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PPZ-B-2-009/2019-AKR                                                                        Bratislava 26. 04. 2019 

 

 

  R O Z H O D N U T I E 
 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, úrad 

súkromných bezpečnostných služieb (ďalej len „správny orgán“), v súlade s ustanovením § 80 

ods. 1 a § 81 ods. 5 zákona 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 

 

u d e ľ u j e    a k r e d i  t á c i u  
 

na vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 ods. 1  

písm. a) a b) zákona o súkromnej bezpečnosti (ďalej len „odborná príprava“) právnickej osobe 

spoločnosti Experience Group s.r.o., so sídlom Cabaj 1514, 951 17 Cabaj-Čápor,  

IČO: 51 666 766  (ďalej len „žiadateľ“). Odborná príprava sa žiadateľovi povoľuje 

vykonávať v školiacom zariadení na adrese Priemyselná č. 85/2, Nitra (špecifikovaného  

v žiadosti o udelenie akreditácie č. PPZ-B-2/2019-AKR), s maximálnym počtom 18 osôb 

 v rámci jedného kurzu odbornej prípravy. Akreditácia je platná na dobu, po ktorú je žiadateľ 

oprávnený prevádzkovať odbornú prípravu a poradenstvo, najviac na dobu desať rokov od 

právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

 

Rozhodnutie o udelení akreditácie je vydané na základe žiadosti žiadateľa doručenej 

správnemu orgánu dňa 28. 03. 2019 po preskúmaní splnenia podmienok ustanovených zákonom 

o súkromnej bezpečnosti a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005       

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti v znení 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2013 Z. z. Podľa § 47 ods. 1 zákona     

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, odôvodnenie nie je potrebné. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, Prezídium Policajného zboru, úrad súkromných bezpečnostných služieb, 

Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Včas podaný 

rozklad má odkladný účinok (§ 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších prepisov). Toto rozhodnutie je po využití riadneho opravného 

prostriedku preskúmateľné súdom. 

 

Riaditeľ 

úradu súkromných bezpečnostných služieb 

Prezídia Policajného zboru 

 

plk. Mgr. Ondrej Príbojský 
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Rozhodnutie dostanú: 

1. Experience Group s.r.o., Cabaj 1514, 951 17 Cabaj-Čápor. 

2. úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru. 
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