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VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 26. júla 2022,
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) v znení vyhlášky č. 22/2013 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 4, § 19 ods. 13, § 25, § 27 ods. 4, § 40
ods. 1 písm. b), § 54 ods. 4, § 55 ods. 3, § 56 ods. 8, § 58 ods. 2, § 62 ods. 2, § 81 ods. 2 písm. c),
§ 83 ods. 1 a 5 a § 86 ods. 5 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) v znení
vyhlášky č. 22/2013 Z. z. 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, Ústava Slovenskej republiky a právna
úprava ľudských práv a slobôd 2 vyučovacie hodiny,

b) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti 20 vyučovacích hodín,

c) základy trestného práva 6 vyučovacích hodín,

d) základy kriminalistiky 6 vyučovacích hodín,

e) zákon o priestupkoch 3 vyučovacie hodiny,

f) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon
o Slovenskej informačnej službe 6 vyučovacích hodín,

g) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie modelových situácií 20
vyučovacích hodín,
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h) poskytovanie prvej pomoci 8 vyučovacích hodín,

i) požiarna príprava 5 vyučovacích hodín,

j) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 2 vyučovacie
hodiny.

(2) Odborná príprava na skúšku typu P sa vykonáva v tomto rozsahu:

a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 vyučovacích hodín,

b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 vyučovacie hodiny,

c) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti 26 vyučovacích hodín,

d) základy trestného práva 8 vyučovacích hodín,

e) základy kriminalistiky a kriminológie 6 vyučovacích hodín,

f) zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 vyučovacích hodín,

g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon
o Slovenskej informačnej službe 10 vyučovacích hodín,

h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie modelových situácií 15
vyučovacích hodín,

i) poskytovanie prvej pomoci 8 vyučovacích hodín,

j) požiarna príprava 5 vyučovacích hodín,

k) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 vyučovacích
hodín.

(3) Odborná príprava na skúšku typu CIT sa vykonáva v tomto rozsahu:

a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 vyučovacích hodín,

b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 vyučovacie hodiny,

c) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti 35 vyučovacích hodín,

d) základy trestného práva 15 vyučovacích hodín,

e) základy kriminalistiky a kriminológie 10 vyučovacích hodín,

f) zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 vyučovacích hodín,

g) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon
o Slovenskej informačnej službe 10 vyučovacích hodín,

h) teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie modelových situácií 44
vyučovacích hodín,

i) poskytovanie prvej pomoci 9 vyučovacích hodín,

j) požiarna príprava 5 vyučovacích hodín,

k) základy sebaobrany 20 vyučovacích hodín,

l) uplatňovanie oprávnení zamestnanca bezpečnostnej služby v praxi 20 vyučovacích hodín,

m) všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 vyučovacích
hodín,

n) predpisy týkajúce sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou medzi členskými štátmi eurozóny a ich uplatňovanie v praxi 78 vyučovacích
hodín.
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(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 celkovým počtom najviac 30 účastníkov.
Odborná príprava na skúšky typu S, P a CIT sa vykonáva samostatne. Vzor oznámenia
o začatí odbornej prípravy a zoznamu osôb prihlásených na odbornú prípravu je uvedený
v prílohe č. 1a. Osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy obsahuje

a) obchodné meno osoby akreditovanej ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej
len „akreditovaná osoba“), číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,

b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,

c) termín konania odbornej prípravy,

d) podpis a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.“.

2. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4a
Evidencia osôb a priebehu odbornej prípravy

Evidencia osôb a priebehu odbornej prípravy obsahuje

a) identifikačné údaje účastníka podľa § 83 ods. 2 zákona,

b) dátum, čas, formu a typ odbornej prípravy,

c) tému vyučovacej hodiny podľa § 4 ods. 1 až 3 s vyznačením prítomnosti alebo
neprítomnosti účastníka na jednotlivých vyučovacích hodinách.

