
Organizačné postavenie ochrany ústavných 
činiteľov 
npor. JUDr. Štefan Dubeň1 

 
Vedecká štúdia je súčasťou vedecko-výskumnej úlohy Grantovej agentúry Akadémie 

Aurea č. GA/14/20192 s názvom Analýza právnej úpravy v oblasti zaistenia vnútornej 
bezpečnosti a verejného poriadku v Českej republike a na Slovensku. V tejto časti sa budeme 
venovať celkovému organizačnému postaveniu pôsobnosť a hlavným úlohám ÚOÚČ a DM 
MV SR. Všetky stanovené úlohy vymedzuje jeho organizačný poriadok. Taktiež obsahuje 
zásady riadenia, rozsah oprávnení a zodpovednosti riaditeľa úradu, zástupcov, riaditeľov 
odborov, ich zástupcov, vedúcich oddelení, organizačnú štruktúru a činnosť jednotlivých 
odborov úradu ochrany a v neposlednom rade súčinnosť a spoluprácu s inými útvarmi, ktoré 
spadajú do pôsobnosti MV SR. Upravuje aj vzťahy k mimorezortným a zahraničným 
organizáciám a orgánom.  

Úrad je z pohľadu organizačnej štruktúry členený na deväť základných špecializačných 
odborov: 

1. organizačný a operačný odbor,  

2. odbor osobnej a technickej ochrany, 

3. odbor dopravnej ochrany,  

4. odbor ochrany určených objektov,  

5. odbor operatívneho zabezpečenia, 

6. odbor špeciálnej ochrany, 

7. odbor ochrany diplomatických misií,  

8. odbor služobnej prípravy a styčných dôstojníkov,  

9. odbor ochrany Ústavného súdu a misií Košice.  

 
1 Interný doktorand, Katedra policajných vied, Akadémi Policajného zboru v Bratislave 
 
2 https://www.gaaa.eu/wp-content/uploads/2016/07/GA_4.vyzva_2019_podporene_projekty_web.pdf 



Organizačný a operačný odbor  

Organizačný a operačný odbor plní rozsiahle úlohy na úseku: 
- organizačného zabezpečenia úradu ochrany, 

- kontroly, 

- krízového manažmentu,  

- ochrany utajovaných skutočnosti,  

- finančného zabezpečenia,  

- materiálno-technického zabezpečenia,  

- operačného strediska úradu ochrany.  

 

 
 

Organizačný a operačný odbor je vnútorne členený na: 
v vnútorné a analytické oddelenie 

v oddelenie operačnej služby.  

 

Odbor osobnej a technickej ochrany 

Odbor osobnej a technickej ochrany je odborným 
útvarom úradu ochrany na úseku osobnej, epizodickej, 
pyrotechnickej, technickej a hygienickej ochrany určených osôb 
a určených objektov.  
Odbor osobnej a technickej ochrany sa člení na štyri základné 
oddelenia: 
1. oddelenie osobnej ochrany, 

2. oddelenie epizodickej ochrany, 

3. oddelenie hygienickej ochrany, 

4. oddelenie pyrotechnickej a technickej ochrany. 

 

 
 
Odbor osobnej a technickej ochrany úradu ochrany na úseku osobnej a epizodickej 

ochrany plní stanovené úloh, pričom má na starosti riadenie, celkové zabezpečenie a 
koordináciu služobných činnosti pri zaisťovaní osobnej, epizodickej a technickej ochrany 
určených osôb, ktoré sú uvedené v §2 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/1993 Z. z. o PZ v znení 
neskorších predpisov, ktorým je poskytovaná ochrana podľa osobitného predpisu na území SR. 
V súlade s medzinárodnými zmluvami sa osobná ochranu určených osôb vykonáva aj 
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v zahraničí a to v spolupráci so zahraničnými ochrannými službami a kompetentnými 
zamestnancami zastupiteľského úradu SR v prijímajúcej krajine. Považujeme za dôležité 
podotknúť, že spolupráca so zahraničnými ochrannými službami a kompetentnými 
zamestnancami zastupiteľských úradov akreditovaných na území SR sa takáto ochrana 
poskytuje aj zahraničným predstaviteľom pri ich pobyte na území SR. Spôsob a rozsah 
poskytovania organizačných ochranných opatrení určeným osobám sa vykonáva na základe 
vývoja bezpečnostnej situácie a získaných informácií o možných ohrozeniach určených osôb a 
určených objektov, najmä však jednotlivých organizovaných formách trestnej činnosti, ich 
páchateľoch, formách, metódach a prostriedkoch protiprávnych aktivít na území SR a v 
zahraničí  

V súvislosti s výkonom osobnej a epizodickej ochrany odbor zabezpečuje spracovanie 
a postúpenie informácií o jednotlivých programoch určených osôb, taktiež poskytuje podklady 
k návrhom rozhodnutí o zavádzaných BO, BA a MBA na zahraničných služobných cestách 
policajtov úradu ochrany, Taktiež vykonáva plnenie dôležitých úloh na úseku bezpečnostných 
opatrení, ktoré sa realizujú v úzkej spolupráci a súčinnosti s jednotlivými odbormi úradu 
ochrany a ďalšími participujúcimi zložkami PZ a MV pri ochrane určených osôb, určených 
zahraničných predstaviteľov a v neposlednom rade aj určených objektov. Obdobnú spoluprácu 
odbor vykonáva aj so zahraničnými bezpečnostnými zložkami a kompetentnými 
zamestnancami zastupiteľských úradov SR v krajine vyslania, pričom takáto spolupráca 
prebieha v súlade s medzinárodným právom, ktorým je SR viazaná. Spolupráca je zameraná na 
zaistenie ochrany určených osôb plniacich v tejto krajine funkciu v medzinárodných 
inštitúciách alebo v medzinárodných inštitúciách Európskej únie, Podľa stavu a vývoja 
bezpečnostnej alebo sociálnej a politickej situácie, sa navrhuje a určuje, spôsob, rozsah a 
podmienky bezpečnostných opatrení na zaisťovanie osobnej ochrany určených osôb a 
zahraničných predstaviteľov. V nadväznosti na hodnotenie stavu bezpečnosti využíva 
informácie a poznatky o možných aktivitách teroristických organizácií a skupín, závažných, 
najmä organizovaných formách trestnej činnosti, páchateľoch, formách, metódach a 
prostriedkoch ich protiprávnych aktivít na území SR a v zahraničí s cieľom prijímania 
účinných, najmä preventívnych ochranných opatrení pri výkone osobnej a epizodickej ochrany. 
Všetky zavádzané opatrenia sú pravidelne hodnotené a kontrolované, z dôvodu zistenia ich 
efektívnosti a účinnosti. 

Na základe vyššie uvedeného, sa vykonáva celý komplex služobných úkonov, opatrení 
a činností smerujúcich k zabezpečovaniu ochrany života, zdravia a majetku určených osôb v 
určenom časovom úseku a na vopred určenom mieste ich pobytu, pričom v prípade vzniku 
nepriaznivej situácie sa podieľa na evakuácii osôb alebo majetku z ohrozeného miesta alebo 
priestoru.  

