie podmienok alebo zmenu
podmienok uvedených v § 72 ods. 4. Krajské riadite¾stvo do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie na
prevádzkovanie technickej sluby vydá novú licenciu
na prevádzkovanie technickej sluby s platnosou najviac do ukonèenia platnosti predchádzajúcej licencie
na prevádzkovanie technickej sluby.
§ 75
Pozastavenie prevádzkovania technickej sluby
(1) Krajské riadite¾stvo pozastaví prevádzkovanie
technickej sluby,
a) ak prestane fyzická osoba, ktorá je tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho èlenom, prokuristom, vedúcim organizaènej zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej právnickej osoby alebo
zodpovedným zástupcom, spåòa podmienku ustanovenú v § 11 ods. 1 písm. a), c) a e) alebo g), najdlhie na tri mesiace odo dòa, keï prestala spåòa uvedené podmienky,
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b) ak v právnickej osobe prestane pôsobi fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená kona v mene
právnickej osoby, najdlhie na tri mesiace odo dòa,
keï táto fyzická osoba prestala pôsobi v právnickej
osobe,
c) ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový
podiel v právnickej osobe, prestane spåòa podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti, najdlhie na
tri mesiace odo dòa, keï osoba prestala spåòa uvedené podmienky,
d) ak prevádzkovate¾, ktorý je fyzickou osobou, prestane spåòa podmienky spo¾ahlivosti ustanovené
v § 14 ods. 1 písm. d), do koneèného rozhodnutia vo
veci,
e) ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizaènej zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej fyzickej osoby alebo zodpovedným zástupcom
fyzickej osoby, ak musí by ustanovený, prestane
spåòa podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a),
c) a e) alebo g), najdlhie na tri mesiace odo dòa,
keï osoba prestala spåòa uvedené podmienky,
f) ak u prevádzkovate¾a vykonávajú funkcie fyzické
osoby, ktorých pôsobenie je pod¾a § 77 ods. 8 a 10
zakázané, najdlhie na tri mesiace,
g) na iados prevádzkovate¾a, najdlhie na dobu jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania technickej sluby,
h) ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu
vnútorného poriadku a bezpeènosti alebo
i) ak výkon èinnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhie na tri mesiace od zistenia tejto skutoènosti.
(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení prevádzkovania technickej sluby nemá odkladný úèinok.
(3) V prevádzkovaní technickej sluby mono pokraèova len na základe rozhodnutia krajského riadite¾stva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania technickej sluby zruí; toto rozhodnutie je krajské
riadite¾stvo povinné vyda do troch dní odo dòa, keï
prevádzkovate¾ technickej sluby preukáe, e dôvody,
pre ktoré sa prevádzkovanie technickej sluby pozastavilo, pominuli. Pozastavi prevádzkovanie technickej
sluby pod¾a odseku 1 písm. g) mono opakovane najskôr po uplynutí troch mesiacov od zruenia predchádzajúceho rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania
technickej sluby.
§ 76
Zánik oprávnenia prevádzkova technickú slubu
(1) Oprávnenie prevádzkova technickú slubu zaniká
a) smrou prevádzkovate¾a, ktorý bol fyzickou osobou,
b) zruením právnickej osoby,
c) uplynutím èasu, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie technickej sluby udelená,
d) rozhodnutím krajského riadite¾stva pod¾a § 77 alebo
e) písomným oznámením o ukonèení prevádzkovania
technickej sluby a odovzdaním licencie na prevádzkovanie technickej sluby prevádzkovate¾om.
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(2) Oprávnenie prevádzkova technickú slubu nezanikne odovzdaním licencie na prevádzkovanie technickej sluby prevádzkovate¾om, ak bolo zaèaté konanie
o pozastavení prevádzkovania technickej sluby alebo
konanie o odòatí licencie na prevádzkovanie technickej
sluby.
(3) Ak oprávnenie prevádzkova technickú slubu
zaniká uplynutím èasu, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie technickej sluby udelená, môe prevádzkovate¾ poiada o vydanie novej licencie na prevádzkovanie technickej sluby na èinnosti, ktoré sú
predmetom udelenej licencie na prevádzkovanie technickej sluby, najskôr es mesiacov a najneskôr tri
mesiace pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie technickej sluby.
§ 77
Odòatie licencie na
prevádzkovanie technickej sluby
(1) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí licencie na
prevádzkovanie technickej sluby, ak
a) uplynula lehota ustanovená v § 75 ods. 1 písm. a) a
c), e), f) alebo i) a dôvody, na základe ktorých bolo pozastavené oprávnenie prevádzkova technickú slubu, trvajú,
b) prevádzkovate¾, ktorý je fyzickou osobou, prestal
spåòa podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. a), c)
a e) alebo g) a nejde o prípad pod¾a § 75 ods. 1
písm. d),
c) prevádzkovate¾ zamestnáva osobu, ktorá nespåòa
podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti, viac
ako tri mesiace odo dòa, keï sa dozvedel, e zamestnanec nespåòa podmienku bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti alebo
d) prevádzkovate¾ nezaèal vykonáva aspoò jednu povolenú èinnos do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie technickej sluby alebo takúto
èinnos nevykonáva nepretrite dlhie ako jeden
rok.
(2) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí licencie na
prevádzkovanie technickej sluby, ak prevádzkovate¾
závaným spôsobom poruí alebo opakovane poruuje
povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak poruuje povinnosti uloené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riadite¾stva.
(3) Krajské riadite¾stvo rozhodne o trvalom odòatí licencie na prevádzkovanie technickej sluby, ak prevádzkovate¾ opakovane závaným spôsobom poruuje
povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak
opakovane závaným spôsobom poruuje povinnosti
uloené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riadite¾stva.
(4) Krajské riadite¾stvo rozhodne o odòatí udelenej licencie na prevádzkovanie technickej sluby aj vtedy,
ak prevádzkovate¾ ani do 30 dní po doruèení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie technickej sluby
neprevezme.
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(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o odòatí licencie na
prevádzkovanie technickej sluby nemá odkladný úèinok.
(6) Ak sa licencia na prevádzkovanie technickej
sluby odòala pod¾a odseku 3, ïaliu licenciu na prevádzkovanie technickej sluby tomu istému prevádzkovate¾ovi nie je moné udeli.
(7) Ak sa licencia na prevádzkovanie technickej
sluby odòala pod¾a odseku 1, 2 alebo 4, mono ïaliu
licenciu na prevádzkovanie technickej sluby tomu istému prevádzkovate¾ovi udeli a po uplynutí troch rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odòatí licencie na prevádzkovanie technickej sluby.
(8) Fyzická osoba, ktorej bola odòatá licencia na
prevádzkovanie technickej sluby pod¾a odseku 3, nemôe by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, vedúcim organizaènej zloky podniku,
vedúcim podniku zahraniènej osoby, prokuristom ani
zodpovedným zástupcom prevádzkovate¾a; ak ide o fyzickú osobu, ktorej bola odòatá licencia na prevádzkovanie technickej sluby pod¾a odseku 1, 2 alebo 4, nesmie vykonáva tieto funkcie do troch rokov odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí licencie na prevádzkovanie technickej sluby.
(9) Osoby, ktoré boli tatutárnym orgánom alebo
èlenom tatutárneho orgánu, vedúcim organizaènej
zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej osoby,
prokuristom alebo zodpovedným zástupcom prevádzkovate¾a, ktorému bola odòatá licencia na prevádzkovanie technickej sluby pod¾a odseku 3, nesmú vykonáva tieto funkcie u prevádzkovate¾a technickej
sluby ani by drite¾om licencie na prevádzkovanie
technickej sluby; to neplatí, ak ich èinnos nesúvisela
s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie
technickej sluby odòatá.
(10) Osoby, ktoré boli tatutárnym orgánom alebo
èlenom tatutárneho orgánu, vedúcim organizaènej
zloky podniku, vedúcim podniku zahraniènej osoby,
prokuristom alebo zodpovedným zástupcom prevádzkovate¾a, ktorému bola odòatá licencia na prevádzkovanie technickej sluby pod¾a odseku 1, 2 alebo 4, nesmú vykonáva tieto funkcie u prevádzkovate¾a
technickej sluby ani by drite¾om licencie na prevádzkovanie technickej sluby po dobu troch rokov odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí licencie na prevádzkovanie technickej sluby; to neplatí,
ak ich èinnos nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie technickej sluby odòatá.
§ 78
Povinnosti po zmene rozhodnutia o udelení licencie
na prevádzkovanie technickej sluby, po pozastavení
prevádzkovania technickej sluby alebo po zániku
oprávnenia prevádzkova technickú slubu
(1) Ak sa na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej sluby vydá nová
licencia na prevádzkovanie technickej sluby, prevádzkovate¾ je povinný predchádzajúcu licenciu na prevádzkovanie technickej sluby vráti krajskému riadi-
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te¾stvu najneskôr pri preberaní novej licencie na prevádzkovanie technickej sluby. O vrátení licencie na
prevádzkovanie technickej sluby krajské riadite¾stvo
vydá potvrdenie tomu, kto licenciu na prevádzkovanie
technickej sluby vrátil.
(2) Prevádzkovate¾, ktorého prevádzkovanie technickej sluby sa pozastavilo, je povinný zabezpeèi, aby sa
neporuovali ustanovenia tohto zákona.
(3) Pri pozastavení prevádzkovania technickej sluby
alebo zániku oprávnenia prevádzkova technickú slubu je prevádzkovate¾ povinný do 15 dní od pozastavenia prevádzkovania technickej sluby alebo zániku
oprávnenia prevádzkova technickú slubu vráti licenciu na prevádzkovanie technickej sluby krajskému riadite¾stvu; ak ide o zruenie právnickej osoby
s likvidáciou, túto povinnos má likvidátor. O vrátení licencie na prevádzkovanie technickej sluby krajské
riadite¾stvo vydá potvrdenie tomu, kto licenciu na prevádzkovanie technickej sluby vrátil.
(4) Ak je to vzh¾adom na záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti potrebné, v rozhodnutí o odòatí licencie na prevádzkovanie technickej sluby krajské riadite¾stvo urèí podmienky ukonèenia prevádzkovania
technickej sluby.
§ 79
Na prevádzkovanie technickej sluby sa primerane
vzahujú § 35, 37, 38, 41, § 43 a 47.
TVRTÁ ÈAS
AKREDITÁCIA
§ 80
Podmienky na udelenie akreditácie
(1) Odbornú prípravu na skúku pod¾a § 19 zabezpeèuje akreditovaná osoba. Akreditáciu udelí ministerstvo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá
a) je oprávnená na výkon èinnosti uvedenej v § 5,
b) preukáe, e je schopná zabezpeèi riadnu úroveò
odbornej prípravy,
c) preukáe, e má vhodné priestory, v ktorých sa má
vykonáva odborná príprava (ïalej len koliace zariadenie).
(2) Platnos akreditácie je najviac desa rokov odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie. Akreditovaná osoba vykonáva odbornú prípravu v koliacom zariadení.
§ 81
Konanie o iadosti o udelenie akreditácie
(1) iados o udelenie akreditácie obsahuje:
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo, adresu pobytu a obchodné meno fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej
osoby, ktorá iada o udelenie akreditácie,
b) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,
rodné èíslo, adresu pobytu osoby zodpovednej za
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e)
f)
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riadne vykonávanie odbornej prípravy (ïalej len
zodpovedná osoba),
dátum zaèatia vykonávania odbornej prípravy,
dobu ukonèenia èinnosti, ak zamý¾a èinnos vykonáva menej ako desa rokov,
adresu koliaceho zariadenia a jeho kapacitu,
údaje o osobách, ktoré budú vykonáva odbornú prípravu (ïalej len lektor) v rozsahu osobných údajov
pod¾a písmena b).