§ 4b
Koncepcia odbornej prípravy a učebný plán

(1) Koncepcia odbornej prípravy obsahuje zoznam študijného materiálu a používaných
pomôcok.

(2) Učebný plán obsahuje konkretizáciu obsahu jednotlivých vyučovacích hodín podľa tém
uvedených v § 4 ods. 1 až 3 s uvedením, či budú vyučovacie hodiny prednášané samostatne
alebo budú spojené podľa § 4 ods. 4.“.

6. V § 15 vrátane nadpisu sa slovo „výkazu“ nahrádza slovom „tlačiva“.

7. V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Znak uvedený v odseku 1 je v kontrastnom vyhotovení k rovnošate alebo inému odevu
používanému pri výkone fyzickej ochrany a umiestňuje sa viditeľne na ľavú stranu rovnošaty
alebo iného odevu používaného pri výkone fyzickej ochrany vo výške pŕs, pričom sa nesmie
vzájomne prekrývať s iným označením na rovnošate alebo inom odeve používanom pri výkone
fyzickej ochrany.“.

8. § 18 a 24 sa vypúšťajú.

9. V § 22 ods. 1 sa slová „§ 14 a 18 až 20“ nahrádzajú slovami „§ 4a, § 14, § 19 a 20, evidencia
osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, evidencia osôb poverených pátraním a evidencia
osôb poverených odbornou prípravou a poradenstvom“.

10. V § 22 ods. 2 sa slová „uvedené v § 14 a 18“ nahrádzajú slovami „podľa § 4a, § 14, evidencia
osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, evidencia osôb poverených pátraním a evidencia
osôb poverených odbornou prípravou a poradenstvom“.

11. Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1a a 1b, ktoré vrátane nadpisov znejú:



Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 274/2022 Z. z.

DynamicResources\008002b0-8dcc-4835-979d-1c625d1f7d15_1.pdf

 „Príloha č. 1a  
k vyhláške č. 634/2005 Z. z. 

 

Vzor oznámenia o začatí odbornej prípravy a zoznamu osôb prihlásených na odbornú 
prípravu 

 

obchodné meno akreditovanej osoby, adresa sídla, IČO 

___________________________________________________________________________ 

 

        
 

                    adresát 

        
 

 
Číslo písomnosti  Vybavuje/tel. kontakt Dátum/miesto vypracovania 

    

 
Vec 

Oznámenie o začatí odbornej prípravy a zoznam osôb – predloženie 

_______________________________________________________ 

 

Podľa 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 predkladáme oznámenie o začatí odbornej prípravy a zoznam osôb, 
ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu. 
 

Typ odbornej prípravy:  

Miesto konania odbornej prípravy:  

 

Rozvrh jednotlivých vyučovacích hodín* a prestávok: 
Deň: Čas: Téma vyučovacej hodiny: Forma odbornej prípravy:  
    

    

 

Zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu: 
p. č. meno, priezvisko 

 

rodné číslo alebo 

dátum narodenia, 

ak rodné číslo 
nebolo pridelené  

adresa pobytu forma odbornej prípravy 

     

     

 

   

       

        podpis a pečiatka 

                  akreditovanej osoby 

 
* § 4 ods. 1 až 3 vyhlášky 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) v znení neskorších predpisov.    
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Príloha č. 1b  
k vyhláške č. 634/2005 Z. z. 

 

 

Vzor prihlášky na skúšku 

 

obchodné meno akreditovanej osoby, adresa sídla, IČO 

___________________________________________________________________________ 

 

        
 

                       adresát 

        
 

 
Číslo písomnosti  Vybavuje/tel. kontakt Dátum/miesto vypracovania 

    

 
Vec 

Prihláška na skúšku odbornej spôsobilosti – predloženie 

______________________________________________ 

 

 

Podľa 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 predkladám prihlášku na skúšku odbornej spôsobilosti. 
 

