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Klasifikácia bezpečnostných zložiek 

Bezpečnostné zložky v SR je možné klasifikovať 
podľa: 

o  vzťahu k štátu, 
o  zriaďovateľa, alebo „prevádzkovateľa“, 
o  charakteristiky zákonnej úpravy 

jednotlivých bezpečnostných služieb, 
o  smerov a druhov činností bezpečnostných 

služieb (podľa hlavných organizačno-
taktických foriem), 

o  teritoriálnej a vecnej pôsobnosti, 
o  činnosti bezpečnostných služieb, 
o  úrovní riadenia bezpečnostných služieb. 



Systém bezpečnostných zložiek 
podľa zriaďovateľa 

o  štátne bezpečnostné zložky (Policajný 
zbor Slovenskej republiky, Železničná 
po l í c ia , Vo jenská po l í c ia , Zbor 
väzenskej a justičnej stráže, Colníci, 
Slovenská informačná služba, NBÚ, 
stráže), 

o  neštátne bezpečnostné zložky 
(súkromné bezpečnostné služby, 
obecné polície). 

Pozn: Každá bezpečnostná zložka pôsobí 
na základe vlastného zákona 





Štruktúra zákonov o 
bezpečnostných zložkách 
o  úvodné ustanovenie, upravujúce názov 

a hlavné charakteristické rysy príslušného  
zboru, resp. služby, 

o  vymedzenie základných úloh a zásady 
organizačnej štruktúry a riadenie zboru, 

o  vymedzenie povinností, oprávnení 
a prostriedkov používaných príslušníkmi, 
prostredníctvom ktorých sú plnené úlohy, 

o  preukazovanie príslušnosti k zboru, 
o  spolupráca s inými orgánmi, s obcami 

a inými právnickými a fyzickými osobami, 
o  prechodné a záverečné ustanovenia. 



Súkromné bezpečnostné služby 



Súkromné bezpečnostné služby – 
Právne normy 
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)  

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)  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na 
poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 
súkromnými bezpečnostnými službami 

Zákon č.330/2007 Z. z.,  o registri trestov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  



Súkromné bezpečnostné služby 
Zákon NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní 

služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o súkromnej bezpečnosti) upravuje:  

o  poskytovanie služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti, 

o  výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky a kontroly Policajným 
zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti. 



Súkromná bezpečnosť  
prevádzkuje sa ako  
o  súkromná bezpečnostná služba 

(bezpečnostná služba) alebo ako  
o  technická služba na ochranu majetku 

a osoby (technická služba).  



Bezpečnostná služba 
o  strážna služba 
o  detektívna služba 
o  odborná príprava a poradenstvo 

Fyzická osoba alebo právnická osoba 
prevádzkuje bezpečnostnú službu pre iné 
osoby alebo ako vlastnú ochranu.  





Strážna služba  
o  ochrana  majetku  na  verejne  prístupnom  mieste, 
o  ochrana majetku na inom než verejne prístupnom 

mieste, 
o  ochrana osoby, 
o  ochrana majetku a osoby pri preprave, 
o  ochrana prepravy majetku a osoby, 
o  zabezpečovanie  poriadku na mieste zhromažďovania 

osôb, 
o  prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo 

poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, 
vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo 
chráneného miesta, 

o  vypracúvanie plánu ochrany. 



Detektívna služba 
o  hľadanie osoby, 
o  hľadanie majetku, 
o  monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore 

alebo na uzavretom mieste, 
o  získavanie údajov,  ktoré  môžu  slúžiť  ako  dôkazný  

prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym 
orgánom, 

o  získavanie  údajov  o  osobnom  stave  fyzickej osoby  
a získavanie informácií o  konaní fyzickej osoby  alebo 
právnickej osoby  alebo o ich majetkových pomeroch, 

o  získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním 
pohľadávky alebo 

o  získavanie údajov o protiprávnom konaní 
ohrozujúcom obchodné tajomstvo.  



Odborná príprava a poradenstvo  
o  príprava na výkon strážnej služby,  
o  príprava na výkon detektívnej služby,  
o  poskytovanie odborných rád pri 

prevádzkovaní strážnej služby alebo 
o  poskytovanie odborných rád pri 

prevádzkovaní detektívnej služby. 



Vlastná ochrana  
o  Vlastná ochrana je prevádzkovanie 

bezpečnostnej služby pre vlastnú 
potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň 
jednou osobou v pracovnoprávnom 
vzťahu. 



