ZBIERKA

ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2013

Vyhlásené: 1. 2. 2013

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 2.2013

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.
22
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. januára 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 13, § 20 ods. 4, § 25, § 27 ods. 5, § 40
ods. 5, § 54 ods. 4, § 56 ods. 8, § 58 ods. 2, § 71 ods. 7 a § 93 ods. 6 zákona č. 473/2005 Z. z. o
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa mení a
dopĺňa takto:
1.

§ 4 vrátane nadpisu znie:
„§ 4
Odborná príprava
(1) Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška”) typu S sa
vykonáva v tomto rozsahu:
a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 1 hodina,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 2 hodiny,
c) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti 14 hodín,
d) základy trestného práva 8 hodín,
e) základy kriminalistiky 6 hodín,
f) zákon o priestupkoch 3 hodiny,
g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o
Slovenskej informačnej službe 6 hodín,
h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,
i) praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
12 hodín,
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j) poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,
k) požiarna príprava 5 hodín,
l) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.
(2) Odborná príprava na skúšku typu P sa vykonáva v tomto rozsahu:
a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,
c) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti 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 Vojenskej polícii a zákon o
Slovenskej informačnej službe 10 hodín,
h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,
i)

praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
12 hodín,

j)

poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,

k) požiarna príprava 5 hodín,
l)

manažment (starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy)
6 hodín,

m) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.
(3) Odborná príprava na skúšku typu CIT sa vykonáva v tomto rozsahu:
a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,
b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,
c) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti 25 hodín,
d) základy trestného práva 15 hodín,
e) základy kriminalistiky a kriminológie 10 hodín,
f)

zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,

g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o
Slovenskej informačnej službe 10 hodín,
h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 15 hodín,
i)

praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
30 hodín,

j)

poskytovanie prvej pomoci 9 hodín,

k) požiarna príprava 5 hodín,
l)

manažment (Zákonník práce, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník) 15 hodín,

m) základy sebaobrany 20 hodín,
n) uplatňovanie oprávnení zamestnanca bezpečnostnej služby v praxi 14 hodín,
o) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín,
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p) predpisy týkajúce sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou medzi členskými štátmi eurozóny a ich uplatnenie v praxi 78 hodín.
(4) Vyučovacia hodina podľa odsekov 1 až 3 trvá 45 minút. Pri prednáške možno spojiť
dve vyučovacie hodiny.
(5) Odbornú prípravu možno vykonávať v skupine s počtom najviac 30 účastníkov,
okrem odbornej prípravy z poskytovania prvej pomoci, ktorá sa vykonáva v skupine s
počtom najviac 15 účastníkov. Odborná príprava na skúšky typu S, P a CIT sa vykonáva
samostatne. O absolvovaní odbornej prípravy osoba akreditovaná ministerstvom na
vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len „akreditovaná osoba") vydá účastníkovi
osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje
a) obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,
c) termín konania odbornej prípravy,
d) podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky
akreditovanej osoby.“.
2.

V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť účastníka, ktorý absolvoval
odbornú prípravu alebo osoby uvedenej v § 19 ods. 5 zákona (ďalej len „uchádzač“),
absolvovanie odbornej prípravy alebo splnenie podmienok podľa § 19 ods. 5 zákona
uchádzačom a poučí ho o spôsobe vykonania skúšky.“.

3.

V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len
jedna je správna.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

V § 6 ods. 5 sa za slová „typu P“ vkladajú slová „a CIT“.

5.

V § 8 ods. 1 sa slová „Absolvent skúšky“ nahrádzajú slovom „Uchádzač“.

6.

V § 8 ods. 2 sa slovo „absolventovi“ nahrádza slovom „uchádzačovi“.

7.

V § 9 ods. 2 sa slovo „absolventa“ nahrádza slovom „uchádzača“.

8.

§ 11 znie:
„§ 11
Vzory žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a licencie na
prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická
služba“) sú uvedené v prílohe č. 3.“.

9.

V § 13 sa slová „č. 4 až 13“ nahrádzajú slovami „č. 4 až 13a“.

