


       
                


                  
    


                  
           



         




        



634

V Y H L Á � K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 5. decembra 2005,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní slu�ieb
v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o súkromnej bezpeènosti)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
�ministerstvo�) pod¾a § 18 ods. 4, § 19 ods. 12, § 20
ods. 6, § 25, § 27 ods. 4, § 38 ods. 4, § 40 ods. 5, § 54
ods. 4, § 55 ods. 3, § 56 ods. 8, § 58 ods. 2, § 62 ods. 2,
§ 64 ods. 3, § 68 ods. 4, § 71 ods. 6, § 86 ods. 5 a § 93
ods. 6 zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní slu�ieb
v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti)
(ïalej len �zákon�) ustanovuje:

§ 1

Obsah kvalifikaènej skú�ky

Kvalifikaèná skú�ka sa vykonáva
a) z vybraných problémov trestného práva hmotného,
b) z vybraných problémov trestného práva procesného,
c) z vybraných problémov kriminalistiky,
d) z vybraných problémov kriminológie a
e) zo v�eobecne záväzných právnych predpisov týkajú-

cich sa slu�ieb v oblasti súkromnej bezpeènosti.

§ 2

Priebeh kvalifikaènej skú�ky

(1) Termín a miesto konania kvalifikaènej skú�ky
oznámi ministerstvo uchádzaèovi o kvalifikaènú skú�-
ku najmenej 30 dní pred jej konaním; ministerstvo sú-
èasne za�le uchádzaèovi o kvalifikaènú skú�ku zame-
ranie kvalifikaènej skú�ky so zoznamom �tudijnej
literatúry.

(2) Uchádzaèovi o kvalifikaènú skú�ku, ktorý sa na
kvalifikaènú skú�ku nedostavil alebo sa nemô�e dosta-
vi� zo záva�ných dôvodov a tieto dôvody riadne a vèas
preuká�e a svoju neúèas� ospravedlní, urèí minister-
stvo náhradný termín a miesto konania kvalifikaènej
skú�ky. Náhradný termín a miesto konania o kvalifi-
kaènú skú�ku oznámi ministerstvo uchádzaèovi naj-
menej 30 dní pred jej konaním.

(3) Na uchádzaèa o kvalifikaènú skú�ku, ktorý sa na
kvalifikaènú skú�ku nedostavil bez riadneho a vèasné-
ho ospravedlnenia, sa h¾adí ako na uchádzaèa o kvalifi-
kaènú skú�ku, ktorý na kvalifikaènej skú�ke nevyho-
vel.

(4) Kvalifikaèná skú�ka sa vykonáva ústne.

(5) Uchádzaè o kvalifikaènú skú�ku si vyberá dve
skú�obné otázky; na odpoveï sa mô�e pripravi� písom-
ne poèas 15 minút. Odpoveï trvá najdlh�ie 30 minút.

§ 3

Èinnos� skú�obnej komisie na vykonanie
kvalifikaènej skú�ky

(1) Skú�obná komisia na vykonanie kvalifikaènej
skú�ky vedomosti hodnotí takto:
a) vyhovel, ak preukázal odborné vedomosti v potreb-

nom rozsahu,
b) nevyhovel, ak nepreukázal odborné vedomosti v po-

trebnom rozsahu.

(2) Skú�obná komisia na vykonanie kvalifikaènej
skú�ky sa uzná�a väè�inou hlasov.

(3) Ak sa uchádzaè o kvalifikaènú skú�ku na kvalifi-
kaènej skú�ke správa nedovoleným spôsobom, predse-
da skú�obnej komisie mô�e uchádzaèa vylúèi� z kvalifi-
kaènej skú�ky. Za nedovolený spôsob správania sa
pova�uje
a) pou�ívanie písomných, zvukových, obrazových ale-

bo iných pomôcok, ktoré nie sú urèené na vykonanie
kvalifikaènej skú�ky,

b) získavanie informácií od iných uchádzaèov o kvalifi-
kaènú skú�ku alebo iných osôb,

c) poskytovanie informácií iným uchádzaèom o kvalifi-
kaènú skú�ku,

d) opustenie miestnosti konania kvalifikaènej skú�ky
bez súhlasu predsedu skú�obnej komisie,

e) vyru�ovanie alebo iné marenie priebehu kvalifikaè-
nej skú�ky.

(4) O priebehu kvalifikaènej skú�ky vypracuje skú-
�obná komisia protokol, v ktorom uvedie meno, priez-
visko, titul, rodné èíslo a adresu pobytu absolventa
kvalifikaènej skú�ky a výsledok kvalifikaènej skú�ky.
Absolventovi sa o úspe�nom absolvovaní kvalifikaènej
skú�ky vydá osvedèenie o vykonaní kvalifikaènej skú�-
ky. Vzor osvedèenia o vykonaní kvalifikaènej skú�ky je
uvedený v prílohe è. 1.

§ 4

Odborná príprava

(1) Odborná príprava na skú�ku odbornej spôsobi-
losti (ïalej len �skú�ka�) typu S sa vykonáva v rozsahu
a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 3

hodiny,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ¾ud-

ských práv a slobôd 3 hodiny,
c) v�eobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pos-
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kytovania slu�ieb v oblasti súkromnej bezpeènosti
10 hodín,

d) základy trestného práva 8 hodín,
e) základy kriminalistiky 6 hodín,
f) zákon o priestupkoch a správny poriadok 5 hodín,
g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii,

zákon o �elezniènej polícii, zákon o Vojenskej polícii
a zákon o Slovenskej informaènej slu�be 8 hodín,

h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov 6 ho-
dín,

i) praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zá-
sahov 12 hodín,

j) zdravotná príprava 4 hodiny,
k) po�iarna príprava 5 hodín.

(2) Odborná príprava na skú�ku typu P sa vykonáva
v rozsahu
a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5

hodín,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ¾ud-

ských práv a slobôd 4 hodiny,
c) v�eobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa po-

skytovania slu�ieb v oblasti súkromnej bezpeènosti
15 hodín,

d) základy trestného práva 8 hodín,
e) základy kriminalistiky a kriminológie 6 hodín,
f) zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,
g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii,

zákon o �elezniènej polícii, zákon o Vojenskej polícii
a zákon o Slovenskej informaènej slu�be 10 hodín,

h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov 8 ho-
dín,

i) praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zá-
sahov 12 hodín,

j) zdravotná príprava 4 hodiny,
k) po�iarna príprava 4 hodiny,
l) mana�ment (starostlivos� o zákazníka, komuniká-

cia, základné pracovnoprávne vz�ahy) 6 hodín.

(3) Odborná príprava na skú�ku v skrátenej forme sa
vykonáva v rozsahu
a) v�eobecne záväzné právne predpisy o poskytovaní

slu�ieb v oblasti súkromnej bezpeènosti 10 hodín,
b) základy trestného práva 5 hodín,
c) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov 5 ho-

dín,
d) praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zá-

sahov 10 hodín.