Technická služba  
o  Technická služba  je vývoj, výroba, predaj, 

projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo 
oprava zabezpečovacích systémov alebo 
poplachových systémov a systémov a zariadení 
umožňujúcich sledovanie pohybu  a  konania  
osoby  v chránenom objekte, na chránenom 
mieste alebo v ich okolí.  

o  Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na činnosti 
týkajúce sa mechanických zámkov s menej ako 
trojbodovým uzamykacím mechanizmom 
z jedného miesta a prenosných trezorov. 



Pojmy 
o  bezpečnostná prax - fyzická ochrana, pátranie, 

odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti,  
o  fyz ická ochranou - obchôdzka , s t rážen ie , 

prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo 
poplachového systému a priame riadenie a kontrola 
týchto činností, 

o  pátranie - priamy výkon č inností uvedených 
v detektívnej službe a priame riadenie a kontrola týchto 
činností, 

o  obchôdzka -  priamy  výkon  činností  (ochrana  
majetku  na  verejne  prístupnom  mieste, ochrana 
majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 
zabezpečovanie  poriadku na mieste zhromažďovania 
osôb,)  striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej 
výkonom fyzickej ochrany v tom istom chránenom 
objekte alebo na tom istom chránenom mieste, 



Pojmy 
o  stráženie - priamy výkon činností  prítomnosťou osoby 

poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom 
stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste 
alebo pri chránenej osobe alebo pri chránenom majetku, 
kde tieto činnosti má vykonávať, 

o  zásah - činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej 
ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa zasahuje do 
základných práv a slobôd inej osoby, 

o  zabezpečovací systém - sústava elektrických,  
elektronických,  mechanických    alebo iných súčiastok 
tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu 
vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného  objektu 
alebo  na chránené miesto alebo  výstupu z nich, alebo  
vjazdu dopravného prostriedku do chráneného  objektu 
alebo na chránené miesto alebo výjazdu  z nich, ktoré 
nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo použitia 
sily, 



Pojmy 
o  poplachový systém - sústava elektrických,   

elektronických,   mechanických   alebo iných súčiastok 
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, 

o  vecný bezpečnostný prostriedok - vec, vrátane 
zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa  použila ako 
zbraň alebo vec na zastavenie,  prípadne  obmedzenie  
pohybu  osoby,  zvieraťa  alebo vozidla alebo na 
obmedzenie funkcie iného technického zariadenia, 



Bezpečnostná služba 

o  bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe 
licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. 

o  o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby  
rozhoduje   krajské  riaditeľstvo Policajného  zboru na 
základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 
Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa vydáva 
na desať rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. 

Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu 

Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby je verejná listina 
a je neprevoditeľná.  



Vznik oprávnenia prevádzkovať 
bezpečnostnú službu 
o  Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu vzniká 

doručením licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej 
služby. Osobe, ktorá sa povinne zapisuje do 
obchodného registra, vzniká oprávnenie prevádzkovať 
bezpečnostnú službu dňom zápisu do tohto registra, 
ak deň zápisu do obchodného registra je neskorší ako 
deň doručenia l i cenc ie na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby. 

 
 



Podmienky udelenia licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby 
fyzickej osobe 

o  je  občanom   členského   štátu  Európskej  únie,  občanom  
iného  zmluvného  štátu  dohody o  Európskom  
hospodárskom  priestore  alebo  občanom  Švajčiarskej  
konfederácie, 

o  dosiahla vek 21 rokov, 
o  má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
o  je bezúhonná, 
o  je spoľahlivá,  
o  je zdravotne spôsobilá, 
o  má požadovanú odbornú spôsobilosť. 

Krajské riaditeľstvo PZ udelí licenciu na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby fyzickej osobe, ak tomu nebráni 
záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a ak:  



Podmienky udelenia licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby 
právnickej osobe 

o  fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej 
štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu,  
spĺňajú podmienky  týkajúce sa občianstva, 

o  fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel 
v právnickej osobe, spĺňa  podmienky bezúhonnosti, 
spoľahlivosti a zdravotnej a odbornej spôsobilosti.  

o  z obchodného mena právnickej osoby nevyplýva, že plní 
úlohy verejnej  správy. 

Krajské  riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby  právnickej osobe, ktorá je spoľahlivá, 
ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti 
a ak: 



Bezúhonnosť  
o  Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten, kto 

bol právoplatne odsúdený za úmyselný 
trestný čin alebo iný trestný čin, za ktorý mu 
bol uložený nepodmienečný trest odňatia 
slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov.  

o  Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ani ten, 
komu  súd alebo  správny  orgán uložil zákaz 
činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa 
zákona o SBS, alebo ktorá je obsahom  
pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona 
o SBS, do skončenia výkonu zákazu činnosti.  



Bezúhonnosť 
o  preukazuje sa odpisom z registra 

trestov nie starším ako tri mesiace 
a čestným vyhlásením, že osobe 
správny orgán neuložil zákaz činnosti 



Spoľahlivosť 
Za spoľahlivú osobu sa na účely zák. o SBS nepovažuje ten, kto 
o  preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo 

preukázateľne požíva iné návykové látky, 
o  bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku 

na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 
toxikomániami, z priestupku na úseku používania výbušnín,  
z priestupku na úseku strelných zbraní a streliva, 
z priestupku na úseku obrany Slovenskej republiky, 
z priestupku proti verejnému poriadku spáchaného 
neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho 
právomoci, z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu 
spáchaného drobným úmyselným ublížením na zdraví alebo 
z priestupku proti majetku,   

o  bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov 
uvedených v predchádzajúcom odseku a od doby, kedy sa 
na neho hľadí, ako by nebol odsúdený, neuplynuli tri roky, 



Spoľahlivosť 
o  je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v druhom odseku,  
o  bol trestne stíhaný a trestné stíhanie sa skončilo schválením 

zmieru, ak odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení zmieru neuplynuli tri roky, 

o  bol trestne stíhaný za trestný čin a trestné stíhanie bolo 
právoplatne podmienečne zastavené, ak od skončenia 
skúšobnej doby neuplynuli tri roky, 

o  podľa zistení ministerstva alebo krajského riaditeľstva 
neposkytuje záruku, že bude  pri vykonávaní činnosti 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti 
vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení   vydaných podľa 
zákona  o SBS a že bude činnosť podľa tohto zákona 
vykonávať poctivo. 



Zdravotná spôsobilosť 
o  telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť 

na vykonávanie č inností súvisiacich 
s prevádzkovaním bezpečnostnej služby, ak 
ju zákon o SBS vyžaduje. Zdravotnú 
spôsobilosť osoba preukazuje lekárskym 
posudkom.  



Odborná spôsobilosť  
o Odborne spôsobilou osobou je osoba, 

ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené 
pre danú činnosť a je držiteľom 
preukazu odbornej spôsobilosti. 



Vzdelanie  
o  Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie 

strážnej služby  spĺňa  osoba,   ktorá má  ukončené úplné 
stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.  

o  Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie 
detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva spĺňa 
osoba, ktorá 
 a)získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných 
služieb, 
 b)je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky 
alebo 
 c)získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom 
študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných 
služieb a získala špecializované policajné vzdelanie 
a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom 
bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov a čas od 
skončenia vykonávania  tejto praxe nie je dlhší ako päť 
rokov. 



Skúška odbornej spôsobilosti 
o S – pre osoby poverené výkonom 

fyzickej ochrany a pátrania  
o P – pre osoby poverené  výkonom  

fyzickej  ochrany, pátrania, odbornej 
prípravy a poradenstva a pre 
prevádzkovateľov 



Skúšobná komisia 
o  Skúška sa vykonáva pred  trojčlennou komisiou. 

Predsedom komisie je zástupca ministerstva, ktorý 
plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb a získal 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom 
odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb 
alebo v  inom študijnom odbore, ak najmenej desať 
rokov vykonával bezpečnostnú prax. Jeden člen 
skúšobnej komisie je zástupca krajského riaditeľstva, 
ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb. 
Druhý člen komisie je zástupca okresného riaditeľstva 
Policajného zboru podľa miesta konania skúšky. 



Skúška odbornej spôsobilosti 
o  Skúšku typu S, ani odbornú prípravu, nemusí vykonať  

osoba, ktorá má ukončené vzdelanie v študijnom odbore 
v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej 
desať rokov bezpečnostnú  prax  v ozbrojenom  zbore alebo 
ozbrojenom bezpečnostnom zbore a čas od skončenia jej 
činnosti v tomto zbore nie je dlhší ako päť rokov.  

o  Skúšku typu P, ani odbornú prípravu, nemusí vykonať 
osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti 
bezpečnostných služieb alebo získala vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako 
právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala 
špecializované policajné vzdelanie a táto osoba vykonávala 
najmenej desať rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom 
zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore a čas od 
skončenia jej činnosti v tomto zbore nie je dlhší ako päť 
rokov.  



Preukaz  
o  Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku alebo na 

základe písomnej žiadosti osobe, ktorá skúšku nemusí 
vykonať, vydá ministerstvo preukaz typu S alebo typu 
P, ak sú tieto osoby bezúhonné a spoľahlivé. Platnosť 
preukazu je desať rokov. 

o  Preukaz je verejná listina. Osoba môže byť súčasne 
držiteľom len jedného preukazu.   

o  Za preukaz, ktorý bol stratený, odcudzený, poškodený 
alebo ktorý obsahuje údaje nezodpovedajúce 
skutočnosti, vydá ministerstvo duplikát preukazu. 

o  Na vydan ie p reukazu po s t ra te p la tnos t i 
predchádzajúceho preukazu uplynutím času, je 
potrebné absolvovať odbornú prípravu v skrátenej 
forme a vykonať skúšku.   



