Správa
o činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru
na úseku súkromnej bezpečnosti za rok 2021

Úvod

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v záujme
zachovania poriadku v štáte, ochrany majetku a bezpečnosti občanov musí využívať svoje
oprávnenia, materiálny a personálny potenciál, a to v zákonom stanovených medziach, pričom
okrem iných úloh sa zameriava aj na činnosť súkromných bezpečnostných služieb
(ďalej len „bezpečnostné služby“), ktoré sa stali prirodzenou súčasťou slobodného podnikania
a pôsobia ako neštátne bezpečnostné zložky. Trhový mechanizmus pri uspokojovaní potrieb
dopytu bezpečnostných služieb dáva do popredia najmä ochranu osôb a majetku.
Podnikanie v oblasti bezpečnostných služieb je špecifickým druhom podnikania,
ktoré sa podstatným spôsobom líši od iných podnikateľských činností. Bezpečnostné služby
môžu vykonávať svoju činnosť len v určitých vymedzených hraniciach, ktoré sú upravené
zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o súkromnej
bezpečnosti“) a nadväzujúcich právnych predpisov. Osobitná úprava tejto oblasti umožnila
za obdobie svojej činnosti vyzdvihnúť súkromnú bezpečnosť na kvalitatívne vyššiu úroveň
realizovaných činností, k čomu vo výraznej miere prispela legislatíva a zmeny, ktoré boli
počas účinnosti zákona o súkromnej bezpečnosti podmienené vývojom spoločnosti,
podnikateľského prostredia a aplikačnej praxe.
Sektor bezpečnostných služieb pod dohľadom ministerstva nepochybne prispieva
veľkou mierou k prehlbovaniu ochrany osôb a majetku, ako aj ochrany verejného poriadku,
čím výrazne posilňuje istotu a bezpečnosť občanov.
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1. Činnosť ministerstva
Úlohy, ktoré zákon o súkromnej bezpečnosti zveril do pôsobnosti ministerstva, plní
v oblasti súkromnej bezpečnosti úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia
Policajného zboru ( ďalej len „úrad“), ktorý má celoslovenskú pôsobnosť.
Činnosť úradu je vzhľadom na všetky aspekty vyplývajúce z oblasti súkromnej
bezpečnosti rôznorodá.
Úrad najmä:
-

-

-

-

pôsobí ako orgán štátneho dozoru v oblasti súkromnej bezpečnosti, vykonáva
opatrenia súvisiace so štátnym dozorom a vykonáva kontrolu činnosti,
pôsobí ako druhostupňový správny orgán vo veciach odvolaní, ktoré boli podané proti
rozhodnutiam
vydaných
krajskými
riaditeľstvami
Policajného
zboru
(ďalej len „KR PZ“),
vykonáva povoľovacie konanie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby:
profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,
prejednáva správne delikty a priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti,
na základe stanovených podmienok uvedených v zákone o súkromnej bezpečnosti
vyhodnocuje splnenie podmienok žiadateľov o udelenie licencie na prevádzkovanie
profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
a v odôvodnených prípadoch udeľuje licencie,
posudzuje žiadosti fyzických a právnických osôb o udelenie akreditácie
na vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti a v súvislosti
s tým vykonáva akreditačné konanie a rozhoduje o udelení alebo neudelení akreditácie
na vykonávanie odbornej prípravy,
vykonáva kvalifikačné skúšky a vydáva osvedčenia o úspešnom absolvovaní
kvalifikačnej skúšky,
vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti a vydáva preukazy odbornej spôsobilosti
osobám, ktoré úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti, ako aj osobám,
ktoré skúšku odbornej spôsobilosti nemusia vykonať, a spĺňajú všetky zákonné
podmienky pre jeho vydanie,
rozhoduje o povinnosti odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti do konečného
rozhodnutia vo veci a rozhoduje o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti,
posudzuje žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti alebo jej časti, získanej v členskom
štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom
priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii,
posudzuje vo vymedzenom rozsahu bezúhonnosť a spoľahlivosť osôb v oblasti
súkromnej bezpečnosti,
vyjadruje sa k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti pri každej žiadosti
o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a technickej služby,
plní úlohy prevádzkovateľa informačného systému súkromnej bezpečnosti, rozhoduje
o prístupových právach do informačného systému súkromnej bezpečnosti a vedie
evidencie ustanovené pre oblasť súkromnej bezpečnosti.

