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Právny základ: 

1. Zákon č. 473/2005 Z. z. poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 
(§ 39 a § 40). 

2. 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) 
(ďalej len „vyhláška“) (§ 15). 

 

Kto je povinný predkladať správu o činnosti bezpečnostných služieb? 
 
Správu je povinný predkladať prevádzkovateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), teda držiteľ 
licencie na prevádzkovanie: 

 strážnej služby, 

 detektívnej služby, 

 odbornej prípravy a poradenstva, 

 vlastnej ochrany. 

Komu je povinný prevádzkovateľ správu predložiť? 
 
Poštové doručovanie:  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   
Prezídium Policajného zboru 
úrad súkromných bezpečnostných služieb  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava  

Osobné doručovanie:  
Prezídium Policajného zboru 
úrad súkromných bezpečnostných služieb  
Sibírska 26, Bratislava 3 
 
V akom termíne je povinný správu predložiť? 
 
Do 31. januára kalendárneho roka.  
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V súlade so zákonnou dikciou musí správa o činnosti bezpečnostnej služby byť už 31. januára 
v dispozičnej moci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
 
Za aké obdobie je povinný správu predložiť? 
 
Za uplynulý kalendárny rok. 
Povinnosť predkladať správu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti má aj prevádzkovateľ, ktorý 
svoju činnosť v priebehu hodnoteného roka ukončil alebo začal. Okamih začatia vykonávania činnosti 
je potrebné chápať ako okamih identický so vznikom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu 
(§ 10). Okamih ukončenia vykonávania činnosti je potrebné chápať ako okamih zániku oprávnenia 
prevádzkovať bezpečnostnú službu (§ 32).  
 
 
Čo musí správa o činnosti bezpečnostnej služby obsahovať? 
 
Obsah správy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musia vo svojej podstate tvoriť štyri časti resp. 
celky. 
 

1. 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. 

2. Štatistické údaje. (Výkaz štatistických údajov tvorí prílohu č. 14 vyhlášky, zároveň si ho 
môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedený obrázok výkazu) 

3. Opisná časť. 
4. Dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho 

orgánu prevádzkovateľa. 
 

Všetky uvedené náležitosti sú povinným obsahom správy. Ich absencia môže byť sankcionovaná. 

1. Označenie prevádzkovateľa. 
 
Príklad označenia prevádzkovateľa – fyzická osoba 
Meno a priezvisko:  Mgr. Marián Čakloš 
Adresa pobytu:  Muránska 26, 831 03 Bratislava 3 
Obchodné meno:   Mgr. Marián Čakloš – CAKLOS SECURITY 
Miesto činnosti:  Sibírska 26, 831 03 Bratislava 3 
IČO:    22 000 000 
Číslo licencie:   FS 000000, FD 000000, FOP 000000, 
 
Príklad označenia prevádzkovateľa – právnická osoba 
Obchodné meno:   Súkromná bezpečnostná služba, s.r.o. 
Sídlo právnickej osoby: Sibírska 26, 831 03 Bratislava 3 
IČO:    22 000 001 
Číslo licencie:   PS 000000, PD 000000, POP00000, 
 

2. Štatistické údaje  
 
Štatistické údaje sa uvádzajú na výkaze štatistických údajov, ktorý tvorí prílohu č. 14 vyhlášky, 
zároveň si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok alebo zadaním adresy do internetového 
prehliadača  http://www.minv.sk/?tlaciva. 
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Výkaz štatistických údajov 

 
Štatistický výkaz v sebe zahŕňa údaje pre všetky druhy služieb. Preto nie je potrebné predkladať 
správu o činnosti bezpečnostnej služby za každý druh licencie samostatne.  

- V štatistickom výkaze je potrebné vypísať všetky  požadované  údaje,  teda aj údaje rovnajúce 
sa 0 (nule). Týmto je zabezpečená spätná kontrola a prevádzkovateľ neopomenie uviesť 
žiaden z nich.  

- Štatistické údaje v prvej  tabuľke výkazu „osoby s POS a osoby bez POS“ t.j. 5. a 6. stĺpec  sa 
uvádzajú so stavom k 31.12. kalendárneho roka, za ktorý je správa predkladaná.  

V prípade nejasností v súvislosti s vyplňovaním výkazu štatistických údajov môžete kontaktovať 
pracovníkov úradu súkromných bezpečnostných služieb na tel.: 0961050560, 0961050551, 
0961050562.  
 
3. Opisná časť  
 
V opisnej časti je prevádzkovateľ povinný opísať nasledovné prípady: 
 

a) použitie strelnej zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, 
pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, 

b) použitie strelnej zbrane proti zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej 
ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, 

c) usmrtenie zamestnanca bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej 
prípravy a poradenstva, 

d) usmrtenie osoby zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, 
odbornej prípravy a poradenstva, 

e) ublíženie na zdraví zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, 
pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, 

f) ublíženie na zdraví osobe zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, 
pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, 

g) zistenie trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, 
pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, 

h) spáchanie trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, 
pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, 

i) obmedzenie osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine, 

j) uzatvorenia zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby. 
 
V prípade, že sa takéto prípady v priebehu kalendárneho roka pri činnosti prevádzkovateľa nevyskytli 
je vhodné pri jednotlivých písmenách uviesť formuláciu „nebolo“, ktorá zároveň zabezpečuje pre 
prevádzkovateľa spätnú kontrolu, či sa zaoberal existenciou zákonom ustanovených prípadov. 
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Prípady uvedené v písmenách a) až i)   musia obsahovať najmä údaje v rozsahu: 
- meno a 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, 
- výšku 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. 

 
Uzatvorenia zmlúv uvedené v písmene j) musia obsahovať 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 podľa § 3 až 5 zákona o súkromnej 

bezpečnosti, teda (strážna služba, detektívna služba, odborná príprava a poradenstvo 
s prípadným uvedením konkrétneho písmena § 3 až 5 zákona o súkromnej bezpečnosti).  

 
Za zranenie sa na účely správy považuje zranenie, ktoré si vyžiadalo pracovnú neschopnosť alebo je 
predpoklad, že by si vyžiadalo pracovnú neschopnosť. 
 
4.  Dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho 

orgánu prevádzkovateľa.   
 
Príklad  – fyzická osoba 
 
Dátum vypracovania správy: 10. 01 2012 
 

Podpis prevádzkovateľa 
Odtlačok pečiatky:  

 
Mgr. Marián Čakloš 

 
 
Príklad  – právnická osoba 
 
Dátum vypracovania správy: 05. 01 2012 
 
Odtlačok pečiatky:  

 
Štatutárny orgán – konateľ 

 
JUDr. Ján Marínsky 