(2) iadate¾ o akreditáciu k iadosti pripojí
a) doklad preukazujúci právo uíva koliace zariadenie; ministerstvo si môe vyiada aj doklady preukazujúce vhodnos koliaceho zariadenia,
b) èestné vyhlásenie lektorov s potvrdeniami o praxi
a dokladmi o vzdelaní; v èestnom vyhlásení sa uvedú
osobné údaje lektora, predmety, ktoré bude prednáa, a preh¾ad o dosiahnutom vzdelaní,
c) koncepciu odbornej prípravy a uèebný plán,
d) doklad o zaplatení správneho poplatku.
(3) Zodpovedná osoba musí spåòa podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. b) a e) a § 17 ods. 2.
(4) iadate¾ o akreditáciu je povinný umoni osobám povereným ministerstvom vykona obhliadku
koliaceho zariadenia.
(5) O iadosti o udelenie akreditácie rozhodne ministerstvo do 90 dní od zaèatia konania. Ak iadate¾
o akreditáciu nie je vlastníkom koliaceho zariadenia,
ministerstvo udelí akreditáciu len na obdobie, poèas
ktorého je iadate¾ o akreditáciu oprávnený priestory
koliaceho zariadenia uíva. Ministerstvo v rozhodnutí o udelení akreditácie uvedie aj adresu koliaceho zariadenia.
§ 82
Zmena rozhodnutia o udelení akreditácie,
pozastavenie vykonávania odbornej
prípravy a zánik akreditácie
(1) Akreditovaná osoba je povinná oznámi ministerstvu zmenu vetkých údajov, ktoré uviedla v iadosti
o akreditáciu, a doloi o tom doklady, ako aj doloi
zmenu dokladov, ktoré pripojila k iadosti o akreditáciu, najneskôr do 15 dní od týchto zmien. Vo vykonávaní odbornej prípravy môe pokraèova a po potvrdení
zmien ministerstvom alebo po zmene rozhodnutia
o udelení akreditácie.
(2) Ministerstvo na základe oznámenia zmien a doloenia dokladov pod¾a odseku 1 potvrdí zmenu alebo zaène konanie o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie
do 15 dní odo dòa oznámenia zmien a doloenia dokladov pod¾a odseku 1.
(3) Ministerstvo pozastaví vykonávanie odbornej prípravy, ak akreditovanej osobe bolo pozastavené prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva pod¾a
§ 31. Pozastavenie vykonávania odbornej prípravy sa
písomne oznámi akreditovanej osobe na základe rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva.
(4) Akreditácia zaniká
a) smrou akreditovanej osoby,
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b) zruením akreditovanej právnickej osoby,
c) odòatím akreditácie,
d) odòatím licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej
sluby,
e) na iados akreditovanej osoby,
f) uplynutím èasu, na ktorý bola akreditácia udelená.
(5) Ministerstvo akreditáciu odníme, ak akreditovaná osoba
a) nezabezpeèuje riadnu úroveò odbornej prípravy,
b) závaným spôsobom poruí alebo opakovane poruuje povinnosti ustanovené zákonom alebo inými
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak
poruuje povinnosti uloené v rozhodnutiach alebo
opatreniach ministerstva,
c) nezaèala vykonáva odbornú prípravu do jedného
roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie alebo odbornú prípravu
nevykonáva nepretrite dlhie ako jeden rok.
(6) Akreditovaná osoba, ktorej bola akreditácia odòatá, je povinná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí akreditácie vráti rozhodnutie o udelení akreditácie ministerstvu.
(7) Tomu, komu bola akreditácia odòatá, alebo
tomu, koho iados o udelenie akreditácie bola zamietnutá, mono novú akreditáciu udeli najskôr po piatich
rokoch odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí akreditácie alebo rozhodnutia o neudelení akreditácie.
§ 83
Povinnosti akreditovanej osoby
(1) Akreditovaná osoba je povinná ministerstvu doruèi najneskôr pä dní pred zaèatím odbornej prípravy
zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu. V zozname uvedie meno a priezvisko osoby, dátum
jej narodenia, adresu pobytu, dátum, èas a miesto konania odbornej prípravy.
(2) Pri zaèatí odbornej prípravy akreditovaná osoba
vydá osobe prihlásenej na odbornú prípravu záznamník. V záznamníku lektor vyznaèí uchádzaèovi prítomnos na kadej hodine prednáky uvedením dátumu,
èasu a témy konania prednáky. Prítomnos uchádzaèa na prednáke lektor potvrdí podpisom po ukonèení
hodiny. Uchádzaè je povinný ma záznamník poèas odbornej prípravy pri sebe, predloi ho skúobnej komisii pri skúke alebo na poiadanie orgánu tátneho dozoru alebo kontroly pri výkone tátneho dozoru alebo
kontroly. Po vykonaní skúky záznamník uschováva
akreditovaná osoba jeden rok.
(3) O priebehu odbornej prípravy je akreditovaná
osoba povinná vies evidenciu osôb a evidenciu záznamníkov. V evidencii osôb sa uvedú osobné údaje
osoby v rozsahu meno, priezvisko, prípadne titul, dátum narodenia a adresa pobytu a v evidencii záznamníkov sa uvedie poradové èíslo záznamníka, meno
a priezvisko osoby, ktorej bol záznamník vydaný.
(4) Evidencie uvedené v odseku 3 je akreditovaná
osoba povinná vies v koliacom zariadení poèas celej
doby vykonávania odbornej prípravy a uschováva ich
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v sídle právnickej osoby alebo v mieste èinnosti fyzickej
osoby tri roky po vykonaní posledného zápisu v evidencii.
PIATA ÈAS
TÁTNY DOZOR A KONTROLA, SPRÁVNE DELIKTY
A PRIESTUPKY NA ÚSEKU SÚKROMNEJ
BEZPEÈNOSTI A EVIDENCIE
PRVÁ HLAVA
TÁTNY DOZOR A KONTROLA
§ 84
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6. sa osoba odmietne podrobi skúke, èi nie je pod
vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok,
d) vstupova do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom tátneho dozoru,
kontroly alebo kontroly èinnosti, a vyadova súèinnos kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov;
kadý je povinný súèinnos poskytnú,
e) vyadova preukázanie totonosti osôb vykonávajúcich èinnosti pod¾a tohto zákona, ako aj vetkých
osôb, ktoré sú prítomné pri vykonávaní tejto èinnosti,
f) zisova, èi zamestnanec pri plnení úloh nie je pod
vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok; ten je povinný podrobi sa zisteniu.

