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Krajské riaditeľstvo

Právnická 
osoba*Číslo:

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

TECHNICKÁ SLUŽBA

projektovanie

strážna služba

II. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Právna forma

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)

údržbamontáž revízia oprava

odborná príprava a poradenstvo

I. časť - ÚDAJE O POŽADOVANOM PREDMETE ČINNOSTI

Žiadosť o udelenie licencie na 
prevádzkovanie strážnej služby, 

detektívnej služby, odbornej prípravy a 
poradenstva, vlastnej ochrany alebo 

technickej služby

detektívna služba odborná príprava a poradenstvo

VLASTNÁ OCHRANA

strážna služba

Ulica

IČO

Štát

Ulica

Dátum narodeniaMiesto narodenia Štátne občianstvo

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby

PSČ / ZIP kód

Obchodné meno

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

Titul Rodné číslo

Ulica Súpisné / orientačné číslo

Adresa pobytu
 Súpisné / orientačné číslo

Ulica

PSČ

Súpisné / orientačné číslo

Štát

Obec

Súpisné / orientačné číslo
Sídlo

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby

Obec

Obec PSČ Štát

Priezvisko Meno

PSČObec Štát

detektívna služba

IV. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)

Fyzická 
osoba*

* Nehodiace sa prečiarknite. 
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* * *

vedúci podniku zahraničnej osoby zodpovedný vedúci

vedúci organizačnej zložky podniku

zodpovedný zástupca

Priezvisko Rodné čísloTitul

Štátne občianstvo

VI. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)

Meno

Štát

vedúci podniku zahraničnej osoby

Obec PSČ / ZIP kód

Obec PSČ / ZIP kód Štát

Štát

Priezvisko

Priezvisko

Miesto narodenia

Rodné čísloTitulMeno

Ulica (adresa pobytu)

prokurista
2. osoba

Štátne občianstvoDátum narodenia

Súpisné / orientačné číslo

splnomocnenec prevádzkovateľa

Rodné číslo

Ulica (adresa pobytu) Súpisné / orientačné číslo

Dátum narodeniaMiesto narodenia

Spôsob konania

Štátne občianstvo

Meno Titul
3. osoba

Dátum narodenia

Štát

Súpisné / orientačné čísloUlica (adresa pobytu)

Obec PSČ / ZIP kód

Rodné číslo

PSČ / ZIP kód ŠtátObec

Spôsob konania

Rodné čísloTitulMenoPriezvisko

Spôsob konania

PSČ / ZIP kód

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Miesto narodenia

Priezvisko Meno

Ulica (adresa pobytu)

Miesto narodenia Štátne občianstvo

Titul

2. osoba

zodpovedný zástupca

Ulica (adresa pobytu) Súpisné / orientačné číslo

Obec

prokurista

V. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)

Štátne občianstvoDátum narodenia

Súpisné / orientačné číslo

vedúci organizačnej zložky podniku splnomocnenec prevádzkovateľa

zodpovedný vedúci

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
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Počet listov spolu

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych 
alebo neúplných údajov.

Počet listov

VIII. PRÍLOHY

Miesta ďalších prevádzok

Súpisné / orientačné čísloUlica

Dátum vyplnenia žiadosti

Obec

Štát

PSČ / ZIP Kód

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa

Prehľad iných podnikateľských činností

Miesto prevádzky

Počet listov

Počet listov

Výpis z obchodného registra  *

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra  *

Doklad o zaplatení správneho poplatku  *

Lekársky posudok  *

Fax

Dátum prijatia žiadosti

X. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY

E-mail

Telefón

Počet listov

IX. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA

Iné prílohy  *

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku  

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby  *

Doklad o pridelení IČO  *

alebo iného vonkajšieho označenia  *

VII. časť - ĎALŠIE ÚDAJE

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie  *

Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť  *

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu P

 
 * Nehodiace sa prečiarknite. 
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Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

Súpisné / orientačné číslo

Číslo:

I. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Žiadosť o udelenie licencie na 
prevádzkovanie profesionálnej 

cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti 
cestnou dopravou

IČO

Právna forma

Ulica

II. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)

Štát

Ulica

Dátum narodenia

Adresa pobytu

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby

Miesto narodenia

Rodné číslo
IV. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)