(4) Vyuèovacia hodina trvá 45 minút. Pri predná�ke
mo�no spoji� dve vyuèovacie hodiny.

(5) Odbornú prípravu mo�no vykonáva� v skupine
s poètom najviac 30 uchádzaèov. Odborná príprava na
skú�ku typu S a P sa vykonáva samostatne. O skonèení
odbornej prípravy osoba akreditovaná ministerstvom
na vykonávanie odbornej prípravy (ïalej len �akredito-
vaná osoba�) absolventovi vydá výpis zo záznamníka,
ktorý obsahuje
a) obchodné meno akreditovanej osoby, èíslo licencie,
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia absolven-

ta,
c) termín konania odbornej prípravy,

d) podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie
odbornej prípravy a odtlaèok peèiatky akreditovanej
osoby.

Obsah a priebeh skú�ky a èinnos�
skú�obnej komisie

§ 5

(1) Skú�ka má dve èasti, písomný test a ústnu skú�-
ku. Obidve èasti skú�ky sa konajú v jeden deò. Pod-
mienkou úèasti na ústnej skú�ke je úspe�né zvládnu-
tie písomného testu.

(2) Pred zaèatím skú�ky overí skú�obná komisia to-
to�nos� uchádzaèa, absolvovanie odbornej prípravy
uchádzaèom a pouèí uchádzaèa o spôsobe vykonania
skú�ky.

(3) Skú�ky jednotlivých typov sa konajú oddelene.

§ 6

(1) Písomný test na skú�ku typu S obsahuje 24 otá-
zok s tromi odpoveïami, z ktorých len jedna je správna.

(2) Písomný test na skú�ku typu P obsahuje 36 otá-
zok s tromi odpoveïami, z ktorých len jedna je správna.

(3) Odpoveï uchádzaè oznaèí krí�ikom v zápisnici
o vykonaní skú�ky. Opravu oznaèenej odpovede vyko-
ná uchádzaè zakrú�kovaním oznaèenej odpovede
a opätovným oznaèením novej odpovede krí�ikom. Do
hodnotenia testu sa zapoèítavajú dve opravy odpovedí
pri otázkach s najni��ím poradovým èíslom.

(4) Èas na vypracovanie písomného testu je 40 minút
vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky
sa hodnotia pod¾a nároènosti jedným a� tromi bodmi.
Na úspe�né zvládnutie písomného testu skú�ky typu S
je potrebné získa� najmenej 80 % bodov z najvy��ieho
poètu bodov. Na úspe�né zvládnutie písomného testu
skú�ky typu P je potrebné získa� najmenej 90 % bodov
z najvy��ieho poètu bodov.

§ 7

(1) Na ústnej skú�ke si uchádzaè vyberie dve otázky.
Na odpoveï sa mô�e pripravi� písomne poèas 15 minút.
Odpoveï trvá najdlh�ie 30 minút.

(2) Hodnotenie ústnej skú�ky na návrh jednotlivých
èlenov skú�obnej komisie schva¾uje skú�obná komisia
väè�inou hlasov.

§ 8

Hodnotenie skú�ky

(1) Absolvent skú�ky na skú�ke vyhovel, ak získal
potrebný poèet bodov z písomného testu a na ústnej
skú�ke preukázal odborné vedomosti; inak nevyhovel.

(2) Výsledok skú�ky oznámi absolventovi predseda
skú�obnej komisie po skonèení skú�ky.

(3) Ak sa uchádzaè na skú�ke správa nedovoleným
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spôsobom, predseda skú�obnej komisie mô�e uchá-
dzaèa vylúèi� zo skú�ky. Na vylúèenie zo skú�ky sa
vz�ahuje § 3 ods. 3.

§ 9

(1) Na skú�ke mô�e by� prítomná osoba zodpovedná
za riadne vykonávanie odbornej prípravy, zástupca
akreditovanej osoby, osoba vykonávajúca odbornú prí-
pravu, zástupca prevádzkovate¾a bezpeènostnej slu�-
by, v ktorej je uchádzaè zamestnaný, a zástupca osoby,
u ktorej uchádzaè má vykonáva� fyzickú ochranu, pát-
ranie, odbornú prípravu a poradenstvo. So súhlasom
predsedu skú�obnej komisie na skú�ke mô�e by� prí-
tomná aj iná osoba. Osoba, ktorá nie je èlenom skú�ob-
nej komisie, nesmie zasahova� do priebehu skú�ky ani
nijakým spôsobom ovplyvòova� jej priebeh. Pri hodno-
tení výsledkov skú�ky táto osoba nemô�e by� prítomná.
Predseda skú�obnej komisie mô�e osobu, ktorá nie je
èlenom skú�obnej komisie, vykáza� z miesta konania
skú�ky, ak jej prítomnos� naru�uje riadny priebeh
skú�ky.

(2) Skú�obná komisia umo�ní na po�iadanie absol-
venta, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnu�
do zápisnice o priebehu skú�ky.

§ 10

Preukaz odbornej spôsobilosti

Vzory preukazov odbornej spôsobilosti sú uvedené
v prílohe è. 2.

Vzory � iadost í o udelenie l icencie ,
po� iadavky na farebné vyobrazenie

rovno�aty a vzory l icenci í

§ 11

Vzor �iadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie
bezpeènostnej slu�by a vzor �iadosti o udelenie licencie
na prevádzkovanie technickej slu�by na ochranu ma-
jetku a osoby (ïalej len �technická slu�ba�) je uvedený
v prílohe è. 3.

§ 12

Farebné vyobrazenie rovno�aty znázoròuje rovno�a-
tu z prednej strany, z obidvoch boèných strán a zo zad-
nej strany na kontrastnom pozadí; vyobrazenie má roz-
mer najmenej 9 x 13 cm. Ak má rovno�ata rôzne
obmeny, napríklad letná, zimná a podobne, farebné vy-
obrazenie znázoròuje v�etky obmeny.

§ 13

Vzory licencií na prevádzkovanie bezpeènostnej slu�-
by a vzory licencií na prevádzkovanie technickej slu�by
sú uvedené v prílohách è. 4 a� 13.

§ 14

Evidencia zmlúv o poskytovaní bezpeènostnej slu�by
a zmlúv o poskytovaní technickej slu�by

(1) Prevádzkovate¾ bezpeènostnej slu�by a prevádz-
kovate¾ technickej slu�by v evidencii zmlúv o poskyto-
vaní bezpeènostnej slu�by a v evidencii zmlúv o posky-
tovaní technickej slu�by vedie
a) èíslo zmluvy,
b) obchodné meno, sídlo právnickej osoby alebo meno,

priezvisko a miesto èinnosti fyzickej osoby, ktorá
uzatvorila zmluvu,

c) druh slu�by pod¾a § 3 a� 5 alebo § 7 zákona s uvede-
ním vykonávaných èinností,

d) dátum poskytovania slu�by pod¾a § 3 a� 5 alebo § 7
zákona s uvedením vykonávaných èinností,

e) prílohy k zmluve,
f) a ak ide o detektívnu slu�bu, meno, priezvisko a èís-

lo identifikaèného preukazu osoby poverenej pátra-
ním, ktorá plnila zmluvu.