(1) tátny dozor nad dodriavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám vykonáva ministerstvo.

(2) Osoba, ktorej bol zadraný preukaz pod¾a odseku 1 písm. c), môe vykona len úkony súvisiace s odovzdaním sluby.

(2) Kontrolu nad dodriavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe fyzickým
osobám a právnickým osobám vo svojej pôsobnosti vykonáva krajské riadite¾stvo.

(3) O zadraní preukazu pod¾a odseku 1 písm. c)
vydá kontrolór alebo policajt potvrdenie a vec predloí
neodkladne, najneskôr do troch dní od zadrania preukazu, orgánu dozoru alebo orgánu kontroly na rozhodnutie pod¾a § 89 ods. 1 písm. a).

(3) Kontrolu èinnosti pod¾a tohto zákona je oprávnený vykonáva kadý policajt a v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom aj prísluník Vojenskej polície a prísluník elezniènej polície.
(4) tátny dozor a kontrolu v objektoch osobitnej dôleitosti vykonáva ministerstvo a krajské riadite¾stvo
spravidla v súèinnosti s orgánmi, ktoré vykonávajú
tátny odborný dozor pod¾a osobitného zákona.35)
§ 85
(1) Osoba poverená výkonom tátneho dozoru alebo
kontroly (ïalej len kontrolór) alebo policajt pri výkone
kontroly èinnosti je oprávnený
a) uklada na mieste pokyny na odstránenie zistených
nedostatkov,
b) vykona zápis v inpekènej knihe dozoru a robi záznamy v evidenciách, ktoré sa vedú v chránenom objekte alebo na chránenom mieste,
c) zadra osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany,
pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, osobe
uvedenej v § 11 ods. 1 a 3, osobe uvedenej v § 12
ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 preukaz, ak
1. sú opakované alebo hrubé nedostatky v èinnosti
osoby,
2. táto osoba nemôe riadne plni úlohy preto, lebo je
pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných
návykových látok,
3. má dôvodné pochybnosti o odbornej úrovni fyzickej osoby alebo o úrovni jej výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
4. je podozrenie z falovania alebo pozmeòovania
preukazu,
5. preukaz stratil platnos,
35

(4) Na ukladanie pokynov pod¾a odseku 1 písm. a) sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní. Uloenie pokynu sa uvedie v inpekènej knihe dozoru
a v zázname o kontrole èinnosti pod¾a odseku 6 alebo
v zázname o výsledku tátneho dozoru, alebo v zázname o výsledku kontroly.
(5) Proti uloeným pokynom pod¾a odseku 1 písm. a)
môe prevádzkovate¾ poda do dvoch dní po ich uloení
písomné námietky, ktoré musia by odôvodnené. Námietky nemajú odkladný úèinok. O námietkach rozhodne orgán dozoru, ak pokyny uloil kontrolór ministerstva, alebo orgán kontroly, ak pokyny uloil
kontrolór krajského riadite¾stva alebo policajt pri výkone kontroly èinnosti. O námietkach rozhodne orgán dozoru alebo orgán kontroly do piatich dní od doruèenia
námietok.
(6) O nedostatkoch zistených pri kontrole èinnosti
policajt vypracuje záznam o kontrole èinnosti a písomne vyrozumie krajské riadite¾stvo pod¾a miesta zistenia
nedostatku.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa vzahujú aj na
kontrolu èinnosti vykonávanú prísluníkom Vojenskej
polície v chránených objektoch alebo na chránených
miestach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej
republiky a na kontrolu èinnosti vykonávanú prísluníkom elezniènej polície v chránených objektoch alebo na chránených miestach v pôsobnosti elezniènej
polície.
§ 86
(1) Kontrolór sa pred zaèatím tátneho dozoru alebo
kontroly preukáe preukazom kontrolóra a sluobným

) Napríklad zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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preukazom osobe oprávnenej kona za kontrolovaný
subjekt alebo zamestnancovi kontrolovaného subjektu
prítomnému na mieste výkonu tátneho dozoru alebo
kontroly. Ak nie je osoba oprávnená kona za kontrolovaný subjekt prítomná v èase zaèatia tátneho dozoru
alebo kontroly na mieste výkonu tátneho dozoru alebo
kontroly, kontrolór je povinný neodkladne oznámi tejto osobe zaèatie tátneho dozoru alebo kontroly.
(2) Kontrolór je pri výkone tátneho dozoru alebo
kontroly oprávnený
a) vyadova od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov poskytnutie prvopisov dokladov a iných
písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosièov dát, robi si z nich kópie a vykonáva
s nimi potrebné úkony súvisiace s výkonom tátneho dozoru alebo kontroly,
b) vyadova súèinnos kontrolovaného subjektu, jeho
zamestnancov, ako aj ïalích tátnych orgánov a organizácií, fyzických osôb a právnických osôb; kadý
je povinný kontrolórovi súèinnos poskytnú,
c) vyadova v urèenej lehote písomné vyjadrenie k zisteniam tátneho dozoru alebo kontroly,
d) prizva k výkonu tátneho dozoru alebo kontroly policajtov alebo zamestnancov ministerstva, krajského riadite¾stva alebo útvaru Policajného zboru, alebo iných právnických osôb, alebo iné fyzické osoby,
ak to povaha tátneho dozoru alebo kontroly vyaduje; tieto osoby sa preukáu pred zaèiatkom výkonu tátneho dozoru alebo kontroly preukazom totonosti.
(3) Kontrolór je pri výkone tátneho dozoru alebo
kontroly povinný
a) zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, ktoré sa
dozvedel pri výkone tátneho dozoru alebo kontroly,
okrem prípadov uvedených v písmene h) a i), alebo
ak ho od tejto povinnosti oslobodí ten, v koho záujme
túto povinnos má, alebo vo verejnom záujme vedúci
orgánu dozoru alebo vedúci orgánu kontroly,
b) osobe uvedenej v odseku 1 umoni prítomnos pri
výkone tátneho dozoru alebo kontroly a priebene
túto osobu oboznamova s výsledkom tátneho dozoru alebo kontroly,
c) spracova záznam o výsledku tátneho dozoru alebo
záznam o výsledku kontroly (ïalej len záznam
o kontrole), s ktorým oboznámi kontrolovaný subjekt,
d) preveri opodstatnenos námietok v písomnom vyjadrení kontrolovaného subjektu k zisteniam tátneho dozoru alebo kontroly pod¾a odseku 2 písm. c),
opodstatnené a preukázané námietky zoh¾adni
v dodatku k záznamu o kontrole; k dodatoèným námietkam kontrolór nemusí prihliada,
e) vyda písomné potvrdenie o prevzatí prvopisov dokladov a iných písomností a technických nosièov
dát,
f) prerokova záznam o kontrole s kontrolovaným subjektom a ten mu odovzda,
g) v zázname o kontrole uloi kontrolovanému subjektu povinnos v urèenej lehote prija opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne o prijatých opatreniach a ich splnení predloi orgánu
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dozoru alebo orgánu kontroly v urèenej lehote písomnú informáciu,
h) oznámi podozrenie z trestnej èinnosti orgánom èinným v trestnom konaní a iné skutoènosti orgánom
prísluným pod¾a osobitných predpisov,
i) v odôvodnených prípadoch informova o výsledku
tátneho dozoru alebo kontroly orgán pod¾a osobitného zákona,35) a ak je to vo verejnom záujme, aj verejnos.
(4) Kontrolóri, ktorí vedia o skutoènostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú povinní
tieto skutoènosti bez zbytoèného odkladu, najneskôr
do zaèatia kontroly, písomne oznámi orgánu dozoru
alebo orgánu kontroly. Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosti o nepredpojatosti kontrolórov so zrete¾om na
ich vzah k predmetu kontroly, ku kontrolovanému
subjektu alebo k jeho zamestnancom, môe proti ich
úèasti na kontrole poda písomné námietky orgánu dozoru alebo orgánu kontroly s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný úèinok. Kontrolóri, proti
ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú oprávnení
vykona pri tátnom dozore alebo kontrole len také
úkony, ktoré nedovo¾ujú odklad. Vedúci orgánu dozoru
alebo orgánu kontroly alebo ním urèený zamestnanec
je povinný rozhodnú o námietkach najneskôr do
piatich dní od ich uplatnenia a písomne oboznámi
s rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil. Na rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.
(5) Podrobnosti o preukaze kontrolóra a jeho vzor
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§ 87
Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1) Kontrolovaný subjekt je oprávnený
a) by prítomný pri výkone tátneho dozoru alebo kontroly, oboznamova sa s výsledkami tátneho dozoru
alebo kontroly a vyjadrova sa k nim,
b) vyadova písomné potvrdenie o prevzatí prvopisov
dokladov a iných písomností a technických nosièov
dát,
c) oboznámi sa so záznamom o kontrole a prevzia jeden výtlaèok záznamu o kontrole.
(2) Kontrolovaný subjekt je povinný
a) poskytnú kontrolórovi potrebnú súèinnos na vykonanie tátneho dozoru alebo kontroly, umoni
mu vykonanie tátneho dozoru alebo kontroly vrátane vytvorenia vhodných materiálnych a technických
podmienok na vykonanie tátneho dozoru alebo
kontroly,
b) umoni vstup kontrolóra do objektov, na pozemky
a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom tátneho dozoru alebo kontroly,
c) zabezpeèi preukázanie totonosti osôb vykonávajúcich èinnosti pod¾a tohto zákona, ako aj vetkých
osôb, ktoré sú prítomné pri vykonávaní tejto èinnosti,
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d) poskytnú kontrolórovi prvopisy dokladov a iných
písomností, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosièov dát,
e) v urèenej lehote zasla písomné vyjadrenie k zisteniam tátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole,
f) v urèenej lehote prija opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov; o prijatých opatreniach a ich
splnení predloi orgánu tátneho dozoru alebo orgánu kontroly v stanovenej lehote písomnú informáciu.
§ 88
Záznam o kontrole
(1) O výsledku tátneho dozoru alebo kontroly kontrolór vypracuje záznam o kontrole. Záznam o kontrole
musí obsahova:
a) oznaèenie orgánu dozoru alebo orgánu kontroly, èíslo písomnosti, dátum napísania záznamu o kontrole,
b) identifikaèné údaje kontrolórov s uvedením mena,
priezviska a funkcie a rovnaké identifikaèné údaje
prizvaných osôb,
c) dátum vykonania tátneho dozoru alebo kontroly,
d) oznaèenie kontrolovaného subjektu,
e) predmet tátneho dozoru alebo kontroly,
f) identifikaèné údaje zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol prítomný
pri výkone tátneho dozoru alebo kontroly, s uvedením mena, priezviska a pracovného zaradenia,
g) preukázané zistenia s uvedením poruených veobecne záväzných právnych predpisov,
h) vlastnoruèné podpisy kontrolórov,
i) vlastnoruèný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený,
j) vyjadrenia k zisteniam tátneho dozoru alebo kontroly,
k) uloenie povinnosti kontrolovanému subjektu prija
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
a oznámi ich v stanovenej lehote orgánu dozoru alebo orgánu kontroly,
l) opatrenia vykonané voèi kontrolovanému subjektu,
m) ïalie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia.
(2) Ak kontrolovaný subjekt v lehote urèenej pod¾a
§ 87 ods. 2 písm. e) nezale orgánu dozoru alebo orgánu
kontroly písomné vyjadrenie, má sa za to, e so zisteniami tátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole, súhlasí.
(3) tátny dozor alebo kontrola sú ukonèené v deò
podpísania záznamu o kontrole a jeho dodatku. tátny
dozor alebo kontrola sa povaujú za ukonèené aj vtedy,
ak niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu odmietne podpísa záznam o kontrole. Túto skutoènos je
potrebné uvies v zázname o kontrole.
36

