
Preukaz odbornej spôsobilosti  

 

• Preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej 
národnej rady o obecnej polícii.  
 

• Preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. Zákon o poskytovaní 
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Preukaz odbornej spôsobilosti je verejnou listinou, ktorý vydáva štátny orgán po 
úspešnom absolvovaní skúšky a splnení všeobecných náležitosti na jeho vydanie (vek, 
spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, spoľahlivosť).  

Zákon č.564/1991 Zb. zákon o obecnej polícii 

§ 25  Odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov obecnej polície 

 

(1) Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa tohto zákona iba vtedy, 

ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získal odbornú 

spôsobilosť príslušníka obecnej polície (ďalej len „odborná spôsobilosť"). 

(2) Odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy 

príslušníkov obecnej polície (ďalej len „odborná príprava") a úspešným vykonaním skúšky 

odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška") pred odbornou komisiou Policajného zboru. 

Príslušník obecnej polície môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške. Ak príslušník 

obecnej polície nevykoná opravnú skúšku, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom 

absolvovaní odbornej prípravy. Dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky určuje 

ministerstvo. 

(3) Odbornú spôsobilosť spĺňa aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom 

odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole. 

 

Relevantným dokladom, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť príslušníka obecnej 
polície na plnenie úloh obecnej polície, je osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka 
obecnej polície (ďalej len "osvedčenie"). Ak príslušník obecnej polície získal vzdelanie v 
študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole, nemusí 
absolvovať odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície, avšak po nástupe do obecnej 
polície musí požiadať Prezídium Policajného zboru o vydanie osvedčenia a to žiadosťou a 
predložením osvedčeného odpisu alebo overenej kópie vysvedčenia (alebo VŠ diplomu) 
o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba a potvrdení obce, že 
žiadateľ je jej zamestnancom na pracovnej pozícii "príslušník obecnej polície" Po získaní 
osvedčenia môže plniť úlohy obecnej polície podľa zákona. 

  

(4) Obec je povinná uhradiť ministerstvu preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním 

skúšky a opravnej skúšky. 

(5) Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej 

len „osvedčenie") 



a) príslušníkovi obecnej polície bezprostredne po úspešnom vykonaní skúšky alebo 

b) na základe písomnej žiadosti príslušníkovi obecnej polície, ktorý získal odbornú 

spôsobilosť podľa odseku 3; k žiadosti príslušník obecnej polície priloží osvedčený odpis 

alebo osvedčenú kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná 

služba alebo, ak ide o absolventa vysokej školy, osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu 

vysokoškolského diplomu v študijnom odbore bezpečnostná služba. 

(6) Osvedčenie podľa odseku 5 je verejná listina. 

(7) Ustanovenie a zloženie odborných komisií Policajného zboru, podrobnosti o organizácii 

skúšky a hodnotení skúšky a vzor osvedčenia ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. 

 

Zákon č. 473/2005 Z.z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§17  Vzdelanie 

(1) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a bezpečnostnej 

služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) 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. 

(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      

    vzdelanie15) a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom       

    zbore najmenej desať rokov. 

 
. administratívne poplatky 
Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky 66 eur 

 Podanie žiadosti na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú   osobu 

1. skúška typu S 16,50 € 

2. skúška typu P 49,50 € 

3. skúška typu CIT 50,- € 

Oslobodenie 
Od poplatku sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených 

bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej 

republiky. 

 
 
 



Novela zákona o súkromnej bezpečnosti (zákon č. 8/2013 Z.z., ktorý nadobudol 
účinnosť 1.2.2013) priniesla aj tieto zmeny: 

 

Podľa § 19 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti skúšku typu S ani odbornú 

prípravu okrem § 20a ods. 3 (napr. zánik platnosti uplynutím doby na ktorú bol vydaný) a § 

90 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti nemusí vykonať iba osoba, ktorá získala : 

-  vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a  

-  vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom 

zbore. 

 

Podľa § 19 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti skúšku typu P ani odbornú 

prípravu okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti nemusí vykonať 

iba osoba, ktorá získala:  

-  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  

-  získala špecializované policajné vzdelanie a  

-  vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom 

zbore. 