10. V § 16 ods. 2 sa za slová „označenie S“ vkladá čiarka a slová „identifikačný preukaz na výkon
profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou má označenie CIT“.
11. § 19 vrátane nadpisu znie:
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„§ 19
Evidencia služieb
(1) Prevádzkovateľ strážnej služby v evidencii služieb vedie
a) dátum služby, druh služby v členení podľa § 3 zákona, časové vymedzenie služby
(hodina, minúty od - do),
b) miesto výkonu služby (adresa chráneného objektu, chránenej osoby, strážneho
stanoviska, miesto zdržiavania sa chránenej osoby),
c) priezvisko, meno, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom
fyzickej ochrany.
(2) Prevádzkovateľ strážnej služby alebo ním poverená osoba vyplní údaje uvedené v
odseku 1 najmenej šesť hodín pred začatím výkonu služby. Ak dôjde k zmene údajov
uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu vyznačí ihneď po tom, čo zmena nastala, tak aby
pôvodné údaje zostali čitateľné.“.
12. V § 24 ods. 1 sa slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.
13. V § 24 ods. 2 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
14. V § 24 ods. 3 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
15. V § 24 ods. 4 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
16. V § 24 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
17. V § 24 ods. 6 sa slová „písm. j) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. k) až o)“ a slová „písm. j)
zákona“ sa nahrádzajú slovami „písm. k) zákona“.
18. V § 24 ods. 7 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. p)“.
19. V § 24 ods. 8 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
20. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 24a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013
Odborná príprava začatá pred 1. februárom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných
do 31. januára 2013.“.
21. Príloha č. 2 sa dopĺňa vyobrazením vzoru preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT.
Vzor preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT
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Preukaz odbornej spôsobilosti je tlačivo, ktoré má rozmery 99 x 68 mm.“.
22. Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie
strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo
technickej služby“.
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Žiadosť o udelenie licencie na
prevádzkovanie strážnej služby,
detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva, vlastnej ochrany alebo
technickej služby

Krajské riaditeľstvo

Číslo:

Fyzická
osoba*
Právnická
osoba*

I. časť - ÚDAJE O POŽADOVANOM PREDMETE ČINNOSTI
*

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

strážna služba *
a

b

c

d

detektívna služba
e

f

g

h

i

*

b

c

d

b

c

d

e

detektívna služba
e

f

g

h

*

f

a

b

c

d

e

f *

i

*

a

b

c

d

*

e

odborná príprava a poradenstvo *
f

*

a

b

c

d

e

f *

*

TECHNICKÁ SLUŽBA
projektovanie

odborná príprava a poradenstvo *
*

*

VLASTNÁ OCHRANA
strážna služba *
a

a

*

montáž

*

údržba

*

revízia

*

oprava

II. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Obchodné meno

IČO

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)
Priezvisko
Meno
Miesto narodenia

Dátum narodenia

Titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Adresa pobytu
Súpisné / orientačné číslo

Ulica
Obec

PSČ

Štát

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby
Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ

Štát

IV. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)
Právna forma
Sídlo
Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Obec

Ulica

PSČ

Štát

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby
Súpisné / orientačné číslo

Obec

* Nehodiace sa prečiarknite.

PSČ / ZIP kód

Štát

*
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V. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)
Priezvisko
Meno
Miesto narodenia

Dátum narodenia
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Titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania
2. osoba
Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania
3. osoba
Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania

VI. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)
prokurista

*

vedúci organizačnej zložky podniku

*

zodpovedný zástupca
Priezvisko

*

vedúci podniku zahraničnej osoby
Meno

*

Miesto narodenia

splnomocnenec prevádzkovateľa

*

zodpovedný vedúci
Rodné číslo

*

Titul

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

prokurista

*

zodpovedný zástupca

*

Štát

2. osoba
vedúci organizačnej zložky podniku

*

splnomocnenec prevádzkovateľa

*

vedúci podniku zahraničnej osoby

*

zodpovedný vedúci

*

Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)
Obec
* Nehodiace sa prečiarknite.