Na úseku pyrotechnickej a technickej ochrany vykonáva odbor osobnej a technickej 
ochrany úradu ochrany najmä zhromažďovanie, spracúvanie, vyhodnocovanie, využívanie 
a následné sprostredkovávanie informácií o jednotlivých spôsoboch používania konštrukcií, 
prejavoch, účinkoch a spôsoboch vyhľadávania, likvidovania a zneškodňovania nástražných 
výbušných systémov, (ďalej len ,,NVS“)3,taktiež výbušnín , munície a ich komponentov a 

 
3 Nástražný výbušný systém (NVS) – je systém, tvorený výbušninou, výbušným, alebo pyrotechnickým 
predmetom, zápalnou látkou a funkčnými prvkami iniciácie, ktoré sú kombinovane s určitou nástrahou. Tento 
systém je schopný vyvolať za určitých, výrobcom vopred stanovených podmienok, výbušný účinok, alebo ložisko 
požiaru. Nástražný výbušný systém býva spravidla ukrytý v nenápadnom obale, alebo má takú vonkajšiu formu, 
ktorá zámerne skrýva – kamufluje pravý účel tohoto súboru – zabiť, zraniť, alebo spôsobiť materiálne škody. Za 
nástražný výbušný systém sa považuje i jeho atrapa, kedy jeden, alebo viac komponentov sú postavené tak, alebo 
majú takú konzistenciu, že budia dojem pravosti výbušného systému alebo výbušniny. Pretože tato atrapa 
výbušné látky neobsahuje, nemôže teda vyvolať výbuch – zabíjanie a zraňujúce účinky, 



formách útokov vedených týmito systémami a prostriedkami; spôsoboch zisťovania ich 
uloženia, prípustnej manipulácie, zneškodňovania a likvidácie, Úlohou pyrotechnickej ochrane 
je aj zabezpečenie a vykonávanie preventívnych opatrení na zaistenie ochrany určených osôb a 
určených objektov proti útokom NVS, výbušninou a muníciou a nebezpečnými látkami s 
cieľom zamedzenia ich uloženiu alebo použitiu, včasného odhalenia, odstránenia a 
zneškodnenia, Taktiež zabezpečuje organizovanie, riadene a vykonávanie odbornej činnosti v 
objekte alebo mieste nálezu, pri náleze, zistení alebo oznámení o uložení NVS, výbušnín a 
munície a ich komponentov, nebezpečných látok alebo po príchode na takéto miesto až po dobu 
odstránenia nebezpečenstva ich zneškodnením a následnou likvidáciou.  

V súvislosti s bezpečnosťou sa podieľa na spracovaní návrhov v súlade s ktorými 
určuje, pravidlá zabezpečenia určených objektov a priestorov, spôsob, podmienky a rozsah, 
organizačno-preventívnych opatrení pyrotechnickej ochrany určených osôb a určených 
objektov. Pri plnení služobných úloh odbor využíva špeciálnu techniku, mechanické zábranné 
prostriedky, technické zabezpečovacie prostriedky a v neposlednom rade využíva optimálny 
počet síl a prostriedkov. Ďalej sa výraznou mierou spolupodieľa na určovaní rozsahu a 
podmienok zabezpečenia ochrany bydlísk a rezidencií určených osôb a použití a rozmiestnení 
mechanických zábranných prostriedkov. Na tomto úseku vedie odborné konzultácie zamerané 
na riešenie ochrany vlastných objektov a priestorov, objektov, úradov, pracovísk ústredných 
orgánov štátnej správy, bydlísk a rezidencií určených osôb, členov vlády SR a ďalších 
ústavných činiteľov. Ak dôjde k potrebe zmeny organizačno-preventívnych opatrení 
pyrotechnickej ochrany, tak kontroluje napravené opatrenia a vyžaduje ich dodržiavanie za 
stanovených podmienok pravidiel a zásad, a v prípade vzniku iných nedostatkov navrhuje 
vedúcim objektov opatrenia na ich ďalšie odstránenie. 

Odbor zabezpečuje vykonávanie ochranno-bezpečnostných prehliadok, ktoré sa 
týkajú: 
Ø prehliadky určených objektov, v ktorých má pobyt alebo sa zdržuje určená osoba a trasy 

presunu, po ktorých je zabezpečovaný a vykonávaný presun, 

Ø prehliadky osôb, batožiny, vecí a dopravných prostriedkov vchádzajúcich do, alebo 

vychádzajúcich z objektov a priestorov pobytu určených osôb, 

Ø doručovaných zásielok, ktoré pozostávajú napríklad z (listov, balíkov vecných darov a 

podobne), kontrola sa vykonáva ešte pred ich prijatím alebo odovzdaním určeným osobám,  

Ø rekonštrukčných, zemných, stavebných prác, úpravy terénu, rôzne údržbárske práce, úpravy 

kancelárií a priestorov objektu a podobne v určených objektoch a priestoroch pobytu určených 

osôb; zabezpečuje a vykonáva ochranno-bezpečnostné prehliadky po ukončení spomínaných 

prác,  

Ø prehliadky motorových vozidiel, objektov a vecí nachádzajúcich sa na trase presunu, vykonáva 

bezpečnostné prehliadky osôb, vecí a lietadiel pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva 

pred činmi protiprávneho zasahovania. 

Pri presunoch určených osôb zabezpečuje a vykonáva pyrotechnickú previerku trás (typ 
pozemnej komunikácie, stav, spôsobilosť prevádzky a podobne), navrhuje úpravy, prípadne 
dohliada na vykonávanie úprav tras presunu (výlomky, výtlky, trhliny a poškodenia vo vozovke 
a podobne);  



Realizácia predmetných BO, by však nebola možná bez dostatočnej pripravenosti, ktorá 
sa vykonáva prostredníctvom:  
Ø odborných školení na úseku prípravy a inštruktáže policajtov a zamestnancov úradu ochrany a 

na požiadanie aj zamestnancov určených objektov,  

Ø zabezpečenia a vykonávania odborných školení, odbornej prípravy a inštruktáže policajtov a 

zamestnancov úradu ochrany na úseku komunikačných a informačných činností, pričom 

v tomto prípade zastrešuje  

Ø poskytovania odborných konzultácií na úseku navrhovania riešenia technického zabezpečenia 

úradu ochrany, pracovísk ústredných orgánov štátnej správy, bydlísk a rezidencií určených 

osôb.  

Odbor zastáva a vykonáva funkciu odborného gestora na úseku komunikačných a 
informačných činností a technického zabezpečenia úradu ochrany, zabezpečuje hospodárne a 
účelne riadenie prevádzky a využívanie komunikačnej a informačnej techniky, počítačových 
sietí, prístrojov, prostriedkov, materiálu a náradia, technických zabezpečovacích prostriedkov; 
vykonáva odborný dozor pri zabezpečovaní prevádzky komunikačných a informačných 
prostriedkov pracovísk operačného strediska. Taktiež zabezpečuje výdaj a vedie evidencie 
komunikačnej a informačnej techniky, počítačových sietí, prístrojov, prostriedkov, materiálu a 
náradia, technických zabezpečovacích a mechanických zábranných prostriedkov; vedie 
dokumentáciu a evidenciu a zabezpečuje ich inventarizáciu. Na základe žiadosti vykonáva 
komplexnú ochranno-technickú prehliadku a kontrolu určených objektov, pracovísk a bydlísk 
určených osôb, rokovacích miestností, dopravných prostriedkov a ďalších priestorov proti 
pasívnemu a aktívnemu nelegálnemu odpočúvaniu. V súvislosti s bezpečnosťou vedie aj 
evidenciu prostriedkov šifrovej ochrany informácii a taktiež zabezpečuje výrobu a distribúciu 
identifikačných kariet úradu ochrany a identifikačných kariet pre identifikáciu osôb pri BO, BA 
a MBA. 