(2) Zmluvy o poskytovaní bezpeènostnej slu�by
a zmluvy o poskytovaní technickej slu�by sa ukladajú
v samostatnom zväzku. Závereèné správy o poskytnutí
detektívnej slu�by sú prílohou k zmluve o poskytovaní
detektívnej slu�by. Zmeny údajov pod¾a odseku 1 sa
uvádzajú v prílohe k zmluve v poradí, v akom po sebe
nasledujú.

§ 15

Obsah �tatistických údajov
a vzor výkazu �tatistických údajov

Obsah �tatistických údajov a vzor výkazu �tatistic-
kých údajov je uvedený v prílohe è. 14.

§ 16

Identifikaèný preukaz

(1) Identifikaèný preukaz je biele tlaèivo s èiernou
predtlaèou, ktoré má rozmery 99 x 68 mm, ktoré je po
èitate¾nom vyplnení èiernym písmom ustanovených
údajov a nalepení fotografie zatavené v prieh¾adnej bez-
farebnej termoplastovej fólii. Fotografia na identifikaè-
nom preukaze je zhotovená na hladkom lesklom polo-
kartóne, ktorý má rozmery 30 x 35 mm, a zobrazuje
skutoènú podobu osoby v troj�tvr�ovom profile. Vý�ka
vyhotovenia priezviska je najmenej 10 mm. �írka pís-
ma je úmerná vý�ke písma. Vzor identifikaèného preu-
kazu je uvedený v prílohe è. 15.

(2) Identifikaèný preukaz na výkon fyzickej ochrany
má oznaèenie S, identifikaèný preukaz na výkon pátra-
nia má oznaèenie D, identifikaèný preukaz na odbornú
prípravu a poradenstvo má oznaèenie O.

§ 17

Znak bezpeènostnej slu�by

(1) Znak bezpeènostnej slu�by (ïalej len �znak�) je
elipsovitého tvaru s pozdå�nou osou, ktorá má najme-
nej 70 mm a najviac 90 mm, a zvislou osou, ktorá má
najmenej 50 mm a najviac 60 mm. Na okraji znaku
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slu�by je po celom obvode farebne oddelený pás, v kto-
rého hornej èasti je nápis SÚKROMNÁ BEZPEÈNOST-
NÁ SLU�BA; ak ide o vlastnú ochranu, je nápis VLAST-
NÁ OCHRANA. V strede znaku je ve¾kými písmenami,
ktoré majú ve¾kos� najmenej 20 mm, zhotovená skrat-
ka SBS, pod ktorou mô�e by� uvedený názov súkrom-
nej bezpeènostnej slu�by; ak ide o vlastnú ochranu,
skratka VO, pod ktorou mô�e by� uvedené obchodné
meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá
vlastnú ochranu prevádzkuje. Názov súkromnej bez-
peènostnej slu�by alebo vlastnej ochrany sa vyhotoví
men�ími písmenami ako skratka SBS alebo VO. Písme-
ná sa vyhotovujú v kontrastnom odlí�ení od podkladu.

(2) Znak uvedený v odseku 1 sa vidite¾ne umiestòuje
na ¾avú stranu rovno�aty vo vý�ke pàs a je v kontrast-
nom vyhotovení k rovno�ate tak, aby sa vzájomne ne-
prekrýval s iným oznaèením na rovno�ate.

(3) Vzor znaku, ktorým sa oznaèuje, �e ide o súkrom-
nú bezpeènostnú slu�bu, je uvedený v prílohe è. 16.
Vzor znaku, ktorým sa oznaèuje, �e ide o vlastnú ochra-
nu, je uvedený v prílohe è. 17.

Evidencie
vedené prevádzkovate¾mi
bezpeènostných slu�ieb

§ 18

Evidencia osôb

Prevádzkovate¾ bezpeènostnej slu�by v samostatnej
evidencii osôb poverených výkonom fyzickej ochrany,
evidencii osôb poverených pátraním a evidencii osôb
poverených odbornou prípravou a poradenstvom vedie
a) priezvisko, meno, titul, rodné èíslo, adresu pobytu,

dátum prijatia do pracovného pomeru, miesto výko-
nu práce dohodnuté v pracovnej zmluve, dátum
a dôvod skonèenia pracovného pomeru,

b) èíslo preukazu odbornej spôsobilosti,
c) èíslo identifikaèného preukazu.

§ 19

Evidencia slu�ieb

(1) Prevádzkovate¾ strá�nej slu�by alebo prevádzko-
vate¾ detektívnej slu�by v evidencii slu�ieb vedie
a) dátum slu�by, druh slu�by v èlenení pod¾a § 3 alebo

§ 4 písm. c) zákona, èasové vymedzenie slu�by (hodi-
na, minúty od � do),

b) miesto výkonu slu�by (adresa chráneného objektu,
chránenej osoby, strá�neho stanoviska, miesto zdr-
�iavania sa chránenej osoby),

c) priezvisko, meno, titul a èíslo identifikaèného preu-
kazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany ale-
bo pátrania.

(2) Prevádzkovate¾ strá�nej slu�by alebo prevádzko-
vate¾ detektívnej slu�by, alebo nimi poverená osoba vy-
plní údaje uvedené v odseku 1 najmenej �es� hodín
pred zaèatím výkonu slu�by. Ak dôjde k zmene údajov
uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu vyznaèí ihneï
po tom, èo zmena nastala, tak aby pôvodné údaje zosta-
li èitate¾né.

§ 20

Evidencia zásahov a záznam o zásahu

(1) Prevádzkovate¾ bezpeènostnej slu�by v evidencii
zásahov vedie
a) dátum slu�by a druh slu�by v èlenení pod¾a § 3 a 4

zákona,
b) presné èasové vymedzenie zásahu, presné miesto

a dôvod zásahu,
c) priezvisko, meno, titul, adresu pobytu a èíslo preu-

kazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah vyko-
nala alebo sa na òom zúèastnila,

d) vecné bezpeènostné prostriedky alebo iné technické
prostriedky pou�ité pri zásahu,

e) priezvisko, meno, titul, rodné èíslo a adresu trvalého
pobytu osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ak táto
osoba bola zistená; u osoby, ktoré nemá trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky, aj adresu pobytu
v Slovenskej republike,

f) výsledok zásahu s uvedením, èi do�lo k zraneniu
osoby, usmrteniu osoby, po�kodeniu majetku,
s uvedením vý�ky spôsobenej �kody, opatrení vyko-
naných na obmedzenie �kodlivých následkov a prí-
èin zásahu,

g) dátum a èas oznámenia zásahu miestne príslu�né-
mu útvaru Policajného zboru; meno, priezvisko, ad-
resu trvalého pobytu osoby a èíslo preukazu odbor-
nej spôsobilosti osoby, ktorá zásah oznámila.