) Napríklad § 214, 215, 280 ods. 2, 281 a 284 Trestného poriadku.
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§ 89
(1) Orgán dozoru a orgán kontroly sú oprávnené rozhodnú o tom, e
a) osobe preukaz, ktorý bol zadraný pod¾a § 85 ods. 1
písm. c), nebude vrátený do koneèného rozhodnutia
vo veci; orgán dozoru alebo orgán kontroly rozhodne
vo veci do desiatich dní odo dòa zadrania preukazu;
o zaèatí konania úèastníka neupovedomuje,
b) osoba, ktorá nie je spo¾ahlivá pod¾a § 14 ods. 1
písm. d), je povinná odovzda preukaz orgánu dozoru alebo orgánu kontroly do koneèného rozhodnutia
vo veci pod¾a osobitného predpisu,36)
c) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná
opätovne sa podrobi posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ak sú o jej zdravotnom stave dôvodné pochybnosti,
d) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná podrobi sa preskúaniu odbornej spôsobilosti, ak sú
dôvodné pochybnosti o jej odbornej úrovni; rozhodnutie o nariadení preskúania musí by vydané do
30 dní od zistenia dôvodov na jeho vydanie.
(2) Ak bolo rozhodnuté pod¾a odseku 1 písm. d), e
osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania,
odbornej prípravy a poradenstva sa musí podrobi preskúaniu odbornej spôsobilosti, je táto osoba povinná
odovzda preukaz odbornej spôsobilosti orgánu dozoru
alebo orgánu kontroly, ktorý vydal rozhodnutie. Pri
preskúaní odbornej spôsobilosti sa postupuje pod¾a
§ 19 ods. 1, 2, 5 a 8; absolvovanie odbornej prípravy sa
nevyaduje. Preukaz sa vráti po úspenom absolvovaní
skúky.
(3) Na rozhodovanie pod¾a odseku 1 je vecne prísluný orgán dozoru, ak dôvody rozhodnutia boli zistené
jeho èinnosou alebo mu boli oznámené; orgán kontroly je vecne prísluný na rozhodovanie, ak dôvody rozhodnutia boli zistené jeho èinnosou alebo policajtom
pri kontrole èinnosti.
§ 90
(1) Orgán dozoru a orgán kontroly sú oprávnené rozhodnú o odòatí preukazu osobe, ktorá nie je bezúhonná pod¾a § 13 alebo ktorá nie je spo¾ahlivá pod¾a § 14
ods. 1 písm. a) a c), e) a g), alebo ktorá nie je spo¾ahlivá pod¾a § 14 ods. 1 písm. d) a bolo vo veci právoplatne
rozhodnuté v jej neprospech, alebo u ktorej sú dôvodné
pochybnosti o úrovni jej výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a bolo vo veci
právoplatne rozhodnuté v jej neprospech, alebo ktorá
sa podrobila preskúaniu odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 89 ods. 1 písm. d) a skúku nevykonala úspene.
(2) Ak sa preukaz odòal pod¾a odseku 1, mono nový
preukaz vyda najskôr po uplynutí piatich rokov a a po
absolvovaní odbornej prípravy a úspenom vykonaní
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skúky. Pri preskúaní odbornej spôsobilosti sa postupuje pod¾a § 19 ods. 1, 2, 5 a 8.

správneho deliktu, správnym deliktom sa získala alebo
sa nadobudla za vec získanú správnym deliktom.

(3) Na vecnú príslunos rozhodova pod¾a odseku 1
sa vzahuje § 89 ods. 3.

(6) Ak sa neuloilo prepadnutie veci pod¾a odseku 5,
mono rozhodnú, e táto vec bude zhabaná, ak vec
a) patrí páchate¾ovi správneho deliktu, ktorého nemono stíha za správny delikt, alebo
b) nepatrí páchate¾ovi správneho deliktu, alebo mu nepatrí v celosti, a ak to vyaduje bezpeènos osôb alebo majetku alebo iný veobecný záujem.

DRUHÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY
NA ÚSEKU SÚKROMNEJ BEZPEÈNOSTI
§ 91
Správne delikty na úseku súkromnej bezpeènosti
(1) Ministerstvo alebo krajské riadite¾stvo uloí pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorý
a) bez licencie vykonáva èinnos, ktorá je bezpeènostnou slubou, pre iné osoby,
b) bez licencie vykonáva èinnos, ktorá je bezpeènostnou slubou, ako vlastnú ochranu alebo bez licencie
vykonáva èinnos, ktorá je technickou slubou,
c) poveruje výkonom fyzickej ochrany, pátrania,
odbornej prípravy a poradenstva osoby, ktoré
nespåòajú podmienky bezúhonnosti alebo spo¾ahlivosti,
d) nesplní povinnos ustanovenú v § 56 ods. 3, v § 56
ods. 5 prvej vete alebo v § 56 ods. 7,
e) nesplní inú povinnos, ako je uvedená v písmenách a) a d), ustanovenú týmto zákonom alebo nesplní povinnos uloenú rozhodnutím ministerstva
alebo krajského riadite¾stva vydaným na základe
tohto zákona.
(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) mono
uloi pokutu od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b) pokutu od 50 000 Sk
do 1 000 000 Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. c) pokutu od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk, za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. d) pokutu od
10 000 Sk do 500 000 Sk a za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. e) pokutu do 100 000 Sk; zákaz èinnosti
do piatich rokov mono uloi za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. a) a b) a do troch rokov za správny delikt
pod¾a odseku 1 písm. d).
(3) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. e) môe
uloi kontrolór pri výkone tátneho dozoru alebo kontroly blokovú pokutu do 10 000 Sk. Na blokové konanie
sa primerane pouijú ustanovenia o blokovom konaní
pri prejednávaní priestupkov.37)
(4) Pri ukladaní sankcií za správne delikty pod¾a odseku 1 ministerstvo alebo krajské riadite¾stvo prihliada
na závanos, spôsob, dåku trvania a následky protiprávneho konania a prihliadne aj na opakované poruenie právnej povinnosti alebo na to, e sa konaním poruili viaceré povinnosti.
(5) Za správny delikt pod¾a odseku 1 mono uloi aj
prepadnutie veci, ak vec patrí páchate¾ovi správneho
deliktu a ak ide o vec, ktorá sa pouila na spáchanie
37

(7) Prepadnutie veci nemono uloi alebo zhabanie
veci nemono vyslovi, ak je hodnota veci v nápadnom
nepomere k povahe správneho deliktu.
(8) Pokutu, zákaz èinnosti alebo prepadnutie veci
mono uloi a zhabanie veci mono vyslovi najneskôr
do piatich rokov odo dòa poruenia právnej povinnosti.
(9) Úèastníkom konania pri prejednávaní správnych deliktov je aj vlastník veci, ktorá sa má zhaba,
a to v èasti konania týkajúceho sa zhabania veci.
(10) Správne delikty pod¾a odseku 1 prejednáva ministerstvo, ak boli zistené èinnosou ministerstva alebo
mu boli oznámené, alebo krajské riadite¾stvo, ak boli
zistené èinnosou krajského riadite¾stva alebo mu boli
oznámené.
(11) Uloením sankcie za správny delikt pod¾a odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia o pozastavení prevádzkovania bezpeènostnej sluby pod¾a § 31, o pozastavení prevádzkovania vlastnej ochrany pod¾a § 65,
o pozastavení prevádzkovania technickej sluby pod¾a
§ 75, o odòatí licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby pod¾a § 33, o odòatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany pod¾a § 66 alebo o odòatí licencie
na prevádzkovanie technickej sluby pod¾a § 77.
(12) Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
Vlastníkom prepadnutých vecí alebo zhabaných vecí sa
stáva tát.
§ 92
Priestupky na úseku súkromnej bezpeènosti
(1) Priestupku na úseku súkromnej bezpeènosti sa
dopustí ten, kto
a) bez licencie vykonáva èinnos, ktorá je bezpeènostnou slubou alebo technickou slubou,
b) sa pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej
prípravy a poradenstva vydáva za policajta alebo za
inú osobu, ktorá plní úlohy verejnej správy,
c) ako zamestnanec nepredloí prevádzkovate¾ovi alebo prevádzkovate¾ovi technickej sluby doklady preukazujúce jeho bezúhonnos a spo¾ahlivos pod¾a
§ 45 a 46,
d) ako osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva si na mieste,
o ktorom sa predpokladá, e bol na òom spáchaný
trestný èin, na mieste, kde dolo k dopravnej nehode, prevádzkovej nehode (havárii), pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde
bola usmrtená osoba alebo dolo k ublíeniu na

) § 84 a 85 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 524/1990 Zb.

Strana 4410

Zbierka zákonov è. 473/2005

zdraví, ako aj na mieste, kde bola pouitá strelná
zbraò alebo vecný bezpeènostný prostriedok, nepoèína tak, aby iadnym spôsobom nesaovala vyetrovanie,
e) ako zamestnanec kontrolovaného subjektu alebo
ako osoba oprávnená kona za kontrolovaný subjekt
odmietne poskytnú kontrolórovi potrebnú súèinnos na vykonanie tátneho dozoru alebo kontroly,
neumoní mu vstup do objektov, na pozemky a do
iných priestorov, ktoré súvisia s výkonom tátneho
dozoru alebo kontroly, alebo mu neposkytne prvopisy dokladov, písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosièov dát,
f) nesplní inú povinnos, ako je uvedená v písmenách a) a e), ustanovenú týmto zákonom alebo na
jeho základe.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) mono uloi pokutu od 20 000 Sk do 200 000, za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b) a e) pokutu od 5 000 Sk do
100 000 Sk, za priestupok pod¾a odseku 1 písm. f) pokutu do 50 000 Sk; zákaz èinnosti do piatich rokov
mono uloi za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a), b)
a f).
(3) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva ministerstvo, ak boli zistené èinnosou ministerstva alebo mu
boli oznámené, alebo krajské riadite¾stvo, ak boli zistené èinnosou krajského riadite¾stva alebo mu boli
oznámené.
(4) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. f) mono uloi pokutu v blokovom konaní do 5 000 Sk, prièom pokutu môe uloi aj kontrolór pri výkone tátneho dozoru alebo kontroly; v rozkaznom konaní mono uloi
pokutu do 10 000 Sk.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch, ak tento zákon neustanovuje inak.38)
(6) Ten, komu bol uloený zákaz èinnosti pod¾a odseku 2, je povinný odovzda preukaz správnemu orgánu,
ktorý rozhodol o zákaze èinnosti. Po zruení zákazu
èinnosti sa preukaz vráti osobe, ktorá ho odovzdala
správnemu orgánu.
TRETIA HLAVA
EVIDENCIE VEDENÉ MINISTERSTVOM
§ 93
(1) Ministerstvo vedie informaèný systém súkromnej
bezpeènosti (ïalej len informaèný systém).
(2) V informaènom systéme sa vedie evidencia
a) prevádzkovate¾ov stránej sluby,
b) prevádzkovate¾ov detektívnej sluby,
c) prevádzkovate¾ov odbornej prípravy a poradenstva,
d) prevádzkovate¾ov vlastnej ochrany osobitne pre kadý druh bezpeènostnej sluby,
38
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e) prevádzkovate¾ov technickej sluby,
f) iadate¾ov o udelenie licencie, ktorým sa licencia neudelila,
g) právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa udelila akreditácia,
h) fyzických osôb, ktoré sa prihlásili na kvalifikaènú
skúku, s výsledkom kvalifikaènej skúky,
i) fyzických osôb, ktoré sa prihlásili na skúku, s výsledkom skúky,
j) fyzických osôb, ktorým sa vydal preukaz,
k) fyzických osôb, ktorým sa odòal preukaz,
l) právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bol uloený zákaz èinnosti,
m) fyzických osôb, ktorým bola uloená sankcia za priestupok,
n) fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola uloená sankcia alebo ochranné opatrenie za správny
delikt,
o) údajov zo správ o èinnosti bezpeènostných sluieb,
p) osôb, u ktorých bola preverovaná bezúhonnos
a spo¾ahlivos pod¾a § 53 ods. 2.
(3) Informaèný systém vedený pod¾a odseku 2 obsahuje osobné údaje v rozsahu údajov uvádzaných v iadostiach alebo v rozsahu údajov uvádzaných v ostatných tlaèivách pod¾a tohto zákona, alebo údajov
získaných v konaniach pod¾a tohto zákona. Údaje do informaèného systému vkladá ministerstvo alebo krajské
riadite¾stvo, ktoré vykonalo úkon. Údaje evidované v informaènom systéme sa uschovávajú najmenej po dobu
piatich rokov od zániku platnosti dokladov, z ktorých
boli údaje pouité, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Pri spracúvaní osobných údajov pod¾a odseku 2
a pri ich ochrane sa postupuje pod¾a osobitného predpisu,39) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Do evidencie pod¾a odseku 2 písm. a) a e), g), j)
a l) má právo nahliadnu kadý. Výpis z evidencie vedenej pod¾a odseku 2 mono poskytnú na základe písomnej iadosti osobe, ktorá osvedèí právny záujem.
(6) Podrobnosti o vedení evidencie pod¾a odseku 2
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§ 94
(1) Na rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje
veobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Èestné vyhlásenie podávané pod¾a tohto zákona
musí by vlastnoruène podpísané pred správnym orgánom osobou, ktorá ho podáva, alebo osvedèené notárom alebo iným prísluným orgánom.40)

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona è. 515/2003 Z. z.