Odbor osobnej a technickej ochrany na úseku hygienickej ochrany plní úlohy, ktorých 
cieľom je zabezpečenie a vykonávanie hygienických, protitoxikologických, 
protiepidemiologických a profylaktických opatrení. V rovnakom smere zabezpečuje resp. 
navrhuje vykonanie preventívno-ochranných, hygienických alebo zdravotníckych opatrení, na 
základe ktorých zabezpečuje hygienickú ochranu určených osôb s cieľom predchádzať a 
zamedzovať poškodeniam a ohrozeniam ich života a zdravia. Vzhľadom na súčasnú 
prebiehajúcu pandemickú situáciu zapríčinenú vírusom Covid-19  sa v tomto smere zvýšila 
náročnosť jednak na sústreďovanie, spracúvanie a v neposlednom rade aj vyhodnocovanie, 
využívanie a sprostredkovávanie informácií o všeobecnej hygienickej, toxikologickej a 
epidemiologickej situácii, jej stave v určených objektoch, miestach a priestoroch v ktorých sa 
pohybujú určené osoby. Taktiež na úseku hygienickej ochrany je dôležité vykonávať 
preventívno-ochrannú kontrolu pitnej a úžitkovej vody, potravín a životného prostredia v 
určených objektoch a priestoroch v ktorých sa zdržiava určená osoba prípadne počas jej pobytu 
v účelových zariadeniach.  

Podobná hygienická kontrola sa vykonáva v miestach pobytu určených osôb, pričom 
ide o kontrolu priestorov kuchynských blokov a zariadení, kontrolu povolení na prevádzku, 
kontrolu dodržiavania stanovených hygienických požiadaviek, pravidiel, noriem a opatrení, ich 
aktuálnosť, kontrolu  ich dodržiavania zamestnancami, zdravotnej a odbornej spôsobilosti 
zamestnancov objektov, kontrolu veterinárnych osvedčení a  dodacích listov. V  tomto smere 



majú príslušníci hygienickej ochrany právo na zamedzenie vstupu a výkonu pracovných 
činností osobám a zamestnancom, ktorí nespĺňajú určenú spôsobilosť. 

V rámci hygienickej ochrany sa zabezpečuje a vykonáva aj kontrola kvality rôznych 
potravín, nápojov a ostatných požívatín, kontroluje sa kvalita spracovania a prípravy 
podávaných jedál, nápojov a ostatných požívatín, dodržiavanie určených postupov a 
hygienických opatrení v priebehu ich skladovania, prípravy, výdaja, vykonáva kontrolu 
stolovania, servírovania; kontrolu kvality vykonáva senzorickou analýzou, zabezpečuje odber 
vzoriek a ich uchovávanie, prípadne ich odborné a expertízne skúmanie, pri zistení chýb a 
nedostatkov prijíma potrebné nápravné opatrenia. 

V prípade vzniknutých nedostatkov sa prijímajú náležité predbežné opatrenia zamerané 
na obmedzenie alebo zákaz požívania potravín, vody a iných požívatín z neoverených alebo 
neznámych zdrojov. Častým problémom však býva aj dôvodná pochybnosť o kvalite 
používaného materiálu a pomôcok po hygienickej a zdravotnej stránke. Pri samotnom výkone 
hygienickej ochrany je v značnom rozsahu vykonávaná spolupráca v oblasti vecnej pôsobnosti 
s príslušnými orgánmi úradnej kontroly potravín, orgánmi verejného zdravotníctva a ostatnými 
orgánmi štátnej správy a samosprávy. 

 
 
 
Odbor dopravnej ochrany 

 
Ďalším veľmi dôležitým odborom podieľajúcim sa na 
komplexnej ochrane určených osôb je odbor dopravnej 
ochrany, ktorý je vo svojej podstate odborným útvarom úradu 
ochrany na úseku dopravnej ochrany, prepravy určených osôb 
a dopravného zabezpečenia.  

 

 
 

 
 

Odbor dopravnej ochrany sa vnútorne člení na štyri základné oddelenia:  
Ø oddelenie prepravy chránených osôb a dopravného zabezpečenia, 

Ø oddelenie sprievodov určených osôb a zahraničných delegácií, 

Ø oddelenie prepravy členov vlády, 

Ø oddelenie prevádzkového a technického zabezpečenia. 

Na úseku prepravy určených osôb, členov vlády a dopravného zabezpečenia plní 
odbor špecifické služobné úlohy súvisiace s riadením, zabezpečením a koordináciou pri 
zaisťovaní dopravnej ochrany, dopravného zabezpečenia a prepravy určených osôb. 

Dopravná ochrana a preprava určených osôb sa vykonáva prostredníctvom dôkladného 
riadenia, plánovania a koordinácie jednotlivých služobných činností. Ochrana a preprava 

Obrázok č.3: Logo odboru 
dopravnej ochrany. 



určených osôb sa poskytuje jednak určeným osobám pôsobiacim na území SR alebo v zahraničí 
a jednak zahraničným delegáciám počas ich pobytu na území SR. V odôvodnených prípadoch 
je možné podľa rozhodnutia nadriadeného dopravnú ochranu, sprievodnú ochranu, prepravu 
a dopravné zabezpečenie určených osôb poskytnúť aj špeciálnemu sudcovi a špeciálnemu 
prokurátorovi na území SR. Pri poskytovaní dopravnej ochrany je potrebné neustále získavanie 
a sprostredkovávanie informácií k jednotlivým prebiehajúcim  programom určených osôb. 
Určujú sa presné trasy prepravy a taktiež sa podľa okolností navrhujú a určujú náhradné 
a spojovacie trasy prepravy určených osôb.  

Na úseku prepravy určených osôb odbor zabezpečuje správu majetku štátu zvereného 
na plnenie úloh, pričom koordinuje a zodpovedá za organizáciu a výkon celkovej 
automobilovej služby a plní úlohy prevádzkovateľa služobných cestných vozidiel, v dôsledku 
čoho zodpovedá aj za ich technický a vzhľadový stav, ich prevádzkyschopnosť, technické 
prehliadky, technickú údržbu, opravy a hospodárnosť a používanie automobilového materiálu, 
v pôsobnosti úradu ochrany podľa osobitného predpisu.4) V spolupráci s odborným útvarom 
ministerstva, zabezpečuje výber a kontrolu cestných motorových vozidiel nachádzajúcich sa vo 
vlastníctve iných subjektov (napr. inštitúcie, organizácie, fyzickej osoby, právnickej osoby), 
ktoré boli určené na prepravu zahraničnej delegácie. Spracúva návrh na zmenu systemizácie 
služobných cestných vozidiel, spôsob ich nadobúdania, kúpou alebo prevzatím do dočasného 
užívania formou výpožičky od mimorezortného subjektu.5 

Navrhuje a určuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi a internými predpismi, 
spôsob, podmienky, rozsah a organizačné opatrenia automobilovej prepravy, dopravnej 
ochrany a dopravného zabezpečenia pri preprave určených osôb a vypracúva návrhy interných 
príkazov, smerníc, metodických pokynom a usmernení. Podľa stavu a vývoja bezpečnostnej 
situácie navrhuje ochranné opatrenia pri zaisťovaní automobilovej prepravy, dopravnej ochrany 
a dopravného zabezpečenia. Zabezpečuje prešetrovanie vzniknutých škôd pri dopravných 
nehodách a škodových udalostiach služobných cestných vozidiel v pôsobnosti úradu ochrany. 
Taktiež zabezpečuje spracovanie a predkladanie určených hlásení o dopravných nehodách a 
škodách, vedie evidenciu dopravných nehôd služobných cestných vozidiel a dopravných 
priestupkov alebo iných protiprávnych konaní vodičov služobných cestných vozidiel 
v súvislosti s ich prevádzkou, vykonáva orientačné dychové skúšky na zistenie požitia 
alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi služobných cestných vozidiel. 
Zisťuje a analyzuje príčiny dopravných nehôd služobných cestných vozidiel, prijíma opatrenia 
na predchádzanie poškodzovaniu automobilovej techniky a materiálu. Plní úlohy gestora na 
úseku dopravnej ochrany a výcviku vodičov v pôsobnosti úradu ochrany. V rozsahu vecnej 
pôsobnosti, zabezpečuje plnenie úloh pri BO v súčinnosti s jednotlivými odbormi úradu 
ochrany a služobnej činnosti policajtov podľa funkčnej špecializácie a v neposlednom rade sa 
podieľa na plnení úloh protiútočného tímu. 