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP kód

Štát

Strana 8

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

VII. časť - ĎALŠIE ÚDAJE
Miesto prevádzky
Miesta ďalších prevádzok
Prehľad iných podnikateľských činností

VIII. PRÍLOHY
Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť *

Počet listov

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu P

Počet listov

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie *

Počet listov

Lekársky posudok *

Počet listov

Doklad o pridelení IČO *

Počet listov

Výpis z obchodného registra *

Počet listov

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra *

Počet listov

Doklad o zaplatení správneho poplatku *

Počet listov

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby *

Počet listov

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku
alebo iného vonkajšieho označenia *

Počet listov

Iné prílohy *

Počet listov
Počet listov spolu

IX. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA
Ulica
Obec
Štát

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP Kód

Telefón
Fax
E-mail

X. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych
alebo neúplných údajov.

Dátum vyplnenia žiadosti
Dátum prijatia žiadosti

* Nehodiace sa prečiarknite.

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa
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Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

Číslo:
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Žiadosť o udelenie licencie na
prevádzkovanie profesionálnej
cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou

Fyzická
osoba*
Právnická
osoba*

I. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Obchodné meno

IČO

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

II. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)
Priezvisko
Meno
Miesto narodenia

Dátum narodenia

Titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Adresa pobytu
Súpisné / orientačné číslo

Ulica
Obec

PSČ

Štát

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby
Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ

Štát

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)
Právna forma
Sídlo
Ulica

Súpisné / orientačné číslo

Obec

Ulica

PSČ

Štát

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby
Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

IV. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)
Priezvisko
Meno
Titul
Miesto narodenia

Dátum narodenia

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)
Obec
Spôsob konania

* Nehodiace sa prečiarknite.

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP kód

Štát
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2. osoba
Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania
3. osoba
Priezvisko

Meno

Titul

Rodné číslo

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

Štát

Spôsob konania

V. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)
prokurista

*

zodpovedný zástupca *
Priezvisko

vedúci organizačnej zložky podniku

*

vedúci podniku zahraničnej osoby
Meno

*

Miesto narodenia

splnomocnenec prevádzkovateľa
Titul

Dátum narodenia

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)

Súpisné / orientačné číslo

Obec

PSČ / ZIP kód

prokurista

*

zodpovedný zástupca *
Priezvisko

2. osoba
vedúci organizačnej zložky podniku
vedúci podniku zahraničnej osoby
Meno

Miesto narodenia

Dátum narodenia

*

Štát

splnomocnenec prevádzkovateľa

*
Titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Ulica (adresa pobytu)
Obec

VI. časť - ĎALŠIE ÚDAJE
Miesto prevádzky
Miesta ďalších prevádzok
Prehľad iných podnikateľských činností
* Nehodiace sa prečiarknite.

*

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP kód

Štát

*
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VII. PRÍLOHY
Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť *

Počet listov

Lekársky posudok *

Počet listov

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu CIT

Počet listov

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie *

Počet listov

Doklad o pridelení IČO *

Počet listov

Výpis z obchodného registra *

Počet listov

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra *

Počet listov

Doklad o zaplatení správneho poplatku *

Počet listov

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby *

Počet listov

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku
alebo iného vonkajšieho označenia *

Počet listov

Osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonával
prepravu peňažnej hotovosti *

Počet listov

Doklad preukazujúci uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu *

Počet listov

Doklad preukazujúci, že vozidlo určené na prepravu bankoviek alebo mincí
spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise *

Počet listov

Doklad preukazujúci držbu vozidla určeného na prepravu bankoviek alebo mincí *
Iné prílohy *

Počet listov
Počet listov spolu

VIII. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA
Ulica
Obec
Štát

Súpisné / orientačné číslo
PSČ / ZIP Kód

Telefón
Fax
E-mail

IX. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych
alebo neúplných údajov.

Dátum vyplnenia žiadosti

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum prijatia žiadosti

* Nehodiace sa prečiarknite.

“.
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23. Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 13a, ktorá znie:
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Vzor licencie  predná strana

CEZHRANIÿNÁ LICENCIA CIT
EURÓPSKA ÚNIA

SK

(1)

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

LICENCIA þ. ......................
na profesionálnu cezhraniþnú prepravu eurovej hotovosti

Táto licencia oprávĖuje (2) ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
prevádzkovaĢ profesionálnu cezhraniþnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou v rámci
jázd alebo þastí jázd vykonávaných na území Únie, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) þ. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraniþnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi þlenskými štátmi eurozóny(3) a nariadení Rady
(EÚ) þ. ........../2011 z ............... o rozšírení rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) þ. 1214/2011(4) a v súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto licencie.
Osobitné
poznámky:

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

................................................................................................................................................................
Táto licencia je platná na obdobie piatich rokov od ..................................

do ...................................