39
40
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(3) Vzdelaním v oblasti bezpeènostných sluieb je aj
vzdelanie získané túdiom v policajnej kole na území
Slovenskej republiky a do 31. decembra 1992 aj v policajnej kole na území Èeskej republiky alebo odborná
príprava získaná pod¾a osobitného zákona;41) za vzdelanie v oblasti bezpeènostných sluieb sa nepovauje
jazykové vzdelanie a pedagogické vzdelanie získané
túdiom v uvedených kolách.
§ 95
Záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti
(1) Pri rozhodovaní so zrete¾om na záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti vychádza ministerstvo
a krajské riadite¾stvo z vývoja bezpeènostnej situácie
v Slovenskej republike alebo na èastiach jej územia
a z pravdepodobného vplyvu èinností, ktorých sa rozhodnutie týka, na túto situáciu.
(2) V odôvodnení rozhodnutia vydaného so zrete¾om
na záujem vnútorného poriadku a bezpeènosti musia
by podrobne uvedené skutoènosti, z ktorých tento záujem v danom prípade vyplýva.
§ 96
Prechodné ustanovenia
(1) Licencia na prevádzkovanie stránej sluby vydaná pred 1. januárom 2006 sa povauje za licenciu na
prevádzkovanie stránej sluby vydanú pod¾a tohto zákona v rozsahu, v akom bola udelená; jej platnos zaniká dòom uvedeným v rozhodnutí o udelení licencie,
najneskôr vak 31. decembra 2010.
(2) Licencia na prevádzkovanie detektívnej sluby
vydaná pred 1. januárom 2006 sa povauje za licenciu
na prevádzkovanie detektívnej sluby vydanú pod¾a
tohto zákona v rozsahu, v akom bola udelená; jej platnos zaniká dòom uvedeným v rozhodnutí o udelení licencie, najneskôr vak 31. decembra 2010.
(3) Licencia na prevádzkovanie vlastnej ochrany vydaná pred 1. januárom 2006 sa povauje za licenciu na
prevádzkovanie vlastnej ochrany vydanú pod¾a tohto
zákona v rozsahu, v akom bola udelená; jej platnos zaniká dòom uvedeným v rozhodnutí o udelení licencie,
najneskôr vak 31. decembra 2010.
(4) ivnostenské oprávnenie na prevádzkovanie technickej sluby vydané pred 1. januárom 2006 sa povauje za licenciu na prevádzkovanie technickej sluby vydanú pod¾a tohto zákona v rozsahu, v akom bolo vydané;
jeho platnos zaniká dòom uvedeným v ivnostenskom
oprávnení, najneskôr vak 31. decembra 2006.
(5) Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy
udelená pred 1. januárom 2006 sa povauje za akreditáciu pod¾a tohto zákona v rozsahu, v akom bola udelená; jej platnos zaniká najneskôr 30. júna 2006.
(6) Prevádzkovate¾ stránej sluby alebo prevádzkovate¾ detektívnej sluby, ktorý je fyzickou osobou, je
41
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povinný do 30. júna 2006 predloi krajskému riadite¾stvu listiny preukazujúce, e spåòa podmienky ustanovené v § 11; ak tak neurobí, krajské riadite¾stvo mu odníme licenciu.
(7) Prevádzkovate¾ stránej sluby alebo prevádzkovate¾ detektívnej sluby, ktorý je právnickou osobou, je
povinný do 30. júna 2006 predloi krajskému riadite¾stvu listiny preukazujúce, e spåòa podmienky ustanovené v § 12; ak tak neurobí, krajské riadite¾stvo mu odníme licenciu.
(8) Odbornú prípravu a poradenstvo pod¾a tohto
zákona mono prevádzkova na základe oprávnenia vydaného pred 1. januárom 2006, najneskôr vak do
30. júna 2006.
(9) Prevádzkovate¾, ktorý vykonáva ochranu objektov osobitnej dôleitosti, je povinný do 31. decembra
2006 preukáza ministerstvu splnenie podmienok
ustanovených v § 53.
(10) Konania zaèaté pred 1. januárom 2006 sa dokonèia pod¾a tohto zákona. Na ukladanie pokút za poruenie veobecne záväzných právnych predpisov, ku
ktorým dolo pred 1. januárom 2006, sa vak pouijú
ustanovenia právnych predpisov úèinných do 31. decembra 2005.
§ 97
Ak sa zmluva o poskytovaní technickej sluby neuzavrela pred 1. januárom 2006 písomne a na jej základe sa má poskytova plnenie aj po uplynutí iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona,
je potrebné zmluvu o poskytovaní technickej sluby
v lehote iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona uzavrie písomne, inak stratí platnos.
§ 98
(1) Platnos preukazov vydaných pod¾a doterajích
predpisov je do 31. decembra 2008, ak sa ich platnos
neskonèí pred uplynutím tejto lehoty. Pri vydaní nového preukazu sa postupuje pod¾a § 19 s tým, e sa vyaduje absolvovanie odbornej prípravy v skrátenej forme.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný oznaèi sídlo prevádzkovate¾a, miesto èinnosti fyzickej osoby a prevádzku
pod¾a § 41 do 30. júna 2006.
(3) Prevádzkovate¾ prevádzkujúci zariadenie poplachového systému alebo èas takého zariadenia pod¾a § 3
písm. g) je povinný oznaèi motorové vozidlo alebo motocykel pouívaný na preverenie signálu pod¾a § 56 ods. 6
nápisom ZÁSAHOVÉ VOZIDLO do 30. júna 2006.
§ 99
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe.

) Napríklad zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorích predpisov.
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§ 100
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. Zákon è. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpeènostných sluieb a podobných èinností,
o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení
neskorích predpisov a o doplnení zákona
è. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorích
predpisov (zákon o súkromných bezpeènostných
slubách) v znení zákona è. 225/2000 Z. z., zákona
è. 440/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 181/2004 Z. z. a zákona è. 757/2004 Z. z.
2. Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 550/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o súkromných bezpeènostných
slubách v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 100/2004 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z. zákona è. 288/1997
Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z.,
zákona è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona
è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998 Z. z., zákona
è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona
è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 268/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 279/2001 Z. z., zákona
è. 488/2001 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z., zákona
è. 506/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 219/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 423/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 544/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z. a zákona
è. 470/2005 Z. z. sa mení takto:
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1. V § 3 ods. 2 písmeno t) znie:
t) prevádzkovanie súkromnej bezpeènostnej sluby
a prevádzkovanie technickej sluby na ochranu
majetku a osôb,23e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23e znie:

23e) Zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti
súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti)..

2. V prílohe è. 3 KONCESOVANÉ IVNOSTI v SKUPINE è. 314  Ostatné sa vypúa ivnos pod por. è. 15.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z.,
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z, zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z. a zákona
è. 341/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov poloka è. 149
znie:
Poloka 149
a) Podanie iadosti o udelenie licencie na prevádzku
1. stránej sluby ...................................... 2 500 Sk
2. detektívnej sluby ................................. 3 000 Sk
3. odbornej prípravy a poradenstva ........... 3 500 Sk
4. vlastnej ochrany ................................... 2 000 Sk
5. technickej sluby .................................. 2 000 Sk
b) Podanie iadosti o vykonanie kvalifikaènej skúky ................................................ 2 000 Sk
c) Podanie prihláky na vykonanie skúky
odbornej spôsobilosti za kadú prihlásenú osobu
1. skúka typu S ....................................... 500 Sk
2. skúka typu P ....................................... 1 500 Sk
3. skúka po skrátenej forme odbornej
prípravy ................................................ 1 000 Sk
d) Podanie iadosti o udelenie akreditácie ..... 5 000 Sk
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e) Podanie iadosti o preverenie spo¾ahlivosti
osoby, ktorá má by poverená výkonom
fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôleitosti, za kadú osobu .................................. 100 Sk
f) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpeènostnej sluby, vlastnej ochrany alebo
technickej sluby ...................................... 1 000 Sk
g) Vydanie osvedèenia o vykonaní kvalifikaènej skúky ................................................ 1 000 Sk
h) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti .... 500 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie ... 1 000 Sk
j) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia
o udelení licencie ....................................... 500 Sk
k) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie ............................ 2 000 Sk
l) Vydanie výpisu z evidencie informaèného
systému súkromnej bezpeènosti ............... 500 Sk

2. Správny orgán môe poplatok pod¾a písmena h) zníi na pätinu uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný pod¾a § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpeènosti.
3. Správny orgán zvýi poplatok pod¾a písmena h) do
výky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz
odbornej spôsobilosti vydávaný pri druhej strate. Pri
kadej ïalej strate preukazu odbornej spôsobilosti
sa poplatok zvýi na dvojnásobok predchádzajúceho
poplatku.
4. Správny orgán správny poplatok pod¾a písmena j)
nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie
je vykonaná z podnetu správneho orgánu.
5. Správny orgán správny poplatok pod¾a písmena k)
nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná z podnetu správneho orgánu..

Poznámky
1. Správny orgán poplatok pod¾a písmena a) bodu 5.
zníi na pätinu uvedenej sadzby, ak k 1. 1. 2006 je
iadate¾ drite¾om oprávnenia pod¾a doterajích
predpisov.