Odbor dopravnej ochrany na úseku sprievodov určených osôb plní úlohy súvisiac 
s riadením, zabezpečení a vykonávaním sprievodov a slávnostných sprievodov pri 
automobilovej preprave určených osôb; vykonáva  dopravnú ochranu na  zaistenie bezpečnosti 
kolóny  určených osôb a určených zahraničných predstaviteľov na trase prepravy. Na 
spomínanej trase prepravy určených osôb a určených zahraničných predstaviteľov vykonáva 
dopravné zabezpečenie a bezpečnostný dohľad, v súčinnosti so službami dopravnej 
a poriadkovej polície, s dôrazom na bezpečný a plynulý prejazd; spolupôsobí, najmä v obci, pri 
riadení cestnej premávky na trase prepravy, Vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou 

 
4) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 o používaní služobných cestných vozidiel 
v znení neskorších predpisov. 
5) Čl. 7 a čl. 11 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 o používaní služobných 
cestných vozidiel v znení neskorších predpisov. 



cestnej premávky a kontroluje oprávnenosť parkovania na vyhradených parkoviskách 
v blízkosti určených objektov,  v miestach pobytu určených osôb a v miestach plnenia úloh 
bezpečnostných opatrení. Taktiež vykonáva kontrolu dopravného značenia v blízkosti určených 
objektov, na vyhradených parkoviskách pri týchto objektoch a v blízkosti bydlísk určených 
osôb a predkladá návrhy na zmeny dopravného značenia. Odboru dopravnej polície predkladá 
spolu s príslušnou dokumentáciou, oznámenia o zistených priestupkoch v cestnej premávke, 
pokiaľ ich policajt sám neriešil napomenutím. Ostatné podozrenia zo spáchanie priestupku 
alebo trestného činu odstupuje vecne príslušným útvarom Policajného zboru. 

Odbor dopravnej ochrany na úseku prevádzkového a technického zabezpečenia plní 
úlohy súvisiace s evidenciou služobných cestných vozidiel úradu ochrany a evidenciou ich 
zverení do trvalej starostlivosti. Zabezpečuje preberanie a odovzdávanie služobných cestných 
vozidiel jednotlivým vodičom referentom, pravidelne vykonáva kontrolu úplnosti a funkčnosti 
vybavenia podľa karty služobného cestného vozidla a zabezpečuje doplňovanie a obmenu 
povinnej výbavy služobných cestných vozidiel, eviduje termíny, lehoty a organizuje včasné 
pristavenie služobného cestného vozidla na vykonanie garančných prehliadok, technických 
akcií, technických kontrol a emisných kontrol. Vykonáva údržbu opravy a  pravidelné 
bezpečnostné prehliadky služobných cestných vozidiel úradu ochrany ktorými úrad ochrany 
zabezpečuje prepravu a dopravnú ochranu určených osôb.  

Zabezpečuje potrebné administratívne úkony na vykonanie opravy väčšieho rozsahu 
u opráv služobných cestných vozidiel, na ktoré nedisponuje dostatočným vybavením, 
zaškolením, alebo ak ich nemôže realizovať z iného dôvodu, a to najmä objednaním 
a pristavením služobného cestného vozidla na vykonanie opravy v inom opravárenskom 
zariadení. Spracúva podklady na verejné obstarávanie tovarov a služieb v oblasti automobilovej 
techniky a automobilového materiálu, návrhy na vyradenie z prevádzky služobných cestných 
vozidiel, vypracúva podklady a návrhy pre nakladanie s prebytočným alebo neupotrebiteľným 
majetkom v oblasti služobných cestných vozidiel a materiálu. Získava informácie a poznatky 
o vývoji a výrobe servisných a diagnostických prostriedkov, technických prostriedkov na 
zvýšenie bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti cestných vozidiel a zabezpečuje ich pre 
služobnú potrebu. 

Odbor ochrany určených objektov  
Odbor ochrany určených objektov ÚOÚČ a DM 

MV SR je odborným útvarom na úseku ochrany určených 
objektov. V rozsahu vymedzení svojej pôsobnosti sa 
spolupodieľa na zaisťovaní osobnej ochrany určených 
osôb v určených objektoch a ostatných osôb oprávnene sa 
zdržujúcich v týchto objektoch. V spomínaných 
objektoch vykonáva bezpečnostné opatrenia a to v čase 
príjazdu (príchodu) a odjazdu (odchodu) určenej osoby. 
Výrazným spôsobom sa spolupodieľa na zabezpečovaní 
plnenia úloh a bezpečnostných opatrení v priamej 
súčinnosti s jednotlivými odbormi úradu ochrany. 
V prípade potreby sa spolupodieľa aj na vykonávaní 
služobných zákrokov, napríklad pri narušení verejného 
poriadku alebo pri páchaní inej protiprávnej činnosti 

prebiehajúcej v bezprostrednej blízkosti určených objektov, miest a priestorov dočasného 
pobytu určených osôb. Hlavným cieľom je v tomto prípade odvrátenie hroziaceho 
nebezpečenstva a zabrániť neoprávnenému vstupu do určeného objektu, miesta a priestoru 
dočasného alebo trvalého pobytu určenej osoby. Za týmto účelom sa prijímajú a vykonávajú 

Obrázok č. 4: Logo odboru 
ochrany určených objektov. 



opatrenia na vykázanie osôb z vymedzených  určených objektov s cieľom obnovenia ich 
nerušenej funkčnosti a verejného poriadku.  

 
Odbor ochrany určených objektov sa organizačne člení na:  

1. oddelenie, 
2. oddelenie, 
3. oddelenie, 
4. oddelenie. 

Počty príslušníkov PZ pôsobiacich na jednotlivých oddeleniach, sa odvíjajú od 
obsadenosti dostupných tabuľkových miest. V rozsahu vecnej pôsobnosti sú jednotlivé úlohy 
na úseku ochrany určených objektov zamerané na riadenie a koordináciu služobných činností. 
Na základe rozhodnutia ministra vnútra SR6, sa podieľa na ochrane určených objektov 
diplomatických misií a zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Odbor navrhuje a určuje podľa 
stavu a vývoja bezpečnostnej situácie, dislokácie a stavebno-konštrukčného charakteru objektu 
spôsob, rozsah a podmienky na zaisťovanie ochrany určených objektov. Taktiež sa 
spolupodieľa na vypracovaní bezpečnostnej dokumentácie fyzickej a objektovej bezpečnosti 
určeného objektu, objektu a priestorov úradu ochrany, pričom na základe vyhodnotenia 
bezpečnostnej situácie majúcej vplyv na úroveň bezpečnosti objektu, na stav a používanie 
mechanických a technických prostriedkov. Prijíma zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie 
ochrany objektu a vypracúva pokyny na zabezpečenie ochrany určeného objektu na úseku: 
Režimových opatrení pri ktorých sa určujú podmienky pre: 
Ø vstup a výstup osôb,  

Ø vjazd a výjazd dopravných prostriedkov, 

Ø pohyb osôb a dopravných prostriedkov v objekte a chránených priestoroch, 

Ø dovoz a vývoz, donášanie a vynášanie tovaru, materiálu a iných vecí, 

Ø manipuláciu s  mechanickými zábrannými a technickými zabezpečovacími prostriedkami 

a podmienky ich používania, 

Fyzickej ochrany v rámci ktorej sa určuje: 
Ø hranica  jednotlivých chránených priestorov a kontrolné stanovištia, 

Ø organizácia výkonu služby, práva a povinnosti policajtov, formy, metódy a prostriedky ochrany 

objektu, 

Ø počet osôb na zabezpečenie fyzickej ochrany objektu podľa bezpečnostnej situácie, 

Ø použitie taktických zásad, spôsob a postup kontroly osôb, dopravných prostriedkov, vecí na 

určených kontrolných stanovištiach, 

Ø spôsob vykonávania obchôdzok, 

Ø spôsob a postup pri zistení narušenia objektu a  pri previerke signálu narušenia objektu 

technickými zabezpečovacími prostriedkami, 

Ø spôsob a postup pri riešení ochrany objektu po vzniku krízových situácií. 