(2) Údaje uvedené v odseku 1 uvedie zasahujúca oso-
ba aj v zázname o zásahu.

§ 21

In�pekèná kniha dozoru

V in�pekènej knihe dozoru sú dva po sebe nasledujú-
ce listy oznaèené rovnakým poradovým èíslom. Uvádza
sa v nej záznam o výkone �tátneho dozoru, kontroly
alebo kontroly èinnosti. In�pekèná kniha dozoru sa ve-
die v knihe s pevnou nerozoberate¾nou väzbou, ktorá
obsahuje tieto údaje:
a) dátum vykonania �tátneho dozoru, kontroly alebo

kontroly èinnosti,
b) miesto vykonania �tátneho dozoru, kontroly alebo

kontroly èinnosti,
c) priezvisko, meno a funkèné zaradenie toho, kto �tát-

ny dozor, kontrolu alebo kontrolu èinnosti vykonal,
d) priezvisko, meno a funkèné zaradenie toho, kto bol

pri výkone �tátneho dozoru, kontroly alebo kontroly
èinnosti prítomný,

e) zistenia �tátneho dozoru, kontroly alebo kontroly
èinnosti s uvedením, èo konkrétne bolo kontrolova-
né, porovnanie zisteného stavu s po�adovaným sta-
vom,

f) priezviská, mená a podpisy osôb vykonávajúcich
�tátny dozor, kontrolu alebo kontrolu èinnosti,

g) priezviská, mená a podpisy osôb prítomných pri vý-
kone �tátneho dozoru, kontroly alebo kontroly èin-
nosti.
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§ 22

Spoloèné ustanovenia

(1) Evidencie pod¾a § 14 a 18 a� 20 sa vedú v knihách,
v ktorých sú listy oèíslované, previazané �pagátom,
ktorý je na vnútornú stranu obalu knihy prilepený le-
piacou páskou. Na lepiacej páske je podpis prevádzko-
vate¾a, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpis �tatutár-
neho orgánu, alebo podpis èlena �tatutárneho orgánu
prevádzkovate¾a, ktorý je právnickou osobou, alebo
podpis ustanoveného zodpovedného zástupcu s odtlaè-
kom peèiatky tak, aby najmenej jednou tretinou podpis
aj odtlaèok peèiatky presahovali na vnútornú stranu
obalu knihy. Na vnútornej strane obalu knihy sa uvá-
dza poèet listov v knihe a dátum zaèatia pou�ívania
knihy a na konci sa uvedie meno, priezvisko a podpis
prevádzkovate¾a, ktorý je fyzickou osobou, alebo pod-
pis �tatutárneho orgánu, alebo podpis èlena �tatutár-
neho orgánu prevádzkovate¾a, ktorý je právnickou oso-
bou, alebo podpis ustanoveného zodpovedného
zástupcu.

(2) Evidencie uvedené v § 14 a 18, a ak ide o prevádz-
kovate¾a odbornej prípravy a poradenstva, in�pekèná
kniha dozoru sa vedú v sídle prevádzkovate¾a, mieste
èinnosti alebo v prevádzke. Evidencie uvedené v § 19
a 20, záznam o zásahu a in�pekèná kniha dozoru sa
vedú v chránenom objekte alebo v mieste, kde je vyko-
návaná detektívna slu�ba. Na vonkaj�ej strane obalu
knihy sa uvedie, pre ktorého prevádzkovate¾a a pre-
vádzku (chránený objekt) je kniha vedená.

§ 23

Preukaz kontrolóra

(1) Preukaz kontrolóra je tlaèivo, ktoré má rozmery
99 x 68 mm, s nápisom v záhlaví MINISTERSTVO
VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pod nápisom je
trikolóra Slovenskej republiky, v strede ktorej je znak
Policajného zboru. Pod trikolórou je nápis PREUKAZ
KONTROLÓRA ev. è. s textom �pod¾a zákona
è. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpeènosti�. V¾avo pod
týmto nápisom je dátum vydania preukazu kontrolóra,
vpravo èíslo osobnej známky príslu�níka Policajného
zboru alebo osobné evidenèné èíslo obèianskeho za-
mestnanca orgánu �tátneho dozoru alebo kontroly
a podpis. V strede preukazu kontrolóra je odtlaèok pe-
èiatky so �tátnym znakom. Preukaz kontrolóra je zata-
vený v prieh¾adnej bezfarebnej termoplastovej fólii.

(2) Na zadnej strane preukazu kontrolóra sú uvedené
oprávnenia kontrolóra pod¾a § 85 ods. 1 a § 86 ods. 2
zákona s pouèením, �e nálezca je povinný ihneï odo-
vzda� preukaz kontrolóra príslu�níkovi Policajného
zboru.

(3) Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe
è. 18.

§ 24

Obsah evidencií informaèného systému
súkromnej bezpeènosti

(1) Evidencie uvedené v § 93 ods. 2 písm. a) a� e) záko-
na obsahujú
a) údaje zo �iadosti o udelenie licencie na prevádzkova-

nie bezpeènostnej slu�by alebo technickej slu�by,
b) podmienky prevádzkovania bezpeènostnej slu�by

alebo prevádzkovania technickej slu�by urèené
krajským riadite¾stvom Policajného zboru alebo mi-
nisterstvom,

c) zmeny údajov uvedených v písmenách a) a b),
d) záznamy o výsledku �tátneho dozoru alebo záznamy

o výsledku kontroly vrátane ulo�ených sankcií a evi-
denciu s�a�ností,

e) údaje o zmene rozhodnutia o udelení licencie na pre-
vádzkovanie bezpeènostnej slu�by alebo licencie na
prevádzkovanie technickej slu�by, o pozastavení
prevádzkovania bezpeènostnej slu�by alebo tech-
nickej slu�by, o zániku oprávnenia prevádzkova�
bezpeènostnú slu�bu alebo technickú slu�bu.

(2) Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. f) zákona
obsahuje údaje �iadosti o udelenie licencie na prevádz-
kovanie bezpeènostnej slu�by alebo licencie na pre-
vádzkovanie technickej slu�by a rozhodnutie o zamiet-
nutí �iadosti.

(3) Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. g) obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia,

rodné èíslo, adresu pobytu a obchodné meno fyzic-
kej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej
osoby, ktorá má udelenú akreditáciu,

b) identifikaèné údaje osoby zodpovednej za riadne vy-
konávanie odbornej prípravy v rozsahu písmena a),

c) identifikaèné èíslo, ak je udelené,
d) adresu �koliaceho zariadenia,
e) identifikaèné údaje osôb vykonávajúcich odbornú

prípravu v rozsahu písmena a),
f) rozhodnutie o udelení akreditácie.