Èl. IV
Úèinnos zákona
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 473/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a vo¾nom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995).
2. Smernica Rady 73/148/EHS z 21. mája 1973 o zruení obmedzenia pohybu a pobytu v rámci Spoloèenstva pre
tátnych prísluníkov èlenských tátov so zrete¾om na usadenie sa a poskytovanie sluieb (Ú. v. ES L 172,
28. 6. 1973).
3. Smernica Rady 68/360/EHS z 15. októbra 1968 o odstránení prekáok pohybu a pobytu pracovníkov èlenských
tátov a ich rodín v rámci Spoloèenstva (Ú. v. ES L 257, 19. 10. 1968).
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474
ZÁKON
z 23. septembra 2005
o Slovákoch ijúcich v zahranièí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnos orgánov tátnej
správy vo veciach týkajúcich sa vzahov Slovenskej republiky a Slovákov ijúcich v zahranièí a tátnu podporu Slovákov ijúcich v zahranièí.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) Slovákom ijúcim v zahranièí osoba, ktorá nemá trvalý pobyt1) na území Slovenskej republiky a
1. je tátnym obèanom Slovenskej republiky,2) alebo
2. nie je tátnym obèanom Slovenskej republiky, ale
uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho
predok v priamom rade3) má slovenskú národnos,
b) národným povedomím aktívne prejavy hlásenia sa
k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedièstvo a tradície,
c) tátnou podporou Slovákov ijúcich v zahranièí systém opatrení Slovenskej republiky ako súèas tátnej politiky starostlivosti o Slovákov ijúcich v zahranièí zameraných na podporu národného
povedomia a kultúrnej identity Slovákov ijúcich
v zahranièí, na podporu ich intitúcií zriadených na
dosiahnutie tohto úèelu a na podporu vzahov medzi
Slovenskou republikou a Slovákmi ijúcimi v zahranièí.
§3
Vláda Slovenskej republiky
(1) Východiská a zásady tátnej politiky starostlivosti o Slovákov ijúcich v zahranièí urèuje vláda Sloven1

skej republiky (ïalej len vláda). Na ten úèel vláda
môe
a) uzatvára medzinárodné zmluvy napomáhajúce realizáciu tátnej politiky starostlivosti o Slovákov ijúcich v zahranièí a zabezpeèovanie práv Slovákov ijúcich v zahranièí,
b) navrhnú, aby osoby, ktoré preukázali mimoriadne
zásluhy o udranie národného povedomia, kultúrnej
a jazykovej identity Slovákov ijúcich v zahranièí
a úsilie spojené s upevòovaním väzieb medzi Slovákmi ijúcimi v zahranièí a Slovenskou republikou,
boli ocenené zapoièaním tátnych vyznamenaní.4)
(2) Vláda kadoroène do 1. septembra predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu za predchádzajúci kalendárny rok o tátnej politike starostlivosti
o Slovákov ijúcich v zahranièí a o poskytnutej tátnej
podpore Slovákom ijúcim v zahranièí spolu s návrhom
programu tátnej politiky starostlivosti o Slovákov ijúcich v zahranièí na ïalí rok obsahujúcim predpokladanú sumu rozpoètových prostriedkov potrebných na
jej realizáciu.
(3) Ministerstvá a ostatné orgány tátnej správy sa
v rozsahu svojej pôsobnosti podie¾ajú na tvorbe a výkone tátnej politiky starostlivosti o Slovákov ijúcich
v zahranièí a na realizácii tátnej podpory.
§4
Zriadenie a pôsobnos Úradu
pre Slovákov ijúcich v zahranièí
(1) Zriaïuje sa Úrad pre Slovákov ijúcich v zahranièí (ïalej len úrad).
(2) Úrad je orgánom tátnej správy so sídlom v Bratislave. Úrad je rozpoètovou organizáciou,5) ktorá je napojená na rozpoèet Úradu vlády Slovenskej republiky.
(3) Na èele úradu je predseda, ktorého vymenúva
a odvoláva vláda. Funkèné obdobie predsedu úradu je
pä rokov. Predsedu v èase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda.
Predseda môe poveri aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.

) § 3 ods. 2 zákona è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov v znení zákona è. 441/2001 Z. z.
§ 34 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z. o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení zákona è. 70/1997 Z. z.
3
) § 117 Obèianskeho zákonníka.
4
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 37/1994 Z. z. o tátnych vyznamenaniach v znení zákona è. 151/1997 Z. z.
5
) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
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Podpredsedu na návrh predsedu vymenúva a odvoláva
vláda.
(4) Predseda úradu je zároveò vedúcim sluobného
úradu.
(5) Predseda úradu nesmie by èlenom politickej
strany alebo politického hnutia, nesmie vystupova
v ich mene alebo pôsobi v ich prospech.
(6) Úrad
a) je koordinaèným a výkonným orgánom, ktorý zabezpeèuje proces tvorby tátnej politiky starostlivosti
o Slovákov ijúcich v zahranièí a zabezpeèuje výkon
tátnej politiky starostlivosti o Slovákov ijúcich
v zahranièí na základe zákona, alebo ak ho tým poverí vláda,
b) v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami alebo právnickými osobami zabezpeèuje
realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov ijúcich v zahranièí,
c) v spolupráci s ostatnými orgánmi tátnej správy vypracúva návrhy koncepcií na podporu Slovákov ijúcich v zahranièí a predkladá ich na rokovanie vlády,
d) koordinuje a zabezpeèuje v rámci tátneho informaèného systému6) dokumentaènú èinnos o Slovákoch ijúcich v zahranièí, podporuje a spolupracuje
pri zhromaïovaní, ochrane, vedeckom a odbornom
zhodnocovaní hmotných a duchovných dokumentov
so zameraním na Slovákov ijúcich v zahranièí a zabezpeèuje sprostredkovanie informácií o dianí na
Slovensku pre Slovákov ijúcich v zahranièí,
e) spolupracuje pri výkone svojej pôsobnosti s organizáciami zdruujúcimi Slovákov ijúcich v zahranièí,
ako aj so Slovákmi ijúcimi v zahranièí a udriava
s nimi vzájomné styky,
f) spolupracuje a udriava kontakty s obdobnými orgánmi iných tátov, zabezpeèujúcimi starostlivos
o vlastných krajanov ijúcich v zahranièí,
g) rozhoduje v konaní o vydaní osvedèenia pod¾a § 7,
h) vedie evidenciu osvedèení vydaných pod¾a § 7,
i) rozhoduje o poskytnutí dotácie pod¾a § 6,
j) plní iné úlohy vo veciach týkajúcich sa Slovákov ijúcich v zahranièí pod¾a osobitných predpisov.
(7) Na úèely vedenia evidencie pod¾a odseku 6 písm. h)
sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia, tátna príslunos a adresa pobytu
osoby, ktorej bolo vydané osvedèenie pod¾a § 7.
(8) Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizaèný poriadok úradu. Podrobnosti o výkone pôsobnosti a úloh úradu upraví tatút úradu, ktorý schva¾uje vláda.
6
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§5
Oblasti tátnej podpory
(1) tátna podpora Slovákov ijúcich v zahranièí je
zameraná na oblas
a) vzdelávania, vedy a výskumu,
b) kultúry,
c) informaènú,
d) médií.
(2) Základnými zásadami tátnej podpory sú:
a) zásada rovnakého zaobchádzania, ktorou sa rozumie zákaz diskriminácie pri poskytovaní tátnej
podpory z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka,
viery a náboenstva, politického èi iného zmý¾ania,
sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia,
b) zásada teritoriality, ktorou sa rozumie repektovanie územnej zvrchovanosti a celistvosti tátu, ktorého je Slovák ijúci v zahranièí obèanom alebo na území ktorého má Slovák ijúci v zahranièí pobyt,
c) zásada pecifického prístupu, ktorou sa rozumie
prihliadanie na pecifické potreby Slovákov ijúcich
v zahranièí v jednotlivých tátoch s cie¾om zachovania a rozvíjania slovenskej identity, kultúry, jazyka
a kultúrneho dedièstva v týchto tátoch.
(3) Ak ide o právnickú osobu, zásadou rovnakého zaobchádzania sa rozumie zákaz diskriminácie tejto
právnickej osoby pri poskytovaní tátnej podpory z dôvodov pod¾a odseku 2 písm. a), ak ide o jej èlenov, spoloèníkov, akcionárov, èlenov jej orgánov, jej zamestnancov, osôb konajúcich v jej mene alebo osôb, v mene
ktorých koná táto právnická osoba.
§6
Poskytovanie dotácie
(1) Ako súèas tátnej podpory Slovákov ijúcich
v zahranièí môe úrad poskytnú dotáciu7) na úèely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov
ijúcich v zahranièí v oblastiach pod¾a § 5 ods. 1. Na
poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(2) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej iadosti, ktorá obsahuje najmä
a) osobné údaje o iadate¾ovi v rozsahu,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum
narodenia, tátna príslunos, adresa pobytu,
2. ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a údaje
o tatutárnom orgáne v rozsahu pod¾a prvého
bodu,
b) úèel pouitia poadovanej dotácie,
c) názov a popis aktivity, na ktorú sa dotácia iada,
d) výku poadovanej dotácie a spôsob jej vyuitia,
e) celkový polokový rozpoèet a návrh finanèného zabezpeèenia aktivity, na ktorú sa poaduje dotácia.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 261/1995 Z. z. o tátnom informaènom systéme.
) § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z.