Priezvisko Meno

Sídlo

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby

PSČ

Obec

Štátne občianstvo

Ulica

Obec

Obec

Súpisné / orientačné číslo

Súpisné / orientačné číslo

Štát

Súpisné / orientačné číslo

Právnická 
osoba*

Obchodné meno

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

Titul Rodné číslo

Súpisné / orientačné číslo

PSČ Štát

Titul

Obec PSČ / ZIP kód

Miesto narodenia Dátum narodenia

Obec

Štát

Spôsob konania

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)

Štátne občianstvo

Ulica

Ulica (adresa pobytu)

PSČ / ZIP kód

Priezvisko Meno

PSČ Štát

Fyzická 
osoba*

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
 



4������ $ (������ �
����� &� ��'��� ������ �"

 

* * *

* *

* * *

* *

Miesto narodenia

Rodné číslo

vedúci podniku zahraničnej osoby     

vedúci organizačnej zložky podniku

V. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)

Meno

Priezvisko Meno

Ulica (adresa pobytu)

Miesto narodenia

Štátne občianstvoDátum narodeniaMiesto narodenia

Rodné čísloTitulMeno

Miesta ďalších prevádzok

Prehľad iných podnikateľských činností

Miesto prevádzky

Priezvisko Rodné číslo

zodpovedný zástupca

Obec

Štátne občianstvo

PSČ / ZIP kód

Dátum narodenia

Štát

Súpisné / orientačné čísloUlica (adresa pobytu)

ŠtátObec PSČ / ZIP kód

Titul

prokurista
2. osoba

Obec PSČ / ZIP kód Štát

Titul
zodpovedný zástupca

prokurista

Ulica (adresa pobytu)

Spôsob konania

Rodné čísloTitul

Spôsob konania

Priezvisko

Priezvisko

PSČ / ZIP kód ŠtátObec

Súpisné / orientačné číslo

Štátne občianstvoDátum narodenia

Meno

Ulica (adresa pobytu)

2. osoba

3. osoba

Miesto narodenia

Súpisné / orientačné číslo

VI. časť - ĎALŠIE ÚDAJE

Súpisné / orientačné číslo

Štátne občianstvoDátum narodenia

  

splnomocnenec prevádzkovateľa

vedúci podniku zahraničnej osoby

vedúci organizačnej zložky podniku splnomocnenec prevádzkovateľa

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
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Počet listov spolu

Počet listov

Doklad preukazujúci držbu vozidla určeného na prepravu bankoviek alebo mincí *

Súpisné / orientačné číslo

spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise *

Počet listov

VII. PRÍLOHY

Doklad preukazujúci, že vozidlo určené na prepravu bankoviek alebo mincí

Počet listov

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych 
alebo neúplných údajov.

Telefón

Obec

Štát

PSČ / ZIP Kód

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum prijatia žiadosti

IX. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY

Dátum vyplnenia žiadosti

VIII. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA

Iné prílohy  *

E-mail

Fax

Ulica

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku  

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby  *

Lekársky posudok *

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu CIT

Doklad o pridelení IČO  *

alebo iného vonkajšieho označenia  *

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Výpis z obchodného registra  *

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra  *

Doklad o zaplatení správneho poplatku  *

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie  *

Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť  *

Osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonával 

prepravu peňažnej hotovosti * Počet listov

Počet listovDoklad preukazujúci uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu *

* Nehodiace sa prečiarknite.                                                                                                                                                                                           “. 
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CEZHRANI NÁ LICENCIA CIT
E U R Ó P S K A  Ú N I A

SK (1) Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

LICENCIA . ......................

na profesionálnu cezhrani nú prepravu eurovej hotovosti

Táto licencia opráv uje (2) ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
prevádzkova  profesionálnu cezhrani nú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou v rámci 
jázd alebo astí jázd vykonávaných na území Únie, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) . 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhrani nej pre-
pra ve eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi lenskými štátmi eurozóny(3) a nariadení Rady 
(EÚ) . ........../2011 z ............... o rozšírení rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu 
a  Rady (EÚ) . 1214/2011(4) a v súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto licencie.

Osobitné
poznámky: .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Táto licencia je platná na obdobie piatich rokov od .................................. do ...................................

Vydaná v ..................................................................................., d a ..................................................