(4) Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. h) zákona
obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, rodné èíslo a adresu pobytu

osoby, ktorá sa prihlásila na kvalifikaènú skú�ku,
b) dátum vykonania kvalifikaènej skú�ky,
c) výsledok vykonania kvalifikaènej skú�ky,
d) èíslo osvedèenia o vykonaní kvalifikaènej skú�ky.

(5) Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. i) zákona
obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, rodné èíslo a adresu pobytu

osoby, ktorá sa prihlásila na skú�ku,
b) dátum vykonania skú�ky,
c) výsledok vykonania skú�ky,
d) meno, priezvisko, obchodné meno a adresu pobytu

akreditovanej fyzickej osoby alebo obchodné meno
a sídlo akreditovanej právnickej osoby, u ktorej bola
skú�ka vykonaná,

c) èíslo preukazu odbornej spôsobilosti.
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(6) Evidencie uvedené v § 93 ods. 2 písm. j) a� n) záko-
na obsahujú
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné

èíslo, adresu pobytu fyzických osôb alebo obchodné
meno a sídlo právnických osôb,

b) dátum vydania preukazu odbornej spôsobilosti po-
d¾a § 93 ods. 2 písm. j) zákona,

c) dátum odòatia preukazu odbornej spôsobilosti, ulo-
�enia zákazu èinnosti, ulo�enia inej sankcie ako zá-
kazu èinnosti za priestupok, ulo�enia sankcie alebo
ochranného opatrenia za iný správny delikt,

d) dôvody vykonania opatrenia uvedeného pod písme-
nom c).

(7) Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. o) zákona
obsahuje údaje uvedené vo výkaze �tatistických údajov
pod¾a prílohy è.14.

(8) Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. p) zákona
obsahuje identifikaèné údaje osôb, ktorých spo¾ahli-
vos� bola preverená, v rozsahu odseku 6 písm. a) s vý-
sledkom preverenia a identifikaèné údaje fyzickej oso-
by alebo právnickej osoby, ktorá o preverenie
spo¾ahlivosti �iadala.

§ 25

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Vladimír Palko v. r.
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Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor osvedèenia
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Príloha è. 3
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor �iadosti
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*

* * *

a b c d e f g h * a b c d e f g * a b c d *

*

* * *

a b c d e f g h * a b c d e f g * a b c d *

*

* * * * * * * *

íslo súpisné / orienta né

* Nehodiace sa pre iarknite.

T MV SR 20-037            IX/2005

Fyzická
osoba*

BEZPE NOSTNÁ SLUŽBA

VLASTNÁ OCHRANA

TECHNICKÁ SLUŽBA

Obec PS Štát

IV. as  - DOPL UJÚCE IDENTIFIKA NÉ ÚDAJE ŽIADATE A (právnická osoba)

Priezvisko Meno
III. as  - DOPL UJÚCE IDENTIFIKA NÉ ÚDAJE ŽIADATE A (fyzická osoba)

projektovanie montáž údržba revízia

ŠtátObec PS  / ZIP kód

Obec PS Štát

Právnická
osoba*

Obchodné meno

Doba ukon enia innosti

Titul Rodné íslo

výroba predaj oprava

detektívna služba

Dátum narodeniaMiesto narodenia Štátne ob ianstvo

Ulica

Obec

Adresa pobytu

Adresa miesta výkonu innosti fyzickej osoby

Sídlo

Adresa miesta innosti organiza nej zložky podniku alebo podniku zahrani nej osoby

PS

Ulica íslo súpisné / orienta né

Právna forma

Ulica íslo súpisné / orienta né

Štát

Ulica íslo súpisné / orienta né

odborná príprava a poradenstvo

vývoj

strážna služba detektívna služba

strážna služba odborná príprava a poradenstvo

I. as  - ÚDAJE O POŽADOVANOM PREDMETE INNOSTI

Žiados  o udelenie licencie na prevádzkovanie 
bezpe nostnej služby, vlastnej ochrany alebo 

technickej služby

  Krajské riadite stvo
  Policajného zboru

. p.:

II. as  - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATE A

I O
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* *

* *

* *

* *

* Nehodiace sa pre iarknite.

Titul
zodpovedný zástupca vedúci podniku zahrani nej osoby

íslo súpisné / orienta né

Priezvisko

Miesto narodenia

Rodné íslo

VI. as  - IDENTIFIKA NÉ ÚDAJE ALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)

MenoPriezvisko

Priezvisko

Štátne ob ianstvoDátum narodeniaMiesto narodenia

Rodné íslo

Štátne ob ianstvo

Štát

íslo súpisné / orienta né

Obec PS  / ZIP kód Štát

Meno

Ulica (adresa pobytu)

prokurista vedúci organiza nej zložky podniku
2. osoba

Štátne ob ianstvoDátum narodenia

Štát

vedúci organiza nej zložky podniku

vedúci podniku zahrani nej osoby

Obec PS  / ZIP kód

Spôsob konania

Ulica (adresa pobytu) íslo súpisné / orienta né

Štátne ob ianstvoDátum narodeniaMiesto narodenia

Rodné ísloTitul

Spôsob konania

Obec PS  / ZIP kód Štát

Ulica (adresa pobytu) íslo súpisné / orienta né

TitulMeno

Obec

Dátum narodeniaMiesto narodenia

Štátne ob ianstvoDátum narodeniaMiesto narodenia

Rodné ísloTitulMeno

V. as  - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO LENOVIA (právnická osoba)

Priezvisko

Priezvisko Meno Titul

Spôsob konania

PS  / ZIP kód

Ulica (adresa pobytu)

Obec

zodpovedný zástupca

prokurista

2. osoba

3. osoba

Ulica (adresa pobytu) íslo súpisné / orienta né

ŠtátPS  / ZIP kód

Rodné íslo
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Po et listov spolu

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie 
nesprávných alebo neúplných údajov.

íslo súpisné / orienta né

Doklady preukazujúce bezúhonnos  a spo ahlivos   * Po et listov

VIII. PRÍLOHY

Telefón

Fax

E-mail

Dátum vyplnenia žiadosti

Ulica

Obec

Štát

PS  / ZIP kód

Miesta alších prevádzok

Preh ad iných podnikate ských inností

Miesto prevádzky

Po et listov

Podpisy a odtla ok pe iatky žiadate a

Dátum prijatia žiadosti

X. PODPISY A ODTLA OK PE IATKY

alebo iného vonkajšieho ozna enia  *

IX. KOREŠPONDEN NÁ ADRESA ŽIADATE A

Iné prílohy  *

Po et listov

Po et listov

Po et listov

Po et listov

Po et listov

Po et listov

Doklad o zaplatení správneho poplatku  *

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby  *

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku

Po et listov

Po et listov

Po et listov

Po et listov

Po et listov

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie  *

Doklad o pridelení I O  *

Odpis z obchodného registra  *

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra  *

estné vyhlásenie pod a § 22 ods. 2 písm. d)  *

estné vyhlásenie pod a § 23 ods. 2 písm. g)  *

Doklady o odbornej spôsobilosti  *

Lekársky posudok  *

VII. as  - ALŠIE ÚDAJE

* Nehodiace sa pre iarknite.



