1. Presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami , či osoba nemá pri sebe odcudzené predmety.
2. Zakázať vstup nepovolaným osobám.
3. Zakázať vstup so zbraňou ak je takýto vstup zakázaný.
4. Viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných
prostriedkov a na tento účel vyžadovať preukázanie totožnosti, alebo preukázanie príslušnosti k ozbrojenému zboru
alebo ozbrojenému bezpečnostnému zboru.
5. Zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov.

6. Vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby pri priestupku
alebo trestnom čine.
7. Skontrolovať dopravné prostriedky pri vjazde alebo výjazde
a odobrať odcudzené predmety.
8. Predviesť na strážne stanovisko osobu , ktorá pri priestupku alebo neoprávnenom vstupe, či výstupe odmieta preukázať totožnosť.
9. Presvedčiť sa podľa osobitného predpisu, či vstupujúca
osoba nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo
psychotropných látok.

Zásah - činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa zasahuje do práv a slobôd inej osoby.
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je povinná po vykonaní zásahu:
1.
poskytnúť osobe, ktorá bola pri zásahu zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc, vrátane privolania lekára,
2.
ohlásiť prevádzkovateľovi alebo ním určenej osobe každý prípad smrti a každý prípad, pri ktorom bola osoba zranená,
ako aj každé porušenie alebo závažné ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou,
3.
spracovať a vlastnoručne podpísať záznam zo zásahu v týchto prípadoch:

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Evidencia služieb — zapisuje prevádzkovateľ alebo poverená osoba, 6 hodín vopred,
Evidencia zásahov—zapisuje osoba, ktorá vykonala zásah—pracovník
Inšpekčná kniha dozoru—zapisujú , policajti a pracovníci orgánu dozoru a kontroly

Vek 18 rokov,
Spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu
Bezúhonná—odpisom registra trestov a čestným vyhlásením.
Spoľahlivá—odpisom registra trestov a čestným vyhlásením.

5.
6.

Zdravotne spôsobilá—lekárskym posudkom.
Držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti - preukazom
odbornej spôsobilosti.

Základným rozdielom medzi trestným činom a priestupkom je v ich závažnosti protiprávneho konania pre spoločnosť (napr.
závažnosť spôsobeného následku - výška škody, rozsah ublíženia na zdraví a pod) . Do 266 EUR priestupok. Do 7 dni doby práceneschopnosti priestupok.

Nutná obrana —čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto
zákonom, nie je trestným činom.
Napríklad obrana zbraňou pred útočníkom nožom.

Vecný bezpečnostný prostriedok— vec, vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo vec na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa
alebo vozidla. (Putá, obušok, paralyzér , pes)

Krajná núdza— čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným
zákonom. Takéto konanie nie je trestným činom.
Napríklad záchrana osoby pri požiari vylomením dverí.

Iný technický prostriedok— sa rozumie stroj alebo prístroj,
ktoré sa používajú na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania,
odbornej prípravy a poradenstva. (motorové vozidlá, kamerové systémy, poplachové systémy, mobilné telefóny )

1.
2.
3.

Občiansky preukaz.
Preukaz odbornej spôsobilosti—vydáva MV SR.
Identifikačný preukaz - vydáva prevádzkovateľ SBS.

Preukazuje sa nimi pracovníkom orgánu štátneho dozoru, kontroly a policajtom.

Identifikačný preukaz vydáva prevádzkovateľ SBS. Pri výkone
služby na verejne prístupnom mieste je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz na ľavej strane odevu v oblasti pŕs. V ostatných prípadoch postačuje ak ho má osoba pri sebe.

Za bezúhonnú osobu okrem osoby, na ktorú sa hľadí akoby
nebola odsúdená nepovažuje taká osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená
a.
za úmyselný trestný čin alebo
b.
iný trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný
trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov.
Za spoľahlivú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti nepovažuje ten, kto:
a.
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje
alebo preukázateľne požíva iné návykové látky,
b.
bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými
toxikomániami, z priestupku na úseku používania výbušnín, z priestupku na úseku strelných zbraní a streliva za
ktorý mu bola uložená pokuta nad 100 eur, z priestupku
na úseku obrany Slovenskej republiky, z priestupku proti
verejnému poriadku spáchaného neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu spáchaného
drobným úmyselným ublížením na zdraví alebo z prie-

Identifikačný preukaz musí obsahovať
1.
obchodné meno prevádzkovateľa,
2.
označenie, či ide o strážnu službu, detektívnu službu,
odbornú prípravu a poradenstvo,
3.
číslo licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
prevádzkovateľa,
4.
meno a priezvisko, titul držiteľa identifikačného preukazu,
5.
fotografiu držiteľa identifikačného preukazu,
6.
číslo identifikačného preukazu,
7.
odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa.

c.
d.
e.

f.

stupku proti majetku,
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od
vykonania trestu neuplynuli tri roky,
je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin,
bol trestne stíhaný za úmyselný trestný čin a trestné
stíhanie bolo právoplatne podmienečne zastavené, ak
ešte neskončila skúšobná doba,
podľa zistení ministerstva alebo krajského riaditeľstva
neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činnosti
podľa tohto zákona dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných
opatrení vydaných podľa tohto zákona a že bude činnosť podľa tohto zákona vykonávať poctivo.
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