
 
  
  

 
 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 

 
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných 5/5 

 
Subjekt Pripomienka Typ  1.kolo rokovania 

MH SR  K Vlastnému materiálu, čl. I, bod 46 

V návrhu zákona žiadame vypustiť v čl. I bod 46, ktorý sa 
dotýka rozšírenia povinnosti pre prevádzkovateľa evidovať 
prevzatie identifikačného preukazu vrátane uvedenia 
dátumu jeho prevzatia osobou a jej podpisom. 
 
Odôvodnenie: 
Na základe podnetov od podnikateľov, uvedený bod nie je 
možné zrealizovať, nakoľko evidencia osôb sa vedie v sídle 
spoločnosti, kde personálne oddelenie spolu so 
zaevidovaním nového zamestnanca zároveň vypíše a 
zaeviduje identifikačný preukaz na základe pracovnej 
zmluvy. SBS majú objekty po celej SR a nie je preto 
možné, aby pracovník, napr. z Košíc alebo Bratislavy 
prišiel do Žiliny len podpísať prevzatie identifikačného 
preukazu. 
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Vzhľadom na povinnosť prevádzkovateľa vydať 
identifikačný preukaz považujeme za vhodné, aby 
jeho vydanie a prevzatie bolo preukázateľné. Toto 
prevzatie sa nemusí uskutočniť v sídle 
spoločnosti, ale kdekoľvek, kde ho zamestnanec 
prevezme. Potvrdenie o jeho prevzatí sa následne 
uloží v evidencii. Zástupcovia zamestnávateľov, s 
ktorými sme absolvovali rokovania nám problém s 
uvedeným návrhom neavizovali. 
 
 
Pripomienka neakceptovaná.  

MH SR  K Vlastnému materiálu, čl. I, bod 2, § 8 písm. r) 

Žiadame predkladateľa vypustiť druhý novelizačný bod a 
ponechať pôvodné znenie, nakoľko toto znenie 
jednoznačne definuje verejný priestor.  
 
Odôvodnenie: Pri navrhovanom znení je verejný priestor 
definovaný kontaktom osoby poverenej výkonom strážnej 
služby na vstupe do chráneného objektu, pričom niektoré 
vstupy do chráneného objektu môžu byť iba služobné, 
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Vymedzenie pojmu „verejne prístupné miesto“ 
nebudeme meniť. 
 
 
 
 
Pripomienka akceptovaná.  



 
 

prípadne iného servisného charakteru. Navrhované znenie 
smeruje k tomu, že osoba, ktorá sa pokúsi vstúpiť do 
objektu na inom mieste než na to určenom, určí charakter 
takéhoto miesta ako miesto vstupu a teda verejne prístupné 
miesto. Vyššie uvedené zvyšuje bezpečnostné riziko 
chráneného objektu. 

MH SR K Vlastnému materiálu, čl. I, bod 31, § 40 ods. 1 nové 

písm. c) a d)  
Žiadame predkladateľa prehodnotiť a odôvodniť 
navrhovanú právnu úpravu v novelizačnom bode 31, 
konkrétne požiadavku, aby Správa o činnosti bezpečnostnej 
služby obsahovala ďalšie dodatočné údaje. 
 
Odôvodnenie: Úprava neprimerane zvyšuje administratívnu 
a ekonomickú záťaž podnikateľov. V niektorých prípadoch 
môže ísť až o stovky zmlúv, ktoré by podľa navrhovaného 
znenia bolo nutné odovzdať v papierovej podobe. Taktiež 
to môže predstavovať bezpečnostné riziko plynúce 
z potenciálneho úniku dát o lokácii a vlastnostiach 
zabezpečenia dotknutých objektov.  
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ČA 

Po dohode so zástupcami podnikateľských 
subjektov, s ktorými sme absolvovali rozporové 
konania navrhujeme takéto znenie písmena c): 
„c) zoznam chránených objektov a chránených 
miest, kde je vykonávaná fyzická ochrana 
obchôdzkou alebo strážením podľa § 3 písm. a), 
b), f) a i), okrem objektov osobitnej dôležitosti, 
obsahujúci názov a adresu chráneného objektu,“. 
 
Touto zmenou sa výrazne zníži počet objektov a 
miest, ktoré bude potrebné uviesť v správe o 
činnosti, keďže pôjde len o objekty, kde je fyzická 
ochrana vykonávaná osobne priamo na mieste, 
teda nie prostredníctvom pultov centrálnej 
ochrany. 
 
Navrhovaným písmeno d) dochádza len k 
presunutiu tohto ustanovenia z § 40 ods. 3 do § 40 
ods. 1 písm. d), takže nedochádza k zvýšeniu 
administratívnej ani ekonomickej záťaže. Znenie 
písmena d) navrhujeme ponechať v znení 
navrhnutom v MPK s čím zástupcovia 
podnikateľov súhlasili. 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná  



 
 

 
 

MH SR  K vplyvom a Analýze na podnikateľské prostredie: 

Žiadame predkladateľa o priloženie Kalkulačky nákladov. 
 
Odôvodnenie: Podľa aktuálnej Jednotnej metodiky  na 
posudzovanie vybraných vplyvov je Kalkulačka nákladov 
povinnou súčasťou Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie, o čom bol predkladateľ informovaný aj v rámci 
konzultácií k predloženému materiálu. 
 
 

Z 

A Predkladateľ priloží k návrhu zákona 
aktualizovanú kalkulačku nákladov.  
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka  akceptovaná 

MH SR K vplyvom a Analýze na podnikateľské prostredie: 

Je potrebné konštatovať, že v prípade akceptovania a 
zapracovania vecných  pripomienok k vlastnému materiálu 
bude potrebné  upraviť Analýzu vplyvov na podnikateľské 
prostredie.  
 
Odôvodnenie: Pripomienky k vlastnému materiálu sa 
priamo dotýkajú vplyvov na podnikateľské prostredie. Ich 
zapracovaním by sa odstránili náklady, ktoré predkladaný 
materiál zakladá, čo je nutné premietnuť následne aj do 
príslušnej analýzy. 
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Predkladateľ na základe zapracovania 
pripomienok bude aktualizovať aj Analýzu 
vplyvov na podnikateľské prostredie 
 
 

 

 

 

Pripomienka  akceptovaná 

 