Príloha è. 4
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 5
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 6
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 7
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 8
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 9
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie

Strana 5626 Zbierka zákonov è. 634/2005 Èiastka 248



Príloha è. 10
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 11
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 12
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 13
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor licencie
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Príloha è. 14
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor výkazu �tatistických údajov v SR za rok .............................
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Po et zamestnancov Stav k 31.12. Najnižší stav
v roku

Najvyšší stav
v roku Osoby s POS* Osoby bez POS

Spolu

Fyzická ochrana

Pátranie

Poradenstvo

Odborná príprava

Strelná zbra

Fyz. ochrana Pátranie Poradenstvo Odbor. príprava

uzavretých

ukon ených

Po et zmlúv k 31.12. platných

zamestnancom

proti zamestnancom

zamestnancom

zamestnanca

zamestnancom

zamestnancovi

zistených

spáchaných

zistených

spáchaných

Údaje, ktoré uvedú iba akreditované osoby

* POS - preukaz odbornej spôsobilosti, VBP - vecný bezpe nostný prostriedok

Po et kurzov odbornej prípravy

Po et osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu, ale skúšky sa nezú astnili u tej 
istej akreditovanej osoby
Po et osôb, ktoré sa zú astnili skúšky odbornej spôsobilosti, ale odbornú prípravu 
absolvovali u inej akreditovanej osoby

Po et osôb, ktoré sa zú astnili odbornej prípravy

spolu

nevyhoveli

prvá opravná skúška

druhá opravná skúška

Po et zmlúv v roku

Po et osôb, ktoré sa 
zú astnili skúšky 
odbornej spôsobilosti

Použitie strelnej zbrane 
pri výkone služby

Usmrtenie pri výkone 
služby

Zranenie pri výkone 
služby spôsobené

Po et trestných inov
zamestnancami

Predvedenie osôb na strážne stanovisko

Použitie VBP* zamestnancami

Obmedzenie osobnej slobody zamestnancami

Po et priestupkov 
zamestnancami



Príloha è. 15
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.
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a) Vzor identifika ného preukazu strážnej služby 

          I D E N T I F I K A N Ý  P R E U K A Z  .  S 0000
        OBCHODNÝ NÁZOV  PREVÁDZKOVATE A

 ADRESA 

   DRUH SLUŽBY ÍSLO LICENCIE 

   PRIEZVISKO 

   MENO 

    DÁTUM VYSTAVENIA          
ODTLA OK  PE IATKY A PODPIS 

b) Vzor identifika ného preukazu detektívnej služby 

          I D E N T I F I K A N Ý  P R E U K A Z  .  D  0000
        OBCHODNÝ NÁZOV  PREVÁDZKOVATE A

 ADRESA 

   DRUH SLUŽBY ÍSLO LICENCIE 

   PRIEZVISKO 

   MENO 

    DÁTUM VYSTAVENIA          
ODTLA OK  PE IATKY A PODPIS 

c) Vzor identifika ného preukazu odbornej prípravy a poradenstva

          I D E N T I F I K A N Ý  P R E U K A Z  .  O  0000
        OBCHODNÝ NÁZOV  PREVÁDZKOVATE A

 ADRESA 

   DRUH SLUŽBY ÍSLO LICENCIE 

   PRIEZVISKO 

   MENO 

    DÁTUM VYSTAVENIA          
ODTLA OK  PE IATKY A PODPIS 



Príloha è. 16
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor znaku súkromnej bezpeènostnej slu�by
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SBS

SBS

SBS



Príloha è. 17
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.

Vzor znaku vlastnej ochrany
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Príloha è. 18
k vyhlá�ke è. 634/2005 Z. z.
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Vzor prednej strany preukazu kontrolóra

Vzor zadnej strany preukazu kontrolóra

PREUKAZ KONTROLÓRA ev. č.: 000000
podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

Dátum vydania: ČOZ/OEČ:

Podpis:

M I N I S T E R S T VO  V N Ú T R A
S L OV E N S K E J  R E P U B L I K Y

DRŽITEĽ TOHTO PREUKAZU JE OPRÁVNENÝ NAJMÄ:
a) ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b) vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru,
c) zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, osobe uvedenej

v § 11 ods. 1 a 2, osobe uvedenej v § 12 ods. 1 písm. a) a odsek 2 a 3 zákona č. 473/2005 Z. z. preukaz, ak 
1. sú opakované alebo hrubé nedostatky v činnosti osoby, 
2. táto osoba nemôže riadne plniť úlohy preto, lebo je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných

návykových látok,
3. zistí dôvodné pochybnosti o odbornej úrovni fyzickej osoby alebo o úrovni jej výkonu fyzickej ochrany, pátra-

nia, odbornej prípravy a poradenstva,
4. je podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania preukazu,
5. preukaz stratil platnosť,
6. sa osoba odmietne podrobiť skúške, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok,

d) vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom štátneho dozoru alebo kontroly,
e) vyžadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti podľa tohto zákona, ako aj všetkých osôb, ktoré sú

prítomné pri vykonávaní tejto činnosti,
f) vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov poskytnutie prvopisov dokladov, písomností, vyja-

drení, informácií vrátane technických nosičov údajov, robiť si z nich kópie a vykonávať s nimi potrebné úkony
súvisiace s výkonom štátneho dozoru alebo kontroly,

g) vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov a organizácií,
fyzických osôb a právnických osôb; každý je povinný kontrolórovi súčinnosť poskytnúť.

Tento preukaz platí iba so služobným preukazom príslušníka Policajného zboru alebo preukazom občianskeho zamest-
nanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo krajského riaditeľstva Policajného zboru.

Poučenie: Nálezca je povinný tento preukaz ihneď odovzdať príslušníkovi Policajného zboru.

Zneužitie tohto preukazu sa trestá podľa zákona.
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V Y H L Á � K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 20. decembra 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o po�iadavkách na bezpeènos�
textilných vlákien a priadzí, textilných, usòových a odevných výrobkov z textilu a usne

urèených na priamy styk s poko�kou

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 6a ods. 9 zákona è. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebite¾a v znení neskor�ích predpisov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhlá�ka ustanovuje najvy��ie prípustné hod-
noty nebezpeèných chemických látok a prípravkov
v textilných vláknach a priadzach, textilných, usòo-
vých a odevných výrobkoch z textilu a usne urèených
na priamy styk s poko�kou.