7
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(3) Úrad pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie posudzuje najmä to, èi
a) dotácia bude smerova do oblastí pod¾a § 5 ods. 1 a èi
poskytnutie dotácie nie je v rozpore so zásadami
tátnej podpory pod¾a § 5 ods. 2,
b) suma poskytnutej dotácie je úmerná prospechu,
ktorý pravdepodobne prinesie aktivita, na ktorú sa
dotácia poskytuje.
(4) Dotácia sa iadate¾ovi poskytuje na základe písomnej zmluvy.
(5) Zmluva pod¾a odseku 4 obsahuje najmä
a) údaje o zmluvných stranách; ak ide o iadate¾a,
v rozsahu pod¾a odseku 2 písm. a),
b) úèel a výku poskytnutej dotácie,
c) podmienky pouitia dotácie,
d) spôsob kontroly pouitia dotácie a plnenia zmluvných podmienok,
e) sankcie za poruenie zmluvných podmienok.
(6) Dotáciu mono poui len na úèel, na ktorý bola
poskytnutá.

(5) Splnenie podmienky pod¾a odseku 2 písm. b) sa
preukazuje výpisom z registra trestov10) nie starím ako
es mesiacov a obdobným potvrdením vydaným prísluným orgánom tátu, ktorého je iadate¾ obèanom
alebo v ktorom má iadate¾ pobyt.
(6) iados podáva iadate¾ na úrade alebo v zahranièí na zastupite¾skom úrade, alebo na konzulárnom
úrade Slovenskej republiky (ïalej len zastupite¾ský
úrad) v táte pobytu iadate¾a.
(7) K iadosti je iadate¾ povinný priloi doklady, potvrdzujúce splnenie podmienok pod¾a odseku 2.
(8) O iadosti rozhoduje úrad do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti, ktorá obsahuje vetky náleitosti pod¾a
tohto zákona a veobecného predpisu o správnom konaní.8)
(9) Ak úrad iadosti vyhovie, vydá iadate¾ovi osvedèenie; osobitné správne rozhodnutie sa nevydáva. Ak
o to iadate¾ poiada, úrad mu doruèí osvedèenie prostredníctvom zastupite¾ského úradu v mieste pobytu
iadate¾a.

(7) Na konanie o poskytnutí dotácie sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.8)
Osvedèenie
§7
(1) Postavenie Slováka ijúceho v zahranièí sa na
úèely uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených
osobitnými zákonmi9) pre Slovákov ijúcich v zahranièí
preukazuje osvedèením, ktoré vydáva úrad.
(2) Osvedèenie mono vyda na základe písomnej iadosti osobe, ktorá
a) spåòa podmienky pod¾a § 2 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu,
b) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný
èin alebo za èin, ktorý je pod¾a zákonov Slovenskej
republiky úmyselným trestným èinom,
c) nevykonáva èinnos pokodzujúcu záujmy Slovenskej republiky.
(3) Slovenská národnos sa preukazuje úradným dokladom potvrdzujúcim túto skutoènos, ktorým je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedèenie o tátnom obèianstve alebo osvedèenie o trvalom
pobyte iadate¾a, ak obsahuje zápis o národnosti pod¾a
práva tátu, ktorého orgán osvedèenie vydal.
(4) Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením
iadate¾a o výsledkoch jeho verejnej èinnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie, alebo písomným
svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste
jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoò dvoch Slovákov ijúcich v zahranièí, ktorí majú pobyt v tom istom táte ako iadate¾.
8

§8
Osvedèenie obsahuje
a) osobné údaje o totonosti Slováka ijúceho v zahranièí, ktorému bolo vydané, najmä meno, priezvisko,
dátum narodenia, tátnu príslunos a adresu pobytu,
b) úèel, na ktorý sa vydáva.
§9
(1) Platnos osvedèenia zaniká
a) pouitím osvedèenia na úèel, na ktorý bolo vydané,
b) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým
bol drite¾ osvedèenia odsúdený za úmyselný trestný
èin alebo za èin, ktorý je pod¾a zákonov Slovenskej
republiky úmyselným trestným èinom, alebo
c) dòom prihlásenia sa drite¾a osvedèenia k trvalému
pobytu na území Slovenskej republiky alebo dòom
povolenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.1)
(2) Úrad aj z vlastného podnetu rozhodne o zruení
osvedèenia, ak zistí, e bolo vydané na základe nepravdivých údajov alebo v rozpore so zákonom.
Spoloèné, prechodné
a zruovacie ustanovenia
§ 10
(1) Ustanovenia tohto zákona sa nepouijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak.

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 7 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z.
10
) § 8 zákona è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorích predpisov.
9
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(2) Ustanovenia osobitných predpisov o poskytovaní
tátnej pomoci11) nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 11
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 12
(1) Preukaz zahranièného Slováka vydaný pod¾a doterajieho zákona sa do 1. augusta 2007 povauje za
osvedèenie vydané pod¾a tohto zákona. Preukaz zahranièného Slováka platí len s cestovným dokladom alebo
s platným dokladom o totonosti drite¾a preukazu zahranièného Slováka. Drite¾ preukazu zahranièného
Slováka je povinný dba o to, aby údaje v òom uvedené
zodpovedali skutoènosti. Ak dôjde k zmene skutoèností
uvedených v preukaze alebo ak dôjde k strate alebo pokodeniu preukazu, nový preukaz sa nevydá.
(2) Konania o priznaní postavenia zahranièného Slováka, ktoré neboli právoplatne ukonèené do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa dokonèia pod¾a doterajieho zákona.
(3) Ak sa vo veobecne záväznom právnom predpise
pouíva spojenie zahranièný Slovák v akomko¾vek
tvare, rozumie sa tým Slovák ijúci v zahranièí v príslunom tvare.
(4) Ak sa vo veobecne záväznom právnom predpise
priznávajú práva osobe, ktorej bolo priznané postavenie zahranièného Slováka, rozumie sa tým, e ide o práva Slováka ijúceho v zahranièí, na ktorých uplatnenie
sa vzahuje § 7 ods. 1.
(5) Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vedie evidenciu drite¾ov preukazu zahranièného Slováka pod¾a doterajieho zákona do 31. decembra 2007.
§ 13
(1) V súvislosti s prechodom kompetencií vo vzahu
k zahranièným Slovákom prechádzajú 1. januára 2006
práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych
a iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad pre Slovákov ijúcich v zahranièí. Majetok
tátu, ktorý bol 31. decembra 2005 v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu
kompetencií vo vzahu k zahranièným Slovákom, pre11
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chádza 1. januára 2006 do správy Úradu pre Slovákov
ijúcich v zahranièí.
(2) Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností
a o prechode správy majetku tátu sa upravia dohodou
medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,
Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom pre Slovákov ijúcich v zahranièí, v ktorej sa vymedzí najmä
druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti
podpory kultúry Slovákov ijúcich v zahranièí prechádza 1. januára 2006 zriaïovate¾ská pôsobnos k príspevkovej organizácii Dom zahranièných Slovákov
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Úrad
pre Slovákov ijúcich v zahranièí.
§ 14
Zruuje sa zákon è. 70/1997 Z. z. o zahranièných
Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 403/2002 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z. a zákona
è. 172/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 18 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a j) sa oznaèujú ako písmená
g) a i).
2. § 35 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej
správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voèi orgánom Európskych spoloèenstiev a Európskej únie informaènú a oznamovaciu povinnos, ktorá im vyplýva
z právne záväzných aktov týchto orgánov..
Èl. III
Zákon è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona è. 183/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a o) sa oznaèujú ako písmená h) a n).

) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, nariadenie Rady (ES) è. 994/98 zo 7. mája 1998
o uplatòovaní èlánkov 92 a 93 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva na niektoré kategórie horizontálnej tátnej pomoci (Ú. v. ES
L 142, 14. 5. 1998), nariadenie Rady (ES) è. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatòovanie èlánku 93
Zmluvy ES v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii z 23. septembra 2003 (Ú. v. ES L 083,
27. 3. 1999); nariadenie Komisie (ES) è. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 Zmluvy ES na tátnu pomoc malým
a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 364/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 063,
28. 2. 2004).
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u cudzinca, ktorému bolo vydané osvedèenie Slováka
ijúceho v zahranièí.8).

Èl. IV
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 408/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 606/2003 Z. z. a zákona è. 69/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 17 odsek 2 znie:
(2) Povolenie na prechodný pobyt sa nevyaduje

Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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