 

Podľa § 20a ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti, ak platnosť preukazu odbornej 

spôsobilosti zanikne uplynutím doby na ktorú bol vydaný alebo dňom vrátenia preukazu 

odbornej spôsobilosti ministerstvu, na vydanie nového preukazu odbornej spôsobilosti je 

potrebné absolvovať odbornú prípravu a úspešne vykonať skúšku. Odbornú prípravu možno 

absolvovať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu odbornej spôsobilosti. 

 

Odbornú prípravu na skúšku typu P nemusia absolvovať iba tí, ktorí : 

 

- majú  úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo  získali 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb pričom vzdelaním 

v oblasti bezpečnostných služieb je aj vzdelanie získané štúdiom v policajnej škole na území 

Slovenskej republiky a do 31. decembra 1992 aj v policajnej škole na území Českej republiky 

( za vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb sa nepovažuje jazykové vzdelanie a 

pedagogické vzdelanie získané štúdiom v uvedených školách). 

 

           Z uvedeného vyplýva, že tak ako doposiaľ aj po účinnosti novely zákona nemusí 
policajt po skončení služobného pomeru (ak chce  prvýkrát získať preukaz odbornej 
spôsobilosti) absolvovať  prípravu a vykonať skúšku.  Podstatná zmena je v tom, že po 
skončení platnosti preukazu (preukaz sa vydáva na 10 rokov) už musí absolvovať 
prípravu a úspešne vykonať aj skúšku. Odbornú prípravu nemusí absolvovať iba vtedy 
ak ide o skúšku  typu P a ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti 
bezpečnostných služieb (čím je aj vzdelanie v policajnej škole). 
 

          Všetci uchádzači či už o obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti, alebo 
noví záujemcovia o preukaz odbornej spôsobilosti musia absolvovať celý kurz.  Pre 
získanie, resp. obnovenie platnosti preukazu typu „S“ 78 hodinový a 100 hodinový 
uchádzači o získanie, resp. obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti typu „P“. 
Ďalšou podmienkou je aj úspešné zvládnutie skúšky.     
          V zmysle ustanovenia § 20a ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti možno odbornú 
prípravu absolvovať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu odbornej 
spôsobilosti. Ak vám platnosť preukazu odbornej spôsobilosti končí napr. 15.8.2017, 



odbornú prípravu môžete absolvovať najskôr od 15.2.2017. Ak vám platnosť preukazu 
končí napr. za štyri mesiace, päť mesiacov na kurz odbornej spôsobilosti sa môžete 
prihlásiť okamžite. 
          Upozorňujem záujemcov, ktorým končí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti 
aby si absolvovanie kurzu nenechávali na poslednú chvíľu, pretože kurz trvá 7 dní. 
Skúška môže byť od ukončenia kurzu najskôr po 15 dňoch. Termín a miesto konania 
skúšky určuje Ministerstvo vnútra SR najneskôr do troch mesiacov, čím sa môže vaša 
cesta za novým preukazom odbornej spôsobilosti „natiahnuť“ a platnosť vášho preukazu 
zanikne skôr ako budete mať nový. 
            Z pohľadu absolvovania kurzu (školenia) je úplne jedno, či máte ešte platný 
preukaz (pred uplynutím doby platnosti), alebo vám už platnosť skončila. V každom 
prípade musíte opätovne absolvovať celý kurz a ukončiť ho skúškou.  

 
 

 
Zákon o súkromnej bezpečnosti v ustanovení § 20 ods. 1 rozoznáva tri druhy preukazov 

odbornej spôsobilosti. 

1. Preukaz typu „S“ oprávňuje držiteľa u prevádzkovateľa bezpečnostnej služby vykonávať 

fyzickú ochranu (strážnu službu) a pátranie (detektívnu službu).   

 

Vzor preukazu typu „S“   

 

 

 

 



Preukaz typu „P“ oprávňuje držiteľa vykonávať fyzickú ochranu, pátranie, odbornú 

prípravu a poradenstvo a prevádzkovať bezpečnostnú službu.    

     

Vzor preukazu typu „P“ 

 

Preukaz typu „CIT“ oprávňuje držiteľa vykonávať fyzickú ochranu, pátranie, odbornú 

prípravu a poradenstvo, cezhraničnú profesionálnu prepravu eurovej hotovosti cestnou 

dopravou a prevádzkovať bezpečnostnú službu.  

Vzor preukazu typu „CIT“  

 