 
6) Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1104/2000 k návrhu opatrení na zabezpečenie ochrany určených  
osôb, zahraničných predstaviteľov a určených objektov.  



Podľa aktuálnych bezpečnostných opatrení, zásad a pravidiel určených v režimových 
opatreniach ochrany objektu, zabezpečuje nepretržitú fyzickú ochranu určených objektov, 
prípadne objektu a určených priestorov úradu ochrany. Za týmto účelom využíva mechanické 
zábranné prostriedky, technické zabezpečovacie prostriedky a v neposlednom rade vymedzuje 
a určuje optimálny počet síl a prostriedkov. V súlade s požiadavkami bezpečnostných 
štandardov navrhuje vedúcim určených objektov spôsob, zásady a základné pravidlá na výkon 
fyzickej ochrany, technické podmienky zabezpečenia objektu, použitie a rozmiestnenie 
mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov. Taktiež 
spracúva stanoviská k jednotlivým návrhom bezpečnostnej dokumentácie priamo súvisiacou  s 
fyzickou ochranou a objektovou bezpečnosťou určených objektov, pričom  predkladá návrhy a 
metodiky na zefektívnenie zavedených opatrení a jednotlivých činnosti pri ochrane určených 
objektov. Účinnosť zavádzaných opatrení sa však odvíja od získania a následného využitia 
informácií o možných ohrozeniach určených objektov, na základe čoho sú prijímané 
preventívne opatrenia.  

 

 

 

 

Odbor operatívneho zabezpečenia 

Odbor operatívneho zabezpečenia je odborným 
útvarom úradu ochrany na úseku operatívnej ochrany 
určených osôb a určených objektov, pričom na svojom úseku 
plní úlohy služby kriminálnej polície v pôsobnosti úradu 
ochrany. Odbor operatívneho zabezpečenia sa člení na:  
Ø oddelenie operatívneho zabezpečenia, 

Ø oddelenie operatívnej dokumentácie. 

 
Oddelenie operatívneho zabezpečenia vykonáva 

riadenie a koordináciu služobných činnosti pri výkone 
operatívnej ochrany určených osôb, určených zahraničných 
predstaviteľov a určených objektov. Aktívne využíva formy, 
metódy a prostriedky operatívno-pátracej činnosti7 a v rozsahu 

vecnej pôsobnosti aj ďalšie oprávnenia policajta podľa osobitného predpisu8 s cieľom získavať, 
zhromažďovať, vyhodnocovať, využívať a poskytovať poznatky a operatívne informácie o 
potenciálnych a reálnych útokoch, predpokladaných, predvídateľných a reálnych rizikách 
ohrozenia bezpečnosti určených osôb a určených objektov, a v prípade potreby navrhuje 
a vykonáva bezpečnostné protiopatrenia. Vyhodnocuje, analyzuje a dokumentuje poznatky a 
informácie o protiprávnych konaniach a iných nežiaducich konaniach, ktoré ohrozujú osobnú 
bezpečnosť alebo sťažujú výkon funkcie určených osôb, bezpečnosť a funkčnosť určených 

 
7)Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, nariadenie ministra vnútra 
Slovenskej republiky č. 166/2020 o operatívnej a pátracej činnosti. 
8)  Napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 

Obrázok č. 5: Logo 
odboru operatívneho 

zabezpečenia. 



objektov. Pri výkone operatívnej ochrany spolupracuje s útvarmi služby kriminálnej polície 
Policajného zboru a spravodajskými službami SR, najmä výmenou relevantných informácií. 
Zabezpečuje plnenie BO realizovaných na základe koordinácie a kooperácie jednotlivých 
odborov úradu ochrany a služobnej činnosti policajtov podľa funkčnej špecializácie a 
zabezpečuje ich vyhodnotenie. V rozsahu svojej pôsobnosti plní evidenčnú ochranu osobných 
údajov určených osôb a ich blízkych osôb pred sprístupňovaním, poskytovaním a 
zverejňovaním týchto údajov z informačných systémov ministerstva. Taktiež monitoruje osoby, 
ktoré sa pokúšajú neoprávnene získať informácie o určených osobách a ich blízkych osobách 
z informačných systémov. Za účelom plnenia stanovených úloh operatívnej ochrany získava 
informátorov9 ,najmä z miesta bydliska určenej osoby alebo jeho okolia, pričom vedie aj určenú 
evidenciu. Pri svojej činnosti zabezpečuje efektívne čerpanie a používanie osobitných 
finančných prostriedkov.10 Na vymedzenom úseku spolupracuje s právnickými a fyzickými 
osobami, ktoré môžu poskytnúť relevantné informácie k ochrane určených osôb a určených 
objektov. Vykonáva operatívno-bezpečnostné previerky určených objektov a ich okolia  
napríklad (stavebno-konštrukčné, prevádzkové vlastnosti, urbanistické začlenenie, rizikové 
miesta objektu, bezpečnostné riziká a podobne) k zisteniu bezpečnostnej a operatívnej situácie 
v miestach bydliska určených osôb, miest a priestorov ich dočasných pobytov. Zabezpečuje 
sústredenie, preverenie, vyhodnotenie, podnetov, informácií a ďalších podaní, ktoré boli 
doručené určeným osobám, do určených objektov alebo odstúpené od útvarov a služieb 
Policajného zboru, mimorezortných policajných, bezpečnostných a spravodajských služieb, 
právnických a fyzických osôb, ktoré súvisia so zabezpečovaním ochrany určených osôb 
a určených objektov. Taktiež získava informácie a vykonáva previerky k osobám formou 
preventívno-bezpečnostnej previerky, ktoré z pracovných alebo súkromných dôvodov 
navštevujú určené osoby. V súčinnosti s kompetentnými zamestnancami určených objektov, 
vykonáva previerku uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov objektu, zamestnancov 
právnických a fyzických osôb alebo iných subjektov vstupujúcich do určených objektov za 
účelom vykonávania opráv, údržby alebo iných foriem dodávateľských činností. Na svojom 
úseku pôsobnosti získava, preveruje, vyhodnocuje a využíva informácie z hromadných 
informačných prostriedkov, monitoruje verejnú mienku, názory občanov, priebeh mítingov a 
zhromaždení s cieľom získavať relevantné informácie o potenciálnych a reálnych 
nebezpečenstvách a hrozbách, ktoré určenej osobe vznikajú z výkonu zastávanej funkcie alebo 
sociálno-politických aktivít. V súvislosti s bezpečnosťou vykonáva operatívnu prehliadku 
objektov alebo ich častí, miest a priestorov pobytu určených osôb, vecí a dopravných 
prostriedkov s cieľom získavať relevantné informácie na zaistenie bezpečnosti určených osôb 
a určených objektov. S týmto cieľom získava, sústreďuje, preveruje, vyhodnocuje a odovzdáva 
poznatky a informácie o pripravovanej, páchanej, alebo spáchanej trestnej činnosti útoku alebo 
inom ohrození bezpečnosti určených osôb a určených objektov, v dôsledku čoho 
sprostredkováva informácie jednotlivým odborom úradu ochrany alebo útvarom Policajného 
zboru.  