Uvedené činnosti tvoria primárnu časť z množstva ďalších úloh, ktoré úrad plní vo
svojej pôsobnosti.
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1.1. Úsek správnych konaní
Uloženie povinnosti odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti a odňatie preukazu
odbornej spôsobilosti
Podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti orgán dozoru,
ktorým je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti ministerstvo a orgán kontroly
(jednotlivé KR PZ) sú oprávnené rozhodnúť o tom, že osoba, ktorá nie je spoľahlivá
podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti, je povinná odovzdať preukaz
orgánu dozoru alebo orgánu kontroly do konečného rozhodnutia vo veci podľa osobitného
predpisu.
Podľa § 90 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti orgán dozoru a orgán kontroly sú
oprávnené rozhodnúť o odňatí preukazu osobe, ktorá nie je bezúhonná
podľa § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti, alebo ktorá nie je spoľahlivá
podľa § 14 ods. 1 písm. 1 písm. a) až c), e) a f) zákona o súkromnej bezpečnosti, alebo ktorá
nie je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti a bolo vo veci
právoplatne rozhodnuté v jej neprospech, alebo u ktorej sú dôvodné pochybnosti o úrovni jej
výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a bolo vo veci
právoplatne rozhodnuté v jej neprospech, alebo ktorá sa podrobila preskúšaniu odbornej
spôsobilosti podľa § 89 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti a skúšku nevykonala
úspešne.
Úrad disponoval celkom 9 podnetmi na začatie správneho konania,
pričom z uvedeného počtu bolo v hodnotenom období úradom realizovaných celkom
6 správnych konaní. Povinnosť odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti do konečného
rozhodnutia vo veci bola úradom v hodnotenom období uložená v 2 prípadoch, v 4 prípadoch
bolo úradom právoplatne rozhodnuté o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti. Úrad nezistil
zákonný dôvod na začatie správneho konania v 3 prípadoch.
Sankcie
V roku 2021 bolo úradom uložených celkom 26 sankcií za porušenie ustanovení
zákona o súkromnej bezpečnosti v celkovej sume 2 360 €.
Odvolacie konania
Úrad ako odvolací orgán v odvolacom konaní rozhodoval v 25 prípadoch
o odvolaniach proti rozhodnutiam KR PZ. Úradom bolo v 24 prípadoch rozhodnutie
potvrdené, v 1 prípade bolo rozhodnutie úradom zrušené a zaslané na nové prejedanie.
Akreditácie
Podľa § 80 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti odbornú prípravu na skúšku podľa
§ 19 zákona o súkromnej bezpečnosti zabezpečuje akreditovaná osoba. Akreditáciu udelí
ministerstvo fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon činnosti uvedenej v
§ 5 zákona o súkromnej bezpečnosti, ak preukáže, že je schopná zabezpečiť riadnu úroveň
odbornej prípravy a preukáže, že má vhodné priestory, v ktorých sa má vykonávať odborná
príprava.
Na úseku akreditácií bolo úradu doručených 8 žiadostí o udelenie akreditácie, pričom
vo všetkých prípadoch bola žiadateľovi akreditácia udelená.
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1.2. Skúšky odbornej spôsobilosti
Skúšky odbornej spôsobilosti sú upravené v § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti
a vo vyhláške ministerstva č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o súkromnej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 22/2013 Z. z.
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 roku 2021 bolo úradom vykonaných 487 skúšok odbornej spôsobilosti, z uvedeného
počtu bolo 402 skúšok typu S, 84 skúšok typu P a 1 skúška typu CIT. V porovnaní s rokom
2020, kedy bolo vykonaných celkovo 346 skúšok odbornej spôsobilosti sa jedná o mierny
nárast, avšak v súvislosti s opatreniami zavedenými proti šíreniu vírusu Covid-19 bol ich
počet stále obmedzený.
V roku 2021 bolo na skúšku odbornej spôsobilosti prihlásených 5 282 osôb.
Z uvedeného počtu bolo 5 079 osôb prihlásených na skúšku typu S, 198 na skúšku typu P
a 5 osôb na skúšku typu CIT.
Z celkového počtu 5 282 prihlásených osôb sa na skúške zúčastnilo 3 670 osôb,
z toho 3 520 osôb na skúške typu S, 145 osôb na skúške typu P a 5 osôb na skúške typu CIT.
Z celkového počtu prihlásených osôb vyhovelo 2 462, ktorým bol vydaný preukaz odbornej
spôsobilosti. V 43 prípadoch preukaz odbornej spôsobilosti nebol po úspešnom vykonaní
skúšky vydaný z dôvodu nesplnenia podmienky bezúhonnosti podľa § 13 zákona o súkromnej
bezpečnosti alebo spoľahlivosti podľa § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti.

