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Nutné podmienky pre vykonávanie práce  

v súkromnej bezpečnostnej službe 
 Podľa § 48 ods.1, písm. a) až f) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb 

v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o súkromnej bezpečnosti) fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá : 

a) dosiahla vek 18 rokov, 

b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 

c) je bezúhonná podľa § 13, 

d) je spoľahlivá podľa § 14, 

e) je zdravotne spôsobilá podľa § 15, 

f) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti pod ľ a § 20.  

Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá 

nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť 

vykonávaný podľa vopred vypracovaného písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym 

dohľadom osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany 

môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu 

troch mesiacov. 

Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe 

( § 11 citovaného zákona ), ktorá : 

a) je občanom členského  štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného  štátu dohody o 

Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie ( ďalej len  „ občan 

Európskeho hospodárskeho priestoru “), 

b) dosiahla vek 21 rokov, 

c) má spôsobilosť  na právne úkony v plnom rozsahu, 

d) je bezúhonná, 

e) je spoľahlivá, 

f) je zdravotne spôsobilá, 

g) má požadovanú odbornú spôsobilosť 

Odborná spôsobilosť : 

Odborne spôsobilou osobou je na účely tohto zákona osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené  

pre danú  činnosť  a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti ( ďalej len  „ preukaz “). 

Vzdelanie : 

Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a profesionálnej 

cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou (CIT) spĺňa osoba, ktorá  

a) má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a 

vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov,  

b) má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala 

bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo 

c) spĺňa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2.  

Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a 

poradenstva spĺňa osoba, ktorá 

a) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo tretieho stupňa v študijnom odbore 

právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-

pedagogický titul docent alebo profesor,  

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. 