Odbor operatívneho zabezpečenia na úseku operatívnej dokumentácie v rámci svojej 
vymedzenej pôsobnosti spracúva a vedie objektové zväzky určených osôb a určených objektov, 
v ktorých dokumentuje priebeh operatívnej ochrany a zabezpečuje ich aktualizáciu. Podobne 
získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o osobách, ktoré predstavujú možné 
bezpečnostné riziko vo vzťahu k určeným osobám a určeným objektom. Na základe uvedeného 
vykonáva takéto získavanie informácií v súčinnosti s príslušnými pracoviskami prezídia PZ a 
krajských riaditeľstiev PZ pre potreby úradu ochrany. Sprostredkované informácie sa 
sústreďujú hlavne na záujmové osoby alebo skupiny a na skutočnosti zakladajúce podozrenie z 

 
9) § 41 zákona č. 171/1993  o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov . 
10) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 28/2021 o osobitných finančných prostriedkoch. 



prípravy na ohrozenie bezpečnosti alebo inej protiprávnej alebo nežiaducej činnosti smerujúcej 
proti bezpečnosti určených osôb a určených objektov. spolupodieľa sa na odhaľovaní, 
preverovaní a dokumentovaní podozrení z protiprávnej činnosti smerujúcej proti bezpečnosti 
určených osôb a určených objektov; spolupracuje so službou kriminálnej polície, útvarmi PZ a 
políciami alebo bezpečnostnými službami iných štátov. Spolupodieľa sa na pátraní po osobách 
a veciach, najmä v prípadoch, ak dôvod pátrania súvisí s plnením úloh úradu ochrany, a taktiež 
vykonáva operatívne pátranie v miestach plnenia bezpečnostných opatrení s cieľom získavania 
informácií o bezpečnostnom prostredí. Všetky získané informácie pochádzajúce z operatívnych 
a spravodajských zdrojov sú podrobne analyzované vyhodnocované a ich spracovaním sa 
navrhujú a prijímajú najmä preventívne opatrenia zamerané na zabezpečenie ochrany určených 
osôb a určených objektov, Pre jednotlivé odbory úradu ochrany zabezpečuje obrazové 
a zvukové záznamy osôb a vecí alebo iné záznamy identifikácie, najmä k osobám, ktorých vstup 
do miest a priestorov pobytu určených osôb a určených objektov je zakázaný alebo nežiadúci.  

 

 

 

 

 

Odbor špeciálnej ochrany 

Odbor špeciálnej ochrany je odborným útvarom 
úradu ochrany na úseku ochrany prepravy osôb určených na 
plnenie úloh Špecializovaného trestného súdu a Úradu 
špeciálnej prokuratúry a plní úlohy prostredníctvom ktorých 
zaisťuje v rozsahu vecnej pôsobnosti špeciálnu ochranu 
podľa určených organizačných (režimových) opatrení, 
podmienok, zásad a pravidiel osobnú ochranu a prepravu 
sudcov Špecializovaného trestného súdu a špeciálneho 
prokurátora, ochranu ich obydlia a majetku, v odôvodnených 
prípadoch aj im blízkych osôb. 
 

 
 

 
Odbor špeciálnej ochrany sa člení na: 

Ø oddelenie prepravy a ochrany určených osôb, 

Ø oddelenie špecializovaných činností. 

Pri preprave sudcov Špecializovaného trestného súdu a špeciálneho prokurátora určuje 
trasy prepravy, zabezpečuje a vykonáva ich rekognoskáciu, navrhuje a určuje ich zmeny; podľa 
okolností taktiež navrhuje náhradné a spojovacie trasy prepravy. Navrhuje a určuje podľa stavu 
a vývoja bezpečnostnej a sociálno-politickej situácie, dislokácie a štruktúry miest a priestorov 
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určených na plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu ich funkcií alebo ich pobytu (ďalej len 
„objekt“) sudcu Špecializovaného trestného súdu a špeciálneho prokurátora, vyhodnotenia rizík 
možného ohrozenia ich osobnej bezpečnosti a bezpečnosti objektu (vnútorné a vonkajšie zdroje 
rizík), v súlade so všeobecne záväznými predpismi a internými predpismi, spôsob, rozsah, 
podmienky, pravidlá a organizačné (režimové) opatrenia na zaistenie osobnej bezpečnosti 
sudcu Špecializovaného trestného súdu a špeciálneho prokurátora; vydáva interné príkazy a 
usmernenia na vykonávanie opatrení, kontroluje a hodnotí ich plnenie, 

Ďalej sa spolupodieľa na návrhu, použití a rozmiestnení mechanických zábranných 
prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov pri zabezpečovaní ochrany objektov 
Špecializovaného trestného súdu, objektu Úradu špeciálnej prokuratúry a obydlí sudcu 
Špecializovaného trestného súdu a špeciálneho prokurátora. Taktiež sa spolupodieľa na 
spracúvaní stanovísk a pripomienok k návrhom bezpečnostnej dokumentácie fyzickej 
a objektovej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie ochrany spomínaných objektov. Pri plnení 
stanovených úloh zameraných na zaisťovanie osobnej bezpečnosti a prepravy sudcu 
Špecializovaného trestného súdu a špeciálneho prokurátora, úzko spolupracuje s inými útvarmi 
PZ a Zborom väzenskej a justičnej stráže. V súlade s medzinárodnými zmluvami a dohodami 
prebieha spolupráca aj so zahraničnými ochrannými službami a kompetentnými 
zamestnancami zastupiteľských úradov akreditovaných na území SR, a zabezpečuje vo 
vymedzenom rozsahu ochranu zahraničných predstaviteľov na území SR. 

Na úseku špecializovaných služobných činností plní odbor špeciálnej ochrany najmä 
úlohy v rámci ktorých sa spolupodieľa na ochrane určených osôb44 a v  odôvodnených 
prípadoch aj na ochrane ich obydlia, majetku a ochrane im blízkych osôb. Spolupodieľa sa pri 
zabezpečovaní a vykonávaní služobných činností zameraných na zaistenie bezpečnosti 
sprievodov a ozbrojenej ochrany pri preprave zbraní a munície pre úrad ochrany. Výrazne sa 
spolupodieľa na uskutočňovaní BO, BA a MBA, najmä v blízkosti a vo vnútorných priestoroch 
pobytu určených osôb, v objektoch osobitného významu s cieľom odvrátiť hroziace 
nebezpečenstvo alebo útok smerujúci voči životu a zdraviu alebo majetku určených osôb. 
Podieľa sa na zabezpečovaní a vykonávaní odbornej špeciálnej a špecializovanej prípravy 
a výcviku policajtov úradu ochrany, pričom zabezpečuje ich účasť na zdokonaľovacích 
inštruktážno-metodických zamestnaniach a previerkach podľa osobitného predpisu.11 