Vydaná v ..................................................................................., dĖa ..................................................

.................................................................. (5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Rozlišovacie znaky þlenských štátov: (BE) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) ýeská republika, (DK) Dánsko, (DE) Nemecko,
(EE) Estónsko, (IE) Írsko, (EL) Grécko, (ES) Španielsko, (FR) Francúzsko, (IT) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko,
(LT) Litva, (LU) Luxembursko, (HU) Maćarsko, (MT) Malta, (NL) Holandsko, (AT) Rakúsko, (PL) PoĐsko, (PT) Portugalsko,
(RO) Rumunsko, (SI) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FI) Fínsko, (SE) Švédsko, (UK) Spojené kráĐovstvo
Názov alebo obchodný názov a úplná adresa spoloþnosti prepravy peĖažnej hotovosti.
Ú. v. EÚ 316, 29. 11. 2011, s. 1.
ZatiaĐ neuverejnené v úradnom vestníku.
Podpis a odtlaþok peþiatky udeĐujúceho orgánu.
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Vzor licencie  zadná strana

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Táto licencia sa vydáva podĐa nariadenia (EÚ) þ. 1214/2011.
DržiteĐa oprávĖuje prevádzkovaĢ profesionálnu cezhraniþnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou, ako sa de¿nuje v nariadení (EÚ) þ. 1214/2011, v rámci jázd alebo þastí jázd
vykonávaných na území þlenských štátov, na ktoré sa vzĢahuje nariadenie (EÚ) þ. 1214/2011,
za podmienok stanovených v tejto licencii.
Táto licencia je platná iba na meno držiteĐa a je neprenosná.
Originál tejto licencie musí uchovaĢ spoloþnosĢ prepravy peĖažnej hotovosti.
Overená kópia tejto licencie sa musí nachádzaĢ vo vozidle prepravy peĖažnej hotovosti.
Originál alebo overená kópia tejto licencie sa musí predložiĢ na žiadosĢ akéhokoĐvek oprávneného kontrolóra.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) þ. 1214/2011, musí držiteĐ dodržiavaĢ
zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné na území každého þlenského štátu,
najmä v súvislosti s prepravou a premávkou.

———————

.
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24. Príloha č. 14 znie:
„Príloha č. 14 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok .............................“.
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Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok ......................
Počet 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 zbraň
Fyz. ochrana
Počet zmlúv v roku
Počet zmlúv k 31.12.
Použitie strelnej zbrane
pri výkone služby

Pátranie

Poradenstvo

uzavretých
ukončených
platných
zamestnancom
proti zamestnancom

Usmrtenie pri výkone
služby

zamestnancom

Zranenie pri výkone
služby spôsobené

zamestnancom

Počet trestných činov
zamestnancami

zistených

Počet priestupkov
zamestnancami

zistených

zamestnanca
zamestnancovi
spáchaných
spáchaných

Obmedzenie osobnej slobody zamestnancami
Použitie VBP* zamestnancami
Predvedenie osôb na strážne stanovisko
Počet objektov napojených na prevádzkovaný PS
Obmedzenie osobnej slobody pri prevádzkovaní PS

Údaje, ktoré uvedú iba akreditované osoby
Počet kurzov odbornej prípravy
Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú príprauy
Počet osôb, ktoré sa
zúčastnili skúšky
odbornej spôsobilosti

spolu
nevyhoveli
prvá opravná skúška

druhá opravná skúška
Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu, ale skúšky sa nezúčastnili u tej istej akreditovanej
osoby
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej spôsobilosti, ale odbornú prípravu absolvovali u inej
akreditovanej osoby

* POS - preukaz odbornej spôsobilosti, VBP - vecný bezpečnostný prostriedok, PS - poplachový systém

Odbor. príprava
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25. Príloha č. 15 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) Vzor identifikačného preukazu CIT

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Robert Kaliňák v. r.
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