.................................................................. (5)

(1) Rozlišovacie znaky lenských štátov: (BE) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) eská republika, (DK) Dánsko, (DE) Nemecko, 
(EE) Estónsko, (IE) Írsko, (EL) Grécko, (ES) Španielsko, (FR) Francúzsko, (IT) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, 
(LT) Litva, (LU) Luxembursko, (HU) Ma arsko, (MT) Malta, (NL) Holandsko, (AT) Rakúsko, (PL) Po sko,  (PT) Portugalsko, 
(RO) Rumunsko, (SI) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FI) Fínsko, (SE) Švédsko, (UK) Spojené krá ovstvo

(2) Názov alebo obchodný názov a úplná adresa spolo nosti prepravy pe ažnej hotovosti.
(3) Ú. v. EÚ 316, 29. 11. 2011, s. 1.
(4) Zatia  neuverejnené v úradnom vestníku.
(5) Podpis a odtla ok pe iatky ude ujúceho orgánu.

�/�� ��5�5�� = ��� $ �����
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto licencia sa vydáva pod a nariadenia (EÚ) . 1214/2011.

Držite a opráv uje prevádzkova  profesionálnu cezhrani nú prepravu eurovej hotovosti cest-
nou dopravou, ako sa de  nuje v nariadení (EÚ) . 1214/2011, v rámci jázd alebo astí jázd 
vy konávaných na území lenských štátov, na ktoré sa vz ahuje nariadenie (EÚ) . 1214/2011, 
za podmienok stanovených v tejto licencii.

Táto licencia je platná iba na meno držite a a je neprenosná.

Originál tejto licencie musí uchova  spolo nos  prepravy pe ažnej hotovosti.

Overená kópia tejto licencie sa musí nachádza  vo vozidle prepravy pe ažnej hotovosti.

Originál alebo overená kópia tejto licencie sa musí predloži  na žiados  akéhoko vek opráv ne-
ného kontrolóra.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) . 1214/2011, musí držite  dodržiava  
zá kony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné na území každého lenského štátu, 
naj mä v súvislosti s prepravou a premávkou.

———————

�/�� ��5�5�� = /� $ �����
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Počet zamestnancov Stav k 31.12.
Najnižší stav v 
roku

Najvyšší stav v 
roku Osoby s POS* Osoby bez POS*

Spolu
Fyzická ochrana
Pátranie
Poradenstvo
Odborná príprava
Strelná zbraň

Fyz. ochrana Pátranie Poradenstvo Odbor. príprava
uzavretých
ukončených

Počet zmlúv k 31.12. platných
zamestnancom

proti zamestnancom

zamestnancom
zamestnanca
zamestnancom
zamestnancovi
zistených 
spáchaných
zistených 
spáchaných

* POS - preukaz odbornej spôsobilosti, VBP - vecný bezpečnostný prostriedok, PS - poplachový systém

Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok ......................

Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu, ale skúšky sa nezúčastnili u tej istej akreditovanej 
osoby

Obmedzenie osobnej slobody pri prevádzkovaní PS

Počet zmlúv v roku

Použitie strelnej zbrane 
pri výkone služby

Usmrtenie pri výkone 
služby

Zranenie pri výkone 
služby spôsobené

Počet trestných činov 
zamestnancami

Počet priestupkov 
zamestnancami

Obmedzenie osobnej slobody zamestnancami
Použitie VBP* zamestnancami
Predvedenie osôb na strážne stanovisko
Počet objektov napojených na prevádzkovaný PS

Údaje, ktoré uvedú iba akreditované osoby

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej spôsobilosti, ale odbornú prípravu absolvovali u inej 
akreditovanej osoby

Počet kurzov odbornej prípravy
Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú príprauy

Počet osôb, ktoré sa 
zúčastnili skúšky 
odbornej spôsobilosti

spolu
nevyhoveli

prvá opravná skúška
druhá opravná skúška

J�
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  I D E N T I F I K AČN Ý  P R E U K A Z  č . C 0000 

     OBCHODNÝ NÁZOV  PREVÁDZKOVATEĽA  
 
 

    ADRESA 
 
 
   DRUH SLUŽBY ČÍSLO LICENCIE 
 
 
  
   PRIEZVISKO 
 
 
  
   MENO 
 

      DÁTUM VYSTAVENIA          
   ODTLAČOK  PEČIATKY A PODPIS 

J�


