Skúšky odbornej spôsobilosti
Skúšky odbornej spôsobilosti sú upravené v § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti a
podrobnosti o obsahu odbornej prípravy, obsahu a priebehu skúšky a o činnosti komisie sú
ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.
Podľa § 19 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti je skúška odbornej spôsobilosti typu
S pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania a skúška typu P pre osoby poverené
výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.
Skúška typu CIT je pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej
hotovosti cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej
prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.
V hodnotiacom roku bolo vykonaných celkom 477 skúšok odbornej spôsobilosti,
pričom z uvedeného počtu bolo 396 skúšok typu S a 81 skúšok odbornej spôsobilosti typu P.
V roku 2018 bolo evidovaných celkom 640 skúšok odbornej spôsobilosti, čo značí mierny
pokles počtu skúšok v porovnaní s rokom 2019.

V roku 2019 bolo celkom na skúšku odbornej spôsobilosti prihlásených 5 852 osôb.
Z uvedeného počtu bolo 5 699 osôb prihlásených na skúšku typu S a 153 osôb prihlásených na
skúšku typu P.

Na skúške odbornej spôsobilosti sa v roku 2019 zúčastnilo celkom 5 047 osôb, z toho 4
910 osôb bolo účastných na skúške typu S a 137 osôb na skúške typu P. Z uvedeného počtu na
skúške odbornej spôsobilosti vyhovelo celkom 3 993 osôb a v 67 prípadoch na základe
úspešného vykonania skúšky nebol preukaz odbornej spôsobilosti vydaný z dôvodu nesplnenia
podmienky bezúhonnosti podľa § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti alebo podmienky
spoľahlivosti podľa § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti.

Žiadosti o udelenie licencie
Krajské riaditeľstva v roku 2019 prijali celkom 293 žiadostí o prevádzkovanie
bezpečnostných služieb a technických služieb. Uvedený počet obsahoval 27 žiadostí na
prevádzkovanie strážnej služby, 14 žiadostí na prevádzkovanie detektívnej služby, 8 žiadostí
na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva, 9 žiadostí na prevádzkovanie vlastnej
ochrany a 235 žiadostí na prevádzkovanie technickej služby.
Po podrobení týchto údajov komparácií s výsledkami za predchádzajúce obdobia je
zrejmé, že počet žiadostí na prevádzkovanie bezpečnostných a technických služieb má od roku
2016 mierne klesajúcu tendenciu.
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Prehľad o počte udelených licencií v roku 2019
V roku

2019 krajské riaditeľstvá udelili v celkovom počte 294 licencií na

prevádzkovanie bezpečnostných služieb a technických služieb. Podiel jednotlivých krajských
riaditeľstiev na úseku udeľovania licencií je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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V hodnotiacom období zaznamenalo v porovnaní s rokom 2018 nárast v počte
udelených licencií Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave a Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiline. U ostatných krajských riaditeľstiev bol v počte udelených licencií
v roku 2019 zaznamenaný mierny pokles. Najvyšší počet udelených licencií bol v roku 2019
na prevádzkovanie technickej služby v celkovom počte 236 licencií. Na prevádzkovanie
strážnej služby bolo v roku 2019 udelených 27 licencií, na prevádzkovanie detektívnej služby
14 licencií a prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva celkom 8 licencií. V oblasti
prevádzkovania vlastnej ochrany bolo v roku 2019 udelených 9 licencií.

Odňatie licencie a zánik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú
službu alebo technickú službu
V roku 2019 rozhodli krajské riaditeľstvá o odňatí licencie celkovo v 21 prípadoch.
V štyroch prípadoch išlo o odňatie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, v troch
prípadoch na prevádzkovanie detektívnej služby, 13 rozhodnutí o odňatí licencie bolo
vydaných v súvislosti s prevádzkovaním technickej služby a jedna licencia bola odňatá

prevádzkovateľovi odbornej prípravy a poradenstva. V porovnaní s rokom 2018 bol v tejto
oblasti zaznamenaný nárast celkom o 8 prípadov.
Najvyšší počet odňatých licencií bol v roku 2019 v rámci Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave.
Dôvodmi vydania rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby
boli v roku 2019 skutočnosti uvedené v § 71 ods. 1 písm. a) zákona o súkromnej bezpečnosti,
v § 71 ods. 1 písm. c) alebo d) zákona o súkromnej bezpečnosti. K odňatiu licencie na
prevádzkovanie strážnej služby a detektívnej služby došlo najmä z dôvodu uplynutia lehoty na
pozastavenie licencie, z dôvodu

závažného alebo opakovaného porušenia povinností

ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo porušenie povinností v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo
krajského riaditeľstva a z dôvodu neoznámenia skutočností krajskému riaditeľstvu, na ktoré sa
podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vzťahuje oznamovacia povinnosť v ustanovenej lehote.
K zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu alebo technickú službu v roku
2019 došlo v 285 prípadoch. V roku 2018 došlo k zániku oprávnenia

prevádzkovať

bezpečnostnú službu alebo technickú službu v 245 prípadoch.

Platné licencie udelené v rámci jednotlivých krajských riaditeľstiev
Ku dňu 31. 12. 2019 je v rámci všetkých krajských riaditeľstiev platných celkom 3 587
licencií udelených na prevádzkovanie bezpečnostných služieb, vlastnej ochrany a technickej
služby. Najvyšší počet udelených licencií je v súčasnosti v rámci Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave (celkom 836 licencií) a najnižší počet v rámci Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Prešove (celkom 329 licencií).
Najväčšiu časť z počtu platných licencií tvoria licencie na prevádzkovanie technickej
služby (celkom 2 452 licencií) a licencie na prevádzkovanie strážnej služby (celkom 599
licencií). V rámci celkového počtu 3 587 platných licencií je v 2 673 držiteľom licencie
právnická osoba a v 914 prípadoch fyzická osoba.