Uznávanie odbornej spôsobilosti  
o  Odborná spôsobilosť alebo jej časť, získaná 

v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom 
štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore 
alebo v Švajčiarskej konfederácii sa uzná, ak žiadateľ 
doloží doklady o získaní odbornej spôsobilosti a ich 
preklad do štátneho jazyka vyhotovený tlmočníkom 
podľa osobitného predpisu.  



Konanie o udelenie licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby 

o  meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, 
rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo, 

o  obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby, 
identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

o  predmet činnosti, 
o  miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi, 
o  dobu ukončenia, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej 

ako desať rokov, 
o   prehľad svojich podnikateľských činností. 

Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby uvedie: 
 



Konanie o udelení licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby 

o  doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jej bezúhonnosť 
a spoľahlivosť, 

o  lekársky posudok nie starší ako tri mesiace, 
o  doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu P, 
o  čestné vyhlásenie o tom, že nie je držiteľom iného oprávnenia 

podnikať,  
o  doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne poistenie, 
o  doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené, 
o  odpis z obchodného registra, ak je v ňom osoba zapísaná, nie 

starší ako tri mesiace, a výpis zo živnostenského registra alebo 
z iného registra nie starší ako tri mesiace, prípadne iný doklad 
preukazujúci prehľad jej podnikateľských činností, 

o  doklad o zaplatení správneho poplatku, 
o  opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo 

iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri 
poskytovaní bezpečnostnej služby. 

Fyzická osoba k žiadosti o  udelenie licencie na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby pripojí: 



Konanie o udelení licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby 

o  obchodné meno a sídlo, prípadne adresu miesta činnosti 
organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby, 

o  meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, 
adresu pobytu a štátne občianstvo fyzickej osoby alebo fyzických 
osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho 
členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v  jej mene,  

o  identifikačné číslo, ak je pridelené, 
o  predmet činnosti, 
o  miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi, 
o  dobu ukončenia, ak  zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať 

rokov, 
o  prehľad svojich podnikateľských činností. 

Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby uvedie 



Konanie o udelení licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby 

o  doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť 
a spoľahlivosť, týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, 
ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho 
členmi,  

o  zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby s osvedčením  
pravosti podpisov;  

o  u osôb zapísaných v obchodnom registri výpis z obchodného 
registra nie starší ako tri mesiace, 

o  doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené, 
o  doklad o zaplatení správneho poplatku, 
o  čestné vyhlásenie o tom, že  nie je držiteľom iného oprávnenia 

podnikať,  
o  opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo 

iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri 
poskytovaní bezpečnostnej služby. 

Právnická osoba k žiadosti o  udelenie licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby pripojí: 



Konanie o udelení licencie 
o  Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej 

služby sa podáva osobne krajskému riaditeľstvu.  
o  Fyzická osoba  alebo zástupca právnickej  osoby pri podaní žiadosti 

o  udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby 
preukáže svoju totožnosť  občianskym preukazom alebo iným 
dokladom preukazujúcim totožnosť. 

o  Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o  udelenie licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby vyžiada vyjadrenie 
ministerstva k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti. 

o  Ak krajské riaditeľstvo nemôže rozhodnúť o žiadosti o  udelenie 
licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby v lehote podľa 
všeobecného predpisu o správnom konaní, môže túto lehotu 
predĺžiť riaditeľ krajského riaditeľstva, najviac však o 60 dní.  

o  Krajské riaditeľstvo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej 
služby vydá licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, 
ktorou prevádzkovateľ preukazuje oprávnenie prevádzkovať v nej 
uvedené činnosti. 



Konanie o udelení licencie 
o  Prevádzkovateľ je povinný začať vykonávať 

aspoň jednu povolenú činnosť do jedného 
roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o udelení licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby. 



Zánik oprávnenia prevádzkovať 
bezpečnostnú službu  
Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká 
o  smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou, 
o  zrušením právnickej osoby, 
o  uplynutím času, na ktorý bola licencia na 

prevádzkovanie bezpečnostnej služby udelená, 
o  rozhodnutím krajského riaditeľstva o odňatí licencie 

alebo 
o  písomným oznámením o ukončení prevádzkovania 

bezpečnostnej služby a odovzdaním licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby 
prevádzkovateľom. 



Správa o činnosti bezpečnostných 
služieb 
o  Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára 

kalendárneho  roka predložiť ministerstvu 
písomnú správu o činnosti bezpečnostnej 
služby za uplynulý kalendárny rok.  