Typ skúšky odbornej spôsobilosti:  

 

 

Zoznam uchádzačov, ktorí sú prihlásení na skúšku odbornej spôsobilosti: 
p. č. titul, meno, priezvisko, rodné 

priezvisko 

 

rodné číslo alebo 

dátum  narodenia, 

ak rodné číslo 
nebolo pridelené 

adresa pobytu čas 

a miesto  

konania 

odbornej 

prípravy 

poradové 
číslo 
skúšky 
uchádzača 

      

      

      

 

 

          

                      

                        podpis a pečiatka    

                                       akreditovanej osoby                                      “. 
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12. Príloha č. 14 vrátane nadpisu znie:
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 „Príloha č. 14  
k vyhláške č. 634/2005 Z. z.  

 

 

Vzor tlačiva štatistických údajov 

 

Štatistické údaje v SR za rok ................. 

 Dátum vypracovania: 
 

Obchodné meno a adresa: 

IČO: Telefonický kontakt: 
Číslo 
licencie:  

 

 

 

 

 

Zoznam uzavretých zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby k 31. 12.: 

Účastník zmluvy: Deň uzavretia 

zmluvy: 

Doba, na ktorú 
bola zmluva 

uzavretá: 

Predmet zmluvy: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Zoznam ukončených zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby k 31.12.: 

Účastník zmluvy: Deň ukončenia zmluvy: 
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Štatistické údaje 

Zamestnanci vykonávajúci činnosti na úseku súkromnej bezpečnosti okrem zamestnancov podľa § 44 
ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti: 

Počet zamestnancov k 31. 12.: 

Z toho: Osoby s POS*: Osoby bez POS*:  Celkom:  

so zbraňou bez zbrane so zbraňou bez zbrane  

osoby vykonávajúce fyzickú 
ochranu:  

     

osoby vykonávajúce pátranie:       

osoby vykonávajúce 
poradenstvo: 

     

osoby vykonávajúce odbornú 
prípravu:  

     

 

Štatistické údaje k opisnej časti Fyzická ochrana  Pátranie 

Použitie strelnej zbrane proti zamestnancovi:   

Použitie strelnej zbrane zamestnancom:   

Usmrtenie zamestnanca pri výkone služby:    

Usmrtenie zamestnancom pri výkone služby:   

Zranenie zamestnanca pri výkone služby:   

Zranenie zamestnancom pri výkone služby:   

Počet trestných činov zistených zamestnancami:   

Počet trestných činov spáchaných zamestnancami:   

Počet priestupkov zistených zamestnancami:   

Počet priestupkov spáchaných zamestnancami:   

Použitie vecných bezpečnostných prostriedkov:    

Predvedenie osôb na strážne stanovisko:   

Obmedzenie osobnej slobody pri spáchaní trestného činu:    

Počet objektov napojených na prevádzkovaný PS*:   

Obmedzenie osobnej slobody pri prevádzkovaní PS*:   

 

Zoznam chránených objektov:  

Názov: Adresa: Počet 
zamestnancov:  
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Štatistické údaje akreditovaných osôb  

 

Adresa školiaceho zariadenia:  
 

Počet kurzov odbornej prípravy k 31. 12.: prezenčnou formou  

dištančnou formou  

kombinovanou formou  

spolu  

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili odbornej prípravy: prezenčnou formou  

dištančnou formou  

kombinovanou formou  

spolu  

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej 
spôsobilosti:  

spolu  

nevyhoveli  

prvá opravná skúška  

druhá opravná skúška  

Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu, ale na skúšku ich prihlásila iná 
akreditovaná osoba: 

 

Počet osôb, ktoré prihlásila na skúšku, ale odbornú prípravu absolvovali u inej 

akreditovanej osoby:   

 

*POS – preukaz odbornej spôsobilosti, PS – poplachový systém                                                           “. 



Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 274/2022 Z. z.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2022 okrem čl. I tretieho bodu až piateho bodu,
ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Roman Mikulec v. r. 
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