Úspešnosť uchádzačov na skúške odbornej
spôsobilosti v roku 2021
43
1208
2462

vyhovel

nevyhovel

POS nevydaný
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Vydanie preukazu na základe žiadosti
Na základe individuálnych žiadostí osôb (v počte 101), ktoré podľa § 19 ods. 3, ods. 4
zákona o súkromnej bezpečnosti nemuseli vykonať skúšky odbornej spôsobilosti
alebo na základe žiadosti o vydanie preukazu z dôvodu dodatočného vydania preukazu
odbornej spôsobilosti alebo vydania nového preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu straty,
odcudzenia alebo zmeny údajov bolo úradom vydaných celkom 93 preukazov.

1.3. Ostatná činnosť úradu
Posudzovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti
Podľa § 53 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovateľ povinný
písomne požiadať ministerstvo o preverenie bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby, ktorá má byť
poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania v objektoch osobitnej dôležitosti. Úrad
v roku 2021 posúdil celkom 68 žiadostí o preverenie osoby. Po posúdení žiadostí a preverení
osôb vydal úrad vo všetkých prípadoch súhlasné stanoviská.
Záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti
Na základe žiadostí KR PZ podľa § 27 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti,
§ 63 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti a § 72 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti
úrad vydal 214 vyjadrení k žiadostiam fyzických a právnických osôb k udeleniu licencie na
prevádzkovanie bezpečnostnej alebo technickej služby (KR PZ bez vyjadrenia úradu k
záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti nemôžu o udelení licencie rozhodnúť).
Kvalifikačné skúšky
Kvalifikačná skúška podľa § 18 zákona o súkromnej bezpečnosti nahrádza pre účely
zákona o súkromnej bezpečnosti vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo
alebo v odbore bezpečnostné služby. V roku 2021 nebola takáto skúška vykonaná.
Vnútorná kontrolná činnosť
V rámci kontrolnej činnosti na KR PZ boli úradom vykonané 2 plánované kontroly
oddelení bezpečnostných služieb, 1 kontrola vykonaná na KR PZ v Prešove a 1 kontrola
vykonaná na KR PZ v Trnave, v oboch prípadoch bez zistených nedostatkov. Na základe
poverenia odboru kontroly Prezídia policajného zboru bola vykonaná 1 kontrola na KR PZ
v Trnave ako súčasť komplexnej kontroly KR PZ v Trnave, na oddelení bezpečnostných
služieb neboli zistené nedostatky.
Správne poplatky
Výška správnych poplatkov na úseku súkromnej bezpečnosti je uvedená v sadzobníku
správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Na úseku vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti boli uhradené správne poplatky
v celkovej výške 116 573,50 €. Z uvedeného počtu boli za podanie prihlášok na skúšku
uhradené správne poplatky vo výške 76 660 €. Za vydanie preukazov odbornej spôsobilosti
(všetkých druhov) boli z celkovej sumy uhradené správne poplatky vo výške 39 913,50 €.
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Za podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky
odbornej spôsobilosti boli uhradené správne poplatky vo výške 200 € a za vydanie preukazu
odbornej spôsobilosti na základe týchto žiadostí boli v hodnotenom roku uhradené poplatky
vo výške 66 €. Na základe individuálnych žiadostí z dôvodu dodatočného vydania preukazu
alebo vydania nového preukazu z dôvodu straty, odcudzenia, zmeny údajov alebo
znehodnotenia boli uhradené správne poplatky vo výške 300,50 €.
V roku 2021 boli na úseku žiadostí k posúdeniu bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb,
ktoré majú byť poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania v objektoch osobitnej
dôležitosti uhradené správne poplatky vo výške 204 €.
Správne poplatky na úseku udeľovania akreditácií boli uhradené v celkovej
výške 1 588 €. Z uvedenej sumy 1 324 € uhradených za podanie žiadostí o udelenie
akreditácie a za vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie bolo uhradených 264 €.