Správa o činnosti bezpečnostnej služby musí obsahovať  
a) označenie prevádzkovateľa, v ktorom je uvedené číslo licencie 
na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, meno, priezvisko, adresa 
pobytu a miesto činnosti, obchodné meno fyzickej osoby alebo 
obchodné meno a sídlo právnickej osoby,  
b) štatistické údaje, 
c) opisnú časť, 
d) dátum  vypracovania  správy,  odtlačok pečiatky a podpis 
prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa. 



Opisná časť  
Opisnú časť tvoria prípady: 
o  použitia strelnej zbrane zamestnancom  a proti 

zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone FOPOdPaP, 
o  usmrtenia zamestnanca, alebo usmrtenia osoby 

zamestnancom bezp. služby pri  výkone FOPOdPaP, 
o  ublíženia na zdraví zamestnancovi, alebo ublíženia na zdraví 

osobe zamestnancom bezp. služby pri výkone FOPOdPaP,  
o  zistenia, alebo spáchania trestného  činu  zamestnancom  

bezp.  služby  pri výkone FOch,P,OdP a P, 
o  obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri 

trestnom čine, 
o  uzatvorenia zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby. 
 
FOPOdPaP = pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej 

prípravy a poradenstva 



Opisná časť 
o  Opisná  časť  musí  obsahovať  najmä  údaje  

v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia 
a adresa pobytu o osobe, ktorá vykonala úkon,  
použila zbraň,  spôsobila zranenie alebo usmrtenie, 
údaje o dĺžke pracovnej neschopnosti, údaje o osobe, 
ktorá spôsobila škodu, výška spôsobenej škody, údaje 
o osobe, ktorá spáchala trestný čin alebo ktorá zistila 
trestný čin, uvedenie útvaru Policajného zboru, alebo 
iného orgánu, ktorému bola vec hlásená, údaje 
o odovzdanej osobe, údaje o zmluvách o poskytovaní 
bezpečnostnej služby, s uvedením jej účastníkov, dňa 
uzavretia zmluvy, doby, na ktorú bola uzavretá, 
predmetu zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby  



Vzťah strážnej služby a detektívnej 
služby 
o  Prevádzkovateľ nesmie uzavrieť zmluvu o poskytovaní 

detektívnej služby, ak pátranie smeruje proti osobe, 
ktorej už  poskytuje  strážnu  službu.  Ak sa až  po  
uzavretí zmluvy  zistí, že pátranie smeruje proti 
osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu, nesmie 
v pátraní  pokračovať; prevádzkovateľ je povinný 
oznámiť osobe, s ktorou uzavrel zmluvu o poskytovaní 
detekt ívnej s lužby, že nemôže pokračova ť 
v poskytovaní detektívnej služby, s uvedením dôvodu.  
Rovnako nesmie prevádzkovateľ uzavrieť zmluvu 
o poskytovaní strážnej služby s osobou, proti ktorej 
smeruje pátranie na základe skôr uzavretej zmluvy 
o poskytovaní detektívnej služby.  



Výkon fyzickej ochrany, pátrania, 
odbornej prípravy a poradenstva  
Fyzickú  ochranu alebo pátranie môže vykonávať  len osoba, ktorá  
o  dosiahla vek 19 rokov,  
o  je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 
o  je bezúhonná, 
o  je spoľahlivá, 
o  je zdravotne spôsobilá, 
o  je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.  
 
Odbornú prípravu a poradenstvo môže vykonávať len osoba, ktorá 
o  a) dosiahla vek 20 rokov, 
o  b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 
o  c) je bezúhonná, 
o  d) je spoľahlivá, 
o  e) je zdravotne spôsobilá, 
o  f) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu P,  
o  g) spĺňa podmienku vzdelania. 



Výkon fyzickej ochrany, pátrania, 
odbornej prípravy a poradenstva 
Odbornú prípravu v rámci akreditácie môže vykonávať len 

osoba, ktorá spĺňa predch. podmienky a   
o  spĺňa podmienku vzdelania a má päťročnú prax 

v odbore právo alebo v odbore bezpečnostné služby, 
ak má vykonávať lektorskú činnosť z právnych 
predmetov, 

o  získala vysokoškolské vzdelanie na lekárskej fakulte 
alebo je zdravotnícky inštruktor Slovenského 
červeného kríža, ak má vykonávať lektorskú činnosť 
z poskytovania prvej pomoci, 

o  má ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore 
požiarnej ochrany s  päťročnou praxou v tomto odbore 
alebo je technik požiarnej ochrany s desaťročnou 
praxou, ak má vykonávať lektorskú č innosť 
z požiarnej prípravy. 



Osoby poverené výkonom fyzickej 
ochrany sú oprávnené  
o  presvedčiť  sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami,  

či  ten,  kto  vstupuje  do chráneného objektu alebo na chránené 
miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe 
predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej 
s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou 
osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by 
mohol spáchať protiprávnu činnosť a tieto mu odobrať, 

o  zakázať  vstup  do chráneného objektu alebo  na chránené miesto 
nepovolaným osobám, 

o  zakázať vstup  do chráneného objektu alebo na chráneného miesto 
osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, 

o  viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných 
prostriedkov do chráneného objektu alebo z chráneného objektu 
alebo do chráneného miesta, alebo z chráneného miesta; na  tento 
účel je oprávnený vyžadovať  preukázanie totožnosti, 

o  zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb 
a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na 
chránené miesto alebo z chráneného objektu alebo z chráneného 
miesta, 



Osoby poverené výkonom fyzickej 
ochrany sú oprávnené  
o  vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri 

páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom 
fyzickej ochrany alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto 
priestupku alebo trestného činu, 

o  v súvislosti s výkonom  fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie 
totožnosti osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe 
do, alebo výstupe z chráneného objektu (miesta),  

o  presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na 
chránené miesto s dopr. prostriedkom alebo z neho vystupuje 
nemá v dopr. prostriedku alebo na dopr. prostriedku predmety 
alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej 
s chránenou osobou alebo s chráneným objektom alebo 
s chráneným miestom alebo predmety, ktorými by mohol spáchať 
protiprávnu činnosť a tieto mu odobrať, 

o  na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo 
obecnej polície, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá 
v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmieta alebo nemôže 
hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola pristihnutá pri 
páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, 
alebo  ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom  vstupe, alebo 
výstupe do a z chráneného objektu  alebo na a z chráneného 
miesta.  



Povinnosť príslušníka SBS 

o  a) chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením, 
o  b) zamedziť prístupu nepovolaných osôb na takéto miesto, 
o  c) zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takéhoto 

miesta, 
o  d) neodkladne ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru PZ, 
o  e) zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti. 

Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný 
trestný čin, došlo  k dopravnej nehode, prevádzkovej nehode 
(havárii),  k pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej 
udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo 
k ublíženiu na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá 
strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok je osoba 
poverená  výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornou 
prípravou a poradenstvom povinná počínať si tak, aby žiadnym 
spôsobom nesťažila vyšetrovanie, najmä 



Povinnosti príslušníka SBS 
o  Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, 

odbornou prípravou a poradenstvom, nesmie pri  
plnení  úloh  používať žiadny spôsob maskovania 
tváre.  

o  Prevádzkovateľ nesmie používať vozidlá so zvláštnymi 
výstražnými znameniami. 

o  Fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením alebo 
pátranie monitorovaním činnosti osoby v uzavretom 
priestore alebo v uzavretom mieste sa musí 
vykonávať podľa vopred vypracovaného plánu služieb. 

o  Osoba poverená výkonom fyzickej  ochrany alebo 
pátrania nesmie mimo času, keď  plní úlohy  fyzickej 
ochrany, pátrania a odbornej prípravy, viditeľne  nosiť 
vecné bezpečnostné prostriedky.  



Identifikačný preukaz  
Prevádzkovateľ je povinný vydať osobe poverenej 

výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej 
prípravy a poradenstva  identifikačný preukaz podľa 
druhu činnosti, ktorý musí obsahovať 

o  obchodné meno prevádzkovateľa, 
o  označenie, či ide o strážnu službu, detektívnu službu, 

odbornú prípravu a poradenstvo, 
o  číslo licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby 

prevádzkovateľa, 
o  meno a priezvisko, titul držiteľa identifikačného 

preukazu, 
o  fotografiu držiteľa identifikačného preukazu, 
o  číslo identifikačného preukazu,  
o  odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa. 



Identifikačný preukaz 
o  osoba poverená  výkonom fyzickej 

ochrany na verejne prístupnom 
mieste je povinná mať viditeľne 
umiestnený identifikačný preukaz na 
ľavej strane odevu v oblasti pŕs, 

o  osoba poverená výkonom pátrania 
alebo osoba poverená odbornou 
prípravou a poradenstvom  musí mať  
identifikačný preukaz  pri sebe.   



Preukaz je príslušník SBS 
o  povinný na  požiadanie predložiť 

orgánu dozoru pri výkone štátneho 
dozoru, orgánu kontroly pri výkone 
kontroly alebo policajtovi, 
príslušníkov Vojenskej polície alebo 
príslušníkovi Železničnej polície pri 
výkone kontroly činnosti. 



Rovnošaty 
o  Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní 

bezpečnostnej služby nesmú byť zameniteľné 
s rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov,  
ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy 
verejnej správy. Rovnošata musí byť označená 
znakom tak, aby  bolo zrejmé,  že ide  o bezpečnost-
nú službu. 

o  Hodnostné označenie zhodné s hodnostným 
označením príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej 
republiky,  ozbrojených bezpečnostných zborov, 
ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy 
verejnej správy, je neprípustné.   



Povinnosti prevádzkovateľa 
strážnej služby 
o  plniť povinnosti ustanovené zákonom o SBS, inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo uložené rozhodnutiami 
a opatreniami ministerstva alebo krajského riaditeľstva, 

o  dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov 
v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb 
a ochranu obchodného tajomstva,  

o  viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej 
ochrany, 

o  viesť   evidenciu   služieb   podľa   jednotlivých  chránených  
objektov, 

o  viesť evidenciu zásahov, 
o  neodkladne oznámiť miestne  príslušnému útvaru PZ vykonanie 

každého zásahu pri výkone fyzickej ochrany, pri  ktorom bola  
použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok,  
alebo pri  ktorom došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby 
alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby, 

o  zabezpečiť spracovanie záznamu o zásahu, záznam o zásahu 
vyhotoví a vlastnoručne podpíše zasahujúca osoba, 

o  viesť inšpekčnú knihu dozoru. 



Prevádzkovateľ strážnej služby 
o  je povinný presvedčiť sa, či ten, s kým 

hodlá uzatvoriť zmluvu o poskytovaní 
strážnej služby, je oprávnený užívať 
majetok, ktorý má byť predmetom 
ochrany; na tento účel je oprávnený 
požadovať od osoby, ktorej má poskytovať 
strážnu službu, príslušné doklady, 

o  nesmie poskytovať pri ochrane osoby, 
ochrane majetku alebo zabezpečovaní 
poriadku podporu a ochranu konaniu, 
ktorým sú porušované všeobecne záväzné 
právne  predpisy.  



Prevádzkovateľ strážnej služby 
o  ktorý  prevádzkuje zariadenie poplachového  systému 

alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie  
chráneného objektu alebo chráneného miesta, alebo 
ktorý prevádzkuje iný systém slúžiaci  na ochranu 
majetku a osoby, je  povinný zabezpečiť okamžité 
preverenie signálu dostatočným počtom odborne 
spôsobilých osôb poverených výkonom  fyzickej  
ochrany. V  prípade  zistenia  podozrenia z trestnej  
činnosti vykoná opatrenia na  obmedzenie  osobnej  
slobody  osoby,  zamedzenie  vstupu  nepovolaných  
osôb do chráneného objektu alebo na chránené miesto 
a vec neodkladne oznámi  miestne príslušnému útvaru 
Policajného zboru.  

o  Motorové vozidlá používané na preverenie signálu musia 
byť označené č i tate ľným nápisom „ZÁSAHOVÉ  
VOZIDLO“.  



Prevádzkovateľ strážnej služby 
je povinný zabezpečiť prepravu majetku a osoby vhodným motorovým 

vozidlom a ochranu majetku a osoby 
o  najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany, 

ak prepravuje majetok v hodnote od 1 000 000 Sk do 5 000 000 
Sk, 

o  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, 

o  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 
prevádzkovateľ strážnej služby hodnotu prepravovaného majetku 
nepozná. 



Evidencia 
o  Evidencie, záznam o zásahu a inšpekčná 

kniha dozoru sa vedú počas celej doby 
p r e v á d z k o v a n i a s t r á ž n e j s l u ž b y 
a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste 
činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich 
rokov po vykonaní posledného zápisu.  



Obmedzenie činnosti strážnej 
služby 

o  Strážnu službu je zakázané poskytovať 
spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať 
dôvodnú obavu, že bude zneužitá na 
násilné ovplyvňovanie politických sporov, 
ko l ek t í vneho vy j ednávan i a medz i 
zamestnancami  a zamestnávateľmi,  ako aj  
na akékoľvek potláčanie práv a slobôd.  

o  Ochranu osoby možno vykonávať  len s jej 
výslovným súhlasom  



Povinnosti prevádzkovateľa 
detektívnej služby 
o  plniť povinnosti ustanovené zákonom o SBS, inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo uložené rozhodnutiami 
a opatreniami ministerstva alebo krajského riaditeľstva, 

o  dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov 
v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb 
a ochranu obchodného tajomstva,  

o  viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania, 
o  viesť evidenciu zásahov, 
o  neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru PZ vykonanie 

každého zásahu pri výkone pátrania, pri ktorom bola  použitá  
strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, alebo pri  
ktorom došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby alebo 
k obmedzeniu osobnej slobody osoby, 

o  zabezpečiť  spracovanie záznamu o  zásahu, 
o  záznam o zásahu vyhotoví a vlastnoručne podpíše zasahujúca 

osoba, 
o  viesť inšpekčnú knihu dozoru, 
o  viesť evidenciu služieb, ak vykonáva monitorovanie činnosti osoby 

v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.  



Obmedzenie činnosti detektívnej 
služby 
o  Detektívnu službu nemožno vykonávať spôsobom, 

ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo iných 
práv. 

o  Nesmie sa pátrať po politickom, odborárskom alebo 
náboženskom presvedčení osoby alebo po jej 
príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo 
národnosti. 

o  Nesmie sa pátrať po zdravotnom stave osoby, jej 
sexuálnych stykoch a sklonoch, iba ak ide 
o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu 
manželstva a zmluvu uzavrel jeden z manželov alebo 
keď ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú 
protiprávne alebo môžu viesť k protiprávnemu 
konaniu.  



Záverečná správa o poskytnutí 
detektívnej služby 

o  Prevádzkovateľ  detektívnej služby je 
povinný pri každej zmluve o poskytovaní 
detektívnej služby spracovať písomnú 
záverečnú správu o poskytnutí detektívnej 
služby, 

o  originál je povinný odovzdať druhému 
účastn íkov i zmluvy o poskytovan í 
detektívnej služby  a kópiu uschovávať 
najmenej päť rokov od skončenia plnenia 
zmluvy.   



Náležitosti záverečnej správy 
o  identifikačné údaje účastníkov zmluvy o poskytovaní 

detektívnej služby a dátum jej uzavretia, 
o  predmet zmluvy o poskytovaní detektívnej služby, 
o  identifikačné údaje osôb, ktoré detektívnu služby 

poskytovali, 
o  čas a skutočný priebeh plnenia detektívnej služby, 
o  výsledok  plnenia  detektívnej  služby  a  jeho  

porovnanie  s  dohodnutým  predmetom  zmluvy 
o poskytovaní detektívnej služby, 

o  náklady a výška odplaty za poskytnutie detektívnej 
služby. 



Zaobchádzanie so získanými 
informáciami 

o  Prevádzkovateľ detektívnej služby 
môže informácie získané v súvislosti 
s poskytovaním detektívnej  služby 
oznámiť iba osobe, ktorá  uzavrela 
zmluvu o poskytovaní detektívnej 
služby  alebo osobe ňou písomne 
splnomocnenej. Obdobne je povinný 
zaobchádza ť a j s mater iá lom 
získaným v súvislosti s poskytovaním 
detektívnej služby.  



Povinnosti prevádzkovateľa 
odbornej prípravy a poradenstva 
o  plniť povinnosti ustanovené zákonom o SBS, inými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
uložené rozhodnutiami a opatreniami ministerstva 
alebo krajského riaditeľstva, 

o  dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov 
v  informačných systémoch, dobrú povesť právnických 
osôb a ochranu obchodného tajomstva,  

o  o poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva 
spracovať informáciu, 

o  viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom 
odbornej prípravy a poradenstva, 

o  viesť inšpekčnú knihu dozoru. 



Štátny dozor a kontrola 
o  Štátny dozor  a kontrolu nad dodržiavaním povinností 

ustanovených zákonom o SBS alebo na jeho základe 
fyzickým osobám a právnickým osobám vykonáva 
ministerstvo. 

o  Kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených 
zákonom o SBS alebo na jeho základe  fyzickým 
osobám a právnickým osobám vo svojej pôsobnosti 
vykonáva krajské riaditeľstvo. 

o  Kontrolu činnosti je oprávnený vykonávať každý 
policajt.  



Štatistické údaje 
o  V súčasnosti pôsobí v oblasti súkromných bezpečnostných 

služieb na Slovensku  24 880 osôb (podľa údajov 
z 31.12.2009), čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku 
o 1 066 osôb. Z toho je 23 045 strážnikov (poverených 
výkonom fyzickej ochrany), 1 154 detektívov (poverených 
výkonom pátrania), 39 osôb poverených výkonom 
poradenstva a 223 osôb poverených výkonom odbornej 
prípravy. Zostatok sú administratívni zamestnanci. Len 
2 613 osôb z celkového počtu osôb pôsobiacich v uvedenej 
oblasti vykonáva túto činnosť so strelnou zbraňou. Ani raz 
ale v roku 2009 strelnú zbraň nepoužili. 

o  Počet prevádzkovateľov bezpečnostných služieb, vlastných 
ochrán a technických služieb spolu na území SR je 3 075. 

o  Len do 31.12.2005 bolo vydaných 75 000 preukazov odbornej 
spôsobilosti 



Ďakujem za pozornosť 