§ 2

(1) Na úèely tejto vyhlá�ky sa rozumejú
a) textilnými vláknami, priadzami a textilnými výrob-

kami výrobky pod¾a osobitného predpisu,1)
b) usòovými výrobkami výrobky pod¾a osobitného

predpisu.2)

(2) Za výrobky pod¾a odseku 1 sa pova�ujú aj výrobky
uvedené v colnom sadzobníku.3)

§ 3

Výrobky vyrobené v �táte alebo dovezené zo �tátu,
ktorý nie je èlenským �tátom Európskej únie, a z Turec-
ka musia spåòa� po�iadavky pod¾a osobitného
predpisu4) a na území Slovenskej republiky podliehajú
skú�kam bezpeènosti výrobku5) za predpokladu, �e vý-
robca, dovozca alebo dodávate¾ nesplnil po�iadavky
uvedené v § 5 ods. 3 alebo výrobky uvádzané na trh ne-

zaruèujú mieru ochrany právom chráneného záujmu
v Slovenskej republike pod¾a § 6 písm. d).

§ 4

Výrobky uvedené v § 2 nesmú pri umiestòovaní na
trh Slovenskej republiky a trh èlenských �tátov Európ-
skej únie prekroèi� najvy��ie prípustné hodnoty uvede-
né v prílohách è. 1 a� 4.

§ 5

(1) Bezpeènos� výrobku výrobca, dovozca alebo do-
dávate¾ preukazuje vykonaním skú�ky bezpeènosti vý-
robku v akreditovanom skú�obnom laboratóriu6) alebo
dá posúdi� zhodu akreditovanému certifikaènému or-
gánu na produkty;7) o výsledkoch tejto skú�ky vedie pí-
somnú evidenciu8) a na po�iadanie orgánu doh¾adu mu
ju predlo�í na nahliadnutie.

(2) Stanovenie jednotlivých parametrov na urèenie
zhody vlastností výrobkov s po�iadavkami na ich bez-
peènos� pre u�ívate¾a sa realizuje prostredníctvom
skú�obných metód a postupov uvedených v príslu�-
ných slovenských technických normách. Akreditované
skú�obné laboratórium mô�e pou�i� aj inú vhodnú
platnú metódu, ktorá poskytuje rovnako spo¾ahlivé
a reprodukovate¾né výsledky skú�ok.

(3) Bezpeènos� výrobku výrobca, dovozca alebo do-
dávate¾ mô�e preukáza� vyhlásením o zhode výrobku,
ak vyhlásenie spåòajúce po�iadavky technického pred-
pisu bolo vydané na základe vykonaných skú�ok
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1) § 1 vyhlá�ky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaèovaní zlo�enia
a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami.

2) Príloha è. 2 vyhlá�ky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 105/2001 Z. z. o oznaèovaní materiálového zlo�enia obuvi.
3) Do skupiny textilných vlákien a priadzí, textilných, odevných a usòových výrobkov a ich súèastí patria CS: 5106 a� 5108, 5110, 5205,

5206, 5306, 5402, 5403, 5509, 5510, 6101 a� 6104, 6107 a� 6112, 6114 a� 6116, 6201 a� 6217, 6301, 6302, 6307, 6503 a� 6506, 4104
a� 4107, 4112 a� 4115, 4201 a� 4205, 6401 a� 6406.

4) Nariadenie Rady (EHS) è. 339/1993 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dová�aných z tretích krajín s právnymi predpismi
o bezpeènosti výrobkov (Ú. v. ES L 40, 17. 2. 1993) v platnom znení.

5) § 6a ods. 4 zákona è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskor�ích predpisov.
6) § 22 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
7) Zákon è. 128/2002 Z. z. o �tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskor�ích predpisov.
§ 64 a 65 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení neskor�ích predpisov.
STN EN ISO/IEC 17050-1,2.

8) § 8 zákona è. 264/1999 Z. z.



v akreditovanom skú�obnom laboratóriu alebo ak bola
zhoda posúdená akreditovaným certifikaèným orgá-
nom na produkty.

§ 6

Po�iadavky ustanovené touto vyhlá�kou, ktoré pria-
mo nevyplývajú z príslu�ných predpisov Európskych
spoloèenstiev upravujúcich harmonizovanú oblas�, sa
neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uve-
dené na trh v niektorom èlenskom �táte Európskej
únie, Turecku alebo boli vyrobené v niektorom zo �tá-
tov Európskeho zdru�enia vo¾ného obchodu, ktorý je
súèasne zmluvnou stranou európskeho hospodárske-
ho priestoru. Platí to za predpokladu, �e taký výrobok
zodpovedá
a) technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide

o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo o pou�ívanie
tohto výrobku v niektorom z týchto �tátov,

b) technickým normám alebo kódexu správnej praxe,
ktorý vydal národný normalizaèný orgán alebo sub-
jekt jemu na roveò postavený v súlade s právnymi
predpismi a po�iadavkami �tátu, ktorý je zmluvnou
stranou európskeho hospodárskeho priestoru,

c) medzinárodným technickým normám, ktoré sa
oprávnene pou�ívajú v niektorom z týchto �tátov,
alebo

d) tradièným èi inovaèným výrobným postupom, ktoré
sa pou�ívajú v niektorom z týchto �tátov v súlade
s jeho právnymi predpismi a na ktoré existuje dosta-
toène podrobná technická dokumentácia zabezpe-
èujúca, �e tento výrobok sa mô�e na daný úèel pou�i-
tia posúdi� v prípade potreby aj na základe
dopåòajúcich, nie v�ak zhodných skú�ok výrobku,
a za predpokladu, �e tieto predpisy, technické nor-
my, kódexy správnej praxe alebo postupy zaruèujú-
ce mieru ochrany právom chráneného záujmu zod-
povedajú miere tejto ochrany v Slovenskej
republike.

§ 7

Táto vyhlá�ka sa nevz�ahuje na osobné ochranné
prostriedky, ktorých uvádzanie na trh upravuje osobit-
ný predpis.9)

§ 8

Táto vyhlá�ka bola prijatá v súlade s príslu�ným
právnym aktom Európskych spoloèenstiev10) pod èís-
lom notifikácie 2005/0074/SK.

§ 9

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Jirko Malchárek v. r.

Èiastka 248 Zbierka zákonov è. 635/2005 Strana 5637

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po�iadavkách a postupoch
posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 323/2002 Z. z.

10) Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov
v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).



Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 635/2005 Z. z.