Odbor ochrany diplomatických misií 

Odbor ochrany diplomatických misií je 
odborným útvarom úradu ochrany na úseku ochrany 
diplomatických misií a plní úlohy, ktoré zaisťujú 
v rozsahu vecnej pôsobnosti ochranu určených 
objektov diplomatických misií, konzulárnych úradov, 
nunciatúr, orgánov Európskeho parlamentu, objektov 
obchodných zastupiteľstiev a súkromných obydlí 
diplomatických zástupcov (ďalej len „diplomatické 
misie“) akreditovaných na území SR, ktorým takého 
zabezpečenie ochrany vyplýva z medzinárodných 
dohôd a zmlúv.12 

 

 
11 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb.  o Viedenskom dohovore o diplomatických 
stykoch.  
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Odbor ochrany diplomatických misií sa člení na: 

1. oddelenie, 
2. oddelenie, 

3. oddelenie, 
4. oddelenie. 
Odbor zabezpečuje a vykonáva koordináciu a hodnotenie služobných činnosti na úseku 

ochrany,, ktorá prebieha na základe rozhodnutia ministra vnútra SR a je zameraná na ochranu 
objektov diplomatických misií a ochranu zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Podľa stavu 
a vývoja bezpečnostnej a sociálno-politickej situácie, dislokácie a štruktúry objektu 
diplomatickej misie, navrhuje a určuje vyhodnotenia rizík možného ohrozenia jeho bezpečnosti 
(vnútorné a vonkajšie zdroje rizík), spôsob, rozsah, podmienky, pravidlá a organizačné 
(režimové) opatrenia zamerané na zaistenie ochrany objektov diplomatických misií, kontroluje 
a hodnotí plnenie prijatých opatrení. Na požiadanie kompetentného zamestnanca diplomatickej 
misie, sa podieľa na vyhodnotení bezpečnostných rizík majúcich vplyv na úroveň bezpečnosti 
objektu diplomatickej misie, v dôsledku čoho prijíma zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie 
ochrany a vypracúva interné predpisy na výkon fyzickej ochrany objektu diplomatickej misie. 
Na základe dohodnutých pravidiel s kompetentným zamestnancom diplomatickej misie určuje 
pravidlá, spôsob, podmienky, rozsah a organizačné (režimové) opatrenia ochrany objektov 
diplomatických misií, v dôsledku ktorých vypracováva návrhy interných predpisov na 
vykonanie ochrany objektov diplomatických misií. Podľa stanovených organizačných opatrení, 
zásad a pravidiel zabezpečuje v určených režimových opatreniach ochranu objektu, fyzickú 
ochranu objektov diplomatických misií, pričom stanovuje optimálny počet využitia síl, ďalších 
podporných prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov, Okrem ochrany diplomatický misií sa výrazným spôsobom 
podieľa aj na zaisťovaní ochrany objektov, miest a priestorov dočasného pobytu určených osôb 
a podieľa sa na zaisťovaní osobnej ochrany určených osôb v týchto objektoch. Pre potreby 
zaistenia vyššej úrovne bezpečnosti sa odbor spolupodieľa sa vykonávaní bezpečnostných 
opatrení a to hlavne v čase príchodov (príjazdov) a odchodov (odjazdov)  určených osôb do 
objektov diplomatických misií a ďalších určených objektov. Odbor plní aj dôležité úlohy 
v rámci realizovania BO v podobe koordinácie a kooperácie činnosti jednotlivých odborov 
úradu ochrany a služobnej činnosti policajtov podľa funkčnej špecializácie. Ďalej sa 
spolupodieľa na vykonaní služobných zákrokov proti jednotlivým osobám alebo skupine osôb, 
najmä pri hromadnom narušení verejného poriadku počas mítingu, protestného zhromaždenia 
alebo inej protiprávnej činnosti v blízkosti objektov diplomatických misií, v ďalších určených 
objektoch, miest a priestorov pobytu určených osôb. Hlavným cieľom je odvrátiť  hroziace 
nebezpečenstvo, a zabrániť neoprávnenému vstupu do diplomatickej misie, miest a priestorov 
pobytu určených osôb a ďalších určených objektov. Následne sa prijímajú a vykonávajú 
opatrenia na vykázanie osôb z určeného objektu a z miesta v blízkosti objektu diplomatickej 
misie, miesta a priestoru dočasného pobytu určenej osoby a obnovenie ich nerušenej funkčnosti 
a verejného poriadku. Za účelom úspešnej realizácie BO pri zaisťovaní ochrany objektov 
diplomatických misií a ďalších určených objektov, sa aktívne využívajú informácie a poznatky 
poskytnuté z odboru operatívneho zabezpečenia.  
 
 

 

 



Odbor služobnej prípravy a styčných dôstojníkov  

Neodmysliteľnou a veľmi významnou 
súčasťou organizačnej štruktúry systému ochrany 
ústavných činiteľov je odbor služobnej prípravy a 
styčných dôstojníkov, ktorý je odborným útvarom 
úradu ochrany na úseku služobnej prípravy, 
koordinácie a spolupráce s jednotlivými subjektmi 
pôsobiacimi v SR, a taktiež so zahraničnými 
partnermi v súvislosti s výkonom bezpečnostných 
opatrení, bezpečnostných akcií a mimoriadnych 
bezpečnostných akcií. 
 

 
 

 
 

Odbor služobnej prípravy a styčných dôstojníkov sa člení na: 
- oddelenie služobnej prípravy, 

- oddelenie styčných dôstojníkov. 

Oddelenie služobnej prípravy na vymedzenom úseku služobnej prípravy predstavuje 
vecného gestora služobnej prípravy v pôsobnosti úradu ochrany. Vypracováva koncepciu a 
metodiku bezpečnostných postupov zavádzaných pri ochrane určených osôb a určených 
objektov a taktiež pri výkone služby a služobnej prípravy policajtov úradu ochrany. Podieľa sa 
na spracovávaní plánu služobnej prípravy, organizuje, zabezpečuje a hodnotí služobnú prípravu 
policajtov úradu ochrany. Organizuje a riadi športové súťaže, vytvára podmienky pre prípravu 
športových reprezentantov úradu ochrany v športových odvetviach, zabezpečuje ich vyslanie 
a účasť na rezortné i mimorezortné športové súťaže. Pri zabezpečovaní prípravy inštruktorov 
služobnej prípravy a športových súťaží policajtov a prípravy reprezentantov na rezortné i 
mimorezortné športové súťaže, spolupracuje s odborom výcviku prezídia PZ. V súčinnosti s 
vecným gestorom určuje, kritéria a metodiku previerok, pričom aj sám organizuje a vykonáva 
previerky policajtov zo služobnej prípravy a zabezpečuje ich vyhodnotenie. Taktiež 
zabezpečuje prípravu, vyslanie a účasť inštruktorov služobnej prípravy na odbornej príprave 
inštruktorov a inštruktážno-metodických zamestnaniach. Získava informácie a poznatky o 
vývoji a výrobe výzbroje a výstroje, osobných ochranných prostriedkoch, o formách, metódach 
a prostriedkoch ochrany na skvalitnenie bezpečnosti a spoľahlivosti ochrany určených osôb a 
objektov a navrhuje ich aplikáciu pre služobnú potrebu. Predmetný odbor sústreďuje a 
spracováva informácie o nových formách, metódach a prostriedkoch služobnej prípravy 
a následne ich aplikuje v pôsobnosti úradu ochrany. V tomto prípade však nesmieme opomenúť 
ani prebiehajúcu  zahraničnú spoluprácu a spoluprácu s rezortnými a mimorezortnými orgánmi 
a organizáciami na úseku služobnej prípravy, Spolupráca je vykonávaná aj so športovými 
klubmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní 
výcvikových priestorov a športových areálov, služobnej prípravy a športovej činnosti. Za 
dôležitú považujeme skutočnosť, že sa spolupodieľa na plnení úloh pri zaisťovaní osobnej 
ochrany, dopravnej ochrany a prepravy určených osôb.  
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Na úseku styčných dôstojníkov zabezpečuje odbor služobnej prípravy a styčných dôstojníkov 
najmä prípravu návrhov a rozhodnutí o jednotlivých BO, BA, MBA úradu ochrany a 
zahraničných služobných cestách policajtov úradu ochrany. V súvislosti s predmetnou 
realizáciou BO, BA a MBA zabezpečuje ich plnenie v súčinnosti s jednotlivými odbormi úradu 
ochrany, a taktiež vykonáva ich kontrolu a vyhodnotenie. Obdobná súčinnosť a spolupráca 
prebieha s orgánmi štátnej a verejnej správy a právnickými alebo fyzickými osobami v 
súvislosti s plnením rôznych úloh úradu ochrany. Taktiež spracováva jednotlivé požiadavky na 
stanovenie bezpečnostných opatrení, ktoré sú zamerané na zaistenie osobnej bezpečnosti a 
prepravy určených osôb v SR a v zahraničí. Správnosť plnenia stanovených úloh si vyžaduje aj 
vykonávanie analytickej a hodnotiacej činnosti. Na predmetnom úseku taktiež spracováva 
podklady, stanoviská a návrhy na rozhodovaciu činnosť o BO, BA a MBA a taktiež o formách 
možnej spolupráce a súčinnosti zameranej na zaistenie ochrany určených osôb, určených a 
chránených objektov. Vykonáva spracovanie jednotlivých požiadaviek a žiadosti na 
zastupiteľské úrady SR v zahraničí, súčinnostné útvary ministerstva a PZ, iné orgány štátnej a 
verejnej správy a iným právnickým alebo fyzickým osobám na vykonanie BO zameraných na 
zaistenie osobnej ochrany a prepravy určených osôb v SR a v zahraničí. Zabezpečuje 
medzinárodnú spoluprácu úradu ochrany s bezpečnostnými službami iných štátov a 
kompetentnými bezpečnostnými pracovníkmi zastupiteľských úradov.  

Odbor ochrany Ústavného súdu a misií Košice  

Posledný odbor, ktorý spadá do koncepcie 
organizačnej štruktúry ÚOÚČ a DM MV SR je odbor 
ochrany Ústavného súdu a misií Košice. Je odborným 
útvarom úradu ochrany na  úseku ochrany určených 
objektov, diplomatických misií, pyrotechnickej, 
technickej a hygienickej ochrany určených osôb na 
území Košického a Prešovského kraja. Odbor ochrany 
Ústavného súdu a misií Košice plní úlohy najmä na 
úseku riadenia, zabezpečenia, vykonávania, 
koordinácie a hodnotenia služobných činnosti na úseku 
zabezpečovania ochrany určených objektov, ktorými sú 
objekty diplomatických misií na území Košického 
a Prešovského kraja. Ide o objekty ústavných inštitúcií 
a bydliská určených osôb na území Košického kraja, 
miesta a priestory dočasných pobytov určených osôb 

na území Košického kraja a Prešovského kraja. Za účelom ochrany navrhuje a určuje podľa 
stavu a vývoja bezpečnostnej situácie, dislokácie a stavebno-konštrukčného charakteru objektu 
spôsob, rozsah a podmienky na zaisťovanie ochrany určených objektov. Výrazným spôsobom 
sa spolupodieľa na vypracovaní bezpečnostnej dokumentácie fyzickej a objektovej bezpečnosti 
určeného objektu, objektu a priestorov Ústavného súdu a misií Košice, pričom na základe 
vyhodnotenia bezpečnostnej situácie majúcej vplyv na úroveň bezpečnosti objektu, na stav 
a používanie mechanických a technických prostriedkov, prijíma zodpovedajúce opatrenia na 
zabezpečenie ochrany objektu. 

S cieľom zabezpečenia ochrany určeného objektu vypracováva pokyny zamerané 
na  režimové opatrenia, v rámci ktorých určuje opatrenia a podmienky pre: 
Ø vstup a výstup osôb,  

Ø vjazd a výjazd dopravných prostriedkov, 
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Ø pohyb osôb a dopravných prostriedkov v objekte a chránených priestorov (v pracovnom aj 

mimopracovnom čase), 

Ø ochranu vecí (dovoz a vývoz, donášanie a vynášanie tovaru, materiálu a iných vecí), 

Ø používanie, označovanie, prideľovanie, úschovu a evidenciu originálov a kópií kľúčov a médií 

do zámkov a uzamykateľných systémov a ich výmeny (kľúčový režim), 

Ø používanie, prideľovanie, označovanie, úschovu a evidenciu kódových nastavení technických 

prostriedkov pre vstup do objektu a jeho chránených priestorov, 

Ø manipuláciu s mechanickými zábrannými a   technickými zabezpečovacími prostriedkami 

a podmienky ich používania, 

Ø zabezpečenie prevádzky a funkčnosti objektu. 

Na úseku fyzickej ochrany určuje: 
Ø hranicu objektu, hranice jednotlivých chránených priestorov, kontrolné stanovištia (pevné 

kontrolné stanovište, hliadková činnosť na vymedzenom úseku terénu alebo v chránenom 

priestore), 

Ø opatrenia a podmienky na výkon fyzickej ochrany (organizácia výkonu služby, práva 

a povinnosti policajtov, formy, metódy a prostriedky ochrany objektu a podobne), 

Ø rizikové miesta, z ktorých je možné ohroziť objekt alebo chránený priestor, 

Ø počty osôb (optimálne, minimálne a maximálne) na zabezpečenie fyzickej ochrany objektu, 

Ø taktické zásady, spôsob a postup kontroly osôb, dopravných prostriedkov, vecí na určených 

kontrolných stanovištiach alebo úsekoch v teréne (chránenom priestore), 

Ø spôsob vykonávania obchôdzok, 

Ø spôsob a postup pri zistení narušenia objektu a  pri previerke signálu narušenia objektu 

technickými zabezpečovacími prostriedkami, 

Ø spôsob a postup pri riešení krízových situácií. 

Podľa organizačných pravidiel určených v režimových opatreniach zabezpečuje fyzickú 
ochranu určených objektov prostredníctvom optimálneho počtu síl a prostriedkov. Vedúcim 
objektov diplomatických misií navrhuje v súlade s požiadavkami bezpečnostného štandardu, 
spôsob, zásady a základné pravidlá výkonu fyzickej ochrany, technickej ochrany a použitie, 
a rozmiestnenie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích 
prostriedkov. Taktiež sa spolupodieľa na zaisťovaní osobnej bezpečnosti určených osôb 
v určených objektoch a ostatných osôb zdržujúcich sa v týchto objektoch. V čase príjazdu 
(príchodu) a odjazdu (odchodu) určenej osoby do určených objektov. vykonáva BO. 
Spolupodieľa sa na zabezpečovaní a plnení úloh pri BO v súčinnosti jednotlivých odborov 
úradu ochrany a služobnej činnosti policajtov podľa funkčnej špecializácie 
a taktiež zabezpečuje vyhodnotenie plnenia vlastných úloh. V prípade potreby vykonáva 
služobné zákroky v určenom objekte a v jeho blízkosti a v blízkosti diplomatickej misie.  

Na úseku pyrotechnickej ochrany zabezpečuje a vykonáva ochranno-bezpečnostné 
prehliadky doručovaných zásielok, vecných darov, pred ich prijatím alebo odovzdaním 
určeným chráneným osobám a vykonáva dohľad pri stavebných prácach v určených objektoch 
v pôsobnosti odboru, Na úseku hygienickej ochrany kