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Vec
Žiadosť o stanovisko k výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva – prekrytie 
tváre 
- stanovisko

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru (ďalej  len „úrad“),  ktorý 
plní  úlohy  vyplývajúce  pre  Ministerstvo  vnútra  Slovenskej  republiky  zo  zákona  č.  473/2005  Z.  z.  
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov prijal dňa 19.10.2020 Vašu žiadosť o stanovisko 
k výkonu  fyzickej  ochrany,  pátrania,  odbornej  prípravy  a  poradenstva  v súvislosti  s povinnosťou 
prekrytia  horných  dýchacích  na  základe  opatrenia  úradu  verejného  zdravotníctva  a v tejto  súvislosti 
podľa Vášho názoru rozporu medzi zákonom  č.  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom o súkromnej bezpečnosti.

 
Podľa § 52 ods. 1  zákona o súkromnej bezpečnosti osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, 

pátrania, odbornej prípravy a poradenstva nesmie pri plnení úloh podľa tohto zákona používať žiadny 
spôsob maskovania tváre. Uvedené obmedzenie má slúžiť na ochranu osôb dotknutých výkonom fyzickej  
ochrany alebo pátrania, nakoľko uľahčuje následnú identifikáciu v sporných prípadoch vykonávaných 
zákrokov. 

Úrad  verejného  zdravotníctva  alebo  regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  pri  ohrození 
verejného zdravia môže podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č.  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariadiť opatrenie, ktorým je používanie 
preventívnych  a  iných  ochranných  pomôcok.  Ak  takéto  opatrenie  vydané  Úradom  verejného 
zdravotníctva stanovuje povinnosť zakrytia alebo prekrytia horných dýchacích ciest (typicky rúškom, 
šálom alebo šatkou), je nevyhnutné takúto povinnosť plniť aj osobami poverenými výkonom fyzickej  
ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

Plnenie uvedenej povinnosti (v súčasnej dobe z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19) si však 
nie  je  možné  zamieňať  so  svojvoľným  maskovaním  tváre  s  cieľom  zabrániť  identifikácii  osôb 
poverených výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva zakrytím celej tváre 
(napríklad kuklou a pod.).

                                                                                             plk. Mgr. Ondrej Príbojský
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