NAJVY��IE PRÍPUSTNÉ HODNOTY PENTACHLÓRFENOLU
A VO¼NÉHO ALEBO UVO¼ÒUJÚCEHO SA FORMALDEHYDU

Por. è. �kodlivá látka prítomná v skupine výrobkov Najvy��ia prípustná hodnota

(mg.kg�1)

1. Textilné a odevné výrobky urèené na priamy kontakt
s poko�kou alebo sliznicou vrátane textílií, textilných vlákien
a pletacích priadzí urèených na ich výrobu:

Obsah pentachlórfenolu11)

Obsah formaldehydu12)

� pre deti do 3 rokov

� pre osoby star�ie ako 3 roky

0,5

20

75

2. Usòové výrobky a kombinované výrobky z textilu a usne urèené
na priamy kontakt s poko�kou alebo sliznicou:

Obsah pentachlórfenolu13)

� pre deti do 3 rokov

� pre osoby star�ie ako 3 roky

Obsah formaldehydu14)

� pre deti do 3 rokov

� pre osoby star�ie ako 3 roky

0,5

5,0

50

150
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11) STN 80 0055.
12) STN EN ISO 14184-1.
13) STN P CEN/TS 14494.
14) STN P CEN ISO/TS 17226.



Príloha è. 2
k vyhlá�ke è. 635/2005 Z. z.

ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV,
KTORÝCH POU�ITIE VO VÝROBKOCH JE LIMITOVANÉ ALEBO ZAKÁZANÉ

Por. è. Názov látky

1. Nikel a jeho zlúèeniny15)

2. Kadmium a jeho zlúèeniny16)

3. Ortu� a jej zlúèeniny17)

4. Arzén a jeho zlúèeniny18)

5. Soli a estery pentachlórfenolu19)

6. Difenyléter, pentabrómderivát20)

Difenyléter, oktabrómderivát21)

7. Tris (2,3 � dibrómpropyl) fosfát22)

8. Polybrómované bifenyly23)

9. Tris(aziridinyl)fosfánoxid24)

10. Organocinièité zlúèeniny25)

11. Alkány, C10 � C13 chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym re�azcom; SCCPs)
26)

12. Azofarbivá27)

13. Nonylfenol a nonylfenyletoxylát28)
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15) bod XXVIII prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných
chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a pou�ívanie je obmedzené alebo zakázané v znení
vyhlá�ky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 698/2004 Z. z.

16) bod XXIV prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z.
17) bod XIX prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z.
18) bod XX prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z. v znení vyhlá�ky Ministerstva

hospodárstva Slovenskej republiky è. 180/2003 Z. z.
19) bod XXIII prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z.
20) bod XLIV prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
21) bod XLIVA prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z.
22) bod IV prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z.
23) bod IX prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z.
24) bod XXI prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z.
25) bod XXI prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z. v znení vyhlá�ky Ministerstva

hospodárstva Slovenskej republiky è. 180/2003 Z. z.
26) bod XLIIA prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z. v znení vyhlá�ky Ministerstva

hospodárstva Slovenskej republiky è. 180/2003 Z. z.
27) bod XLIII prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
28) bod XLVI prílohy k vyhlá�ke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 67/2002 Z. z. v znení vyhlá�ky Ministerstva

hospodárstva Slovenskej republiky è. 275/2004 Z. z.



Príloha è. 3
k vyhlá�ke è. 635/2005 Z. z.

NAJVY��IE PRÍPUSTNÉ HODNOTY  �A�KÝCH KOVOV
EXTRAHOVATE¼NÝCH DO ROZTOKU UMELÉHO KYSLÉHO POTU

Por.

è.

Názov látky Najvy��ia prípustná hodnota vo výrobku (mg.kg�1)

Textilné vlákna a priadze, textilné a odevné výrobky,
textilná èas� v kombinovaných výrobkoch z textilu a usne

Usòové výrobky

Deti do 3 rokov Osoby star�ie ako 3 roky

1. Arzén11), 29) 0,2 1,0 0,2

2. Kadmium11), 29) 0,1 0,1 0,1

3. Olovo11), 29) 0,2 1,0 0,8

4. Meï11) 25,0 50,0 �

5. Chróm11) 1,0 2,0 �

6. Kobalt11) 1,0 4,0 �

7. Nikel11) 1,0 4,0 �

8. Ortu�11), 29) 0,02 0,02 0,02

9. Antimón11), 30) 30,0 30,0 �

10. Chróm celkový31), 32)

� pre deti do 3 rokov

� pre osoby star�ie ako 3 roky

�

�

�

� 50,0

200,0

11. �es�mocný chróm (Cr6+)31), 33) � � < 10

(musí by� pod detekèným
limitom metódy)

S
tra

n
a

5
6
4
0

Z
b
ierk

a
zá

k
o
n

o
v

è.
6
3
5

/
2
0
0
5

È
ia

stk
a

2
4
8

29) STN 79 0055.
30) Obsah antimónu sa stanovuje iba vo výrobkoch s obsahom polyesterových vlákien nad 80 %.
31) Obsah vylúhovate¾ného chrómu (len na hodnotenie usní, pri ktorých sa pou�ili èiniace látky na báze Cr).
32) STN 79 3873.
33) STN P CEN/TS 14495.



Príloha è. 4
k vyhlá�ke è. 635/2005 Z. z.

NAJVY��IE PRÍPUSTNÉ HODNOTY STÁLOFAREBNOSTI FARBENÝCH
ALEBO POTLAÈOVANÝCH PRIADZÍ, TKANÍN, ÚPLETOV ALEBO NETKANÝCH TEXTÍLIÍ

V STUPÒOCH SIVEJ STUPNICE

Por. è. Stálofarebnos� Stupeò
sivej stupnice

1. V pote kyslom34) 3/3

2. V pote alkalickom34) 3/3

3. Pri otere suchom35) 3 � 4

4. Pri otere mokrom35) 2 � 3

5. Odolnos� vyfarbenia voèi slinám a potu výrobkov pre deti do 3 rokov11) odolné
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34) STN EN ISO 105-04.
35) STN EN ISO EN ISO 105-X12.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 16. decembra 2005 è. 30112/2005-SL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
è. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá
prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie è.195/2004 Z. z.) v znení neskor�ích predpisov.

Týmto výnosom sa harmonizuje legislatíva Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie v oblasti právnej
úpravy stanovenia maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v a na urèitých produktoch �ivoèí�neho a rastlinného pô-
vodu.

Výnos nadobúda úèinnos� 30. decembra 2005.

Výnos je uverejnený v èiastke 26/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobit-
nom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z januára 2006 a mo�no doò nazrie� na Minis-
terstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 41 ods. 3 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. decembra 2005 è. 11/2005, ktorým sa ustanovuje vý�ka poplatkov za jednotlivé druhy úko-
nov Národnej banky Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje vý�ka poplatkov za jednotlivé druhy úkonov, podrobnosti o poplatkoch, ich vyèís-
¾ovaní a platení.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 44/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných zlo�kách Národnej banky Slovenska.
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