1.4. Novelizácia zákona o súkromnej bezpečnosti
Jednou z hlavných úloh úradu v roku 2021 bola novelizácia zákona o súkromnej
bezpečnosti. Prioritným cieľom novelizácie je zavedenie elektronizácie skúšky odbornej
spôsobilosti. V novelizácii bolo zapracovaných 93 novelizačných bodov, v ktorých sa
zohľadňovali požiadavky KR PZ, ako aj prevádzkovateľov. Vnútrorezortné pripomienkové
konanie prebiehalo v období od 08. 10. 2021 do 28. 10. 2021, v tomto konaní bolo
uplatnených 49 zásadných a 36 obyčajných pripomienok. Úrad po zapracovaní pripomienok
predložil
návrh
zákona,
ktorým
sa
mení
a dopĺňa
zákon
o súkromnej
bezpečnosti (ďalej len „návrh zákona“) odboru bezpečnostnej legislatívy sekcie legislatívy
a právnych vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý ho po legislatívnom
posúdení predložil v období od 27. 01. 2022 do 16. 02. 2022 do medzirezortného
pripomienkového konania. Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania
bol návrh zákona 29. 03. 2022 predmetom rokovania legislatívnej rady vlády
Slovenskej republiky, ktorá odporučila vláde s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas.
Návrh zákona bol 30. 03. 2022 podpísaný ministrom vnútra Slovenskej republiky a doručený
na Úrad vlády Slovenskej republiky za účelom jeho zaradenia na rokovanie vlády Slovenskej
republiky. Na novelizáciu zákona o súkromnej bezpečnosti nadväzuje novela vyhlášky
ministerstva č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o súkromnej bezpečnosti, ktorá je v súčasnosti vypracovaná a bude súčasťou legislatívneho
konania v roku 2022.

2.

Činnosť KR PZ

Zákon o súkromnej bezpečnosti zveruje činnosť na úseku súkromnej bezpečnosti
aj do pôsobnosti KR PZ. Ich činnosť je zameraná najmä na povoľovacie konanie na
prevádzkovanie bezpečnostných služieb a technických služieb, vykonávanie kontrolnej
činnosti, vykonávanie správnych konaní v súvislosti s porušením zákona o súkromnej
bezpečnosti prevádzkovateľmi, rozhodovanie o povinnosti odovzdať preukaz odbornej
spôsobilosti do konečného rozhodnutia vo veci, rozhodovanie o odňatí preukazu odbornej
spôsobilosti.
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2.1. Udeľovanie licencií
K 31. 12. 2021 bolo v rámci všetkých KR PZ platných celkom 3 705 licencií
udelených na prevádzkovanie bezpečnostných služieb a technických služieb.

Prehľad počtu platných licencií
900

853

800
700
600
500

500
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400
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200
100
0
KR PZ BA KR PZ TT KR PZ NR KR PZ TN KR PZ ZA KR PZ BB KR PZ PO KR PZ KE

Žiadosti o udelenie licencie
KR PZ v roku 2021 prijali celkom 214 žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie
bezpečnostných služieb. Uvedený počet obsahoval 37 žiadostí na prevádzkovanie strážnej
služby, 13 žiadostí na prevádzkovanie detektívnej služby, 7 žiadostí na prevádzkovanie
odbornej prípravy a poradenstva, 5 žiadostí na prevádzkovanie vlastnej ochrany a 152 žiadostí
na prevádzkovanie technickej služby. Z uvedeného počtu žiadostí KR PZ udelili licenciu
v 212 prípadoch.
Po porovnaní s rokom 2020, kedy bolo prijatých celkovo 244 žiadostí o udelenie
licencie na prevádzkovanie bezpečnostných služieb a technickej služby, sa jedná o mierny
pokles počtu žiadostí.
Odňatie licencie a zánik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu alebo technickú
službu
V roku 2021 rozhodli KR PZ o odňatí licencie v 12 prípadoch. V 4 prípadoch išlo
o odňatie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, v 8 prípadoch na prevádzkovanie
technickej služby. V porovnaní s rokom 2020 bol v tejto oblasti zaznamenaný pokles celkom
o 3 prípady. Najvyšší počet odňatých licencií bol v roku 2021 zaznamenaný v rámci
pôsobnosti KR PZ v Bratislave.
K zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu alebo technickú službu
v roku 2021 došlo v 135 prípadoch, čo je v porovnaní s rokom 2020 o 31 prípadov menej.
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2.2. Kontrolná činnosť
KR PZ vykonávajú kontroly u prevádzkovateľov bezpečnostných služieb
a technických služieb podľa § 84 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti a kontrolu činností
podľa § 84 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti.
Podľa § 84 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti kontrolu nad dodržiavaním
povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu
cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou alebo na ich základe fyzickým
osobám a právnickým osobám vo svojej pôsobnosti vykonáva KR PZ.
Podľa § 84 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti kontrolu činností je oprávnená
vykonávať osoba poverená výkonom štátneho dozoru, kontroly alebo každý policajt, a v
rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj príslušník Vojenskej polície.
V roku 2021 bolo KR PZ podľa § 84 ods. 2 a 3 zákona o súkromnej bezpečnosti
vykonaných celkom 1 375 kontrol a kontrol činností, nedostatky boli zistené v 44 prípadoch.
Na kontrolnej činnosti úseku súkromnej bezpečnosti sa na základe § 84 ods. 3 zákona
o súkromnej bezpečnosti podieľajú aj základné útvary Policajného zboru. V roku 2021 bolo
základnými útvarmi Policajného zboru vykonaných celkom 11 750 kontrol činnosti,
nedostatky boli zistené v 17 prípadoch.

2.3. Výkon rozhodovacej činnosti
V roku 2021 bolo KR PZ prejednaných celkom 126 správnych deliktov, za ktoré boli
uložené pokuty v celkovej výške 50 001 €. V roku 2021 bolo KR PZ prejednaných celkom
121 priestupkov, v rámci ktorých boli uložené pokuty v celkovej výške 8 995 €. Ku dňu
31. 12. 2021 bolo podľa § 85 ods. 1 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti KR PZ
zadržaných 23 preukazov odbornej spôsobilosti. Podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona
o súkromnej bezpečnosti bolo odovzdaných 179 preukazov odbornej spôsobilosti.
Podľa § 90 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti bolo odňatých 174 preukazov odbornej
spôsobilosti, pre nesplnenie podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti.
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3. Prevádzkovatelia súkromných bezpečnostných služieb
Ku dňu 31. 12. 2021 bolo evidovaných celkom 2 622 prevádzkovateľov technických
služieb a 899 prevádzkovateľov bezpečnostných služieb. Z uvedeného počtu
prevádzkovateľov bezpečnostných služieb bolo 235 prevádzkovateľov vlastnej ochrany.

Početné stavy prevádzkovateľov k 31. 12. 2021
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Ku dňu 31. 12. 2021 bolo u prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb
evidovaných celkom 20 949 zamestnancov, z toho 1 944 zamestnancov je evidovaných
v rámci výkonu zamestnania pre prevádzkovateľov vlastnej ochrany. Z celkového počtu
zamestnancov je 19 583 zamestnaných v pracovnej oblasti fyzickej ochrany,
266 zamestnaných v pracovnej oblasti pátranie, 35 zamestnaných v pracovnej oblasti
poradenstva, 188 zamestnaných v pracovnej oblasti odborná príprava, 877 zamestnaných
v pracovných oblastiach nevyžadujúcich preukaz odbornej spôsobilosti. V porovnaní s údajmi
z roku 2020 sa jedná o nárast v počte zamestnancov tohto sektora, a to o 1 045 osôb.
Z celkového počtu týchto osôb zamestnaných v oblasti bezpečnostných služieb a vlastnej
ochrany vykonávalo činnosť so strelnou zbraňou 1 737 osôb.
V roku 2021 prevádzkovatelia uzatvorili 5 996 zmlúv na poskytovanie strážnej služby,
detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva.
Zamestnanci pri výkone bezpečnostných služieb nepoužili strelnú zbraň ani v jednom
prípade a ani proti nim nebola použitá strelná zbraň. V súvislosti s výkonom fyzickej ochrany
alebo pátrania bolo spôsobené zranenie zamestnancov v piatich prípadoch.
Osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu/priestupku
alebo bezprostredne po ňom obmedzili zamestnanci bezpečnostných služieb v
1652 prípadoch, uvedené oprávnenie vyplýva zo zákona o súkromnej bezpečnosti. Počas
výkonu činnosti zamestnanci bezpečnostných služieb zistili 257 trestných činov a 5 689
priestupkov, na strážne stanovisko predviedli 4 099 osôb.
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Táto časť údajov je získaná z podkladov, ktoré zaslali prevádzkovatelia
bezpečnostných služieb v správach o činnosti za rok 2021. Tieto údaje je potrebné považovať
za približné, nakoľko nie všetci prevádzkovatelia tieto správy zaslali v zákonom stanovenej
lehote, ako aj z dôvodu chybného vyplnenia dokumentov.

Záver
Výsledky, ktoré sú uvedené v správe o činnosti ministerstva a Policajného zboru na
úseku súkromnej bezpečnosti za rok 2021 poukazujú na plnú opodstatnenosť úradu, KR PZ
a zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorým sa koordinuje činnosť bezpečnostných služieb.
Činnosť bezpečnostných služieb sa neustále vyvíja a prispôsobuje potrebám trhu,
metódy a prostriedky sa prispôsobujú splneniu prioritného cieľa, ktorým je ochrana osôb
a majetku. Úrad tento vývoj sleduje, analyzuje, zhromažďuje informácie o aktuálnosti
právneho základu súkromnej bezpečnosti, a tiež aj svojou činnosťou pri vykonávaní dohľadu
nad bezpečnostnými službami zabezpečuje, aby požiadavky trhu boli premietnuté v zákone
o súkromnej bezpečnosti a boli v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a právnymi
predpismi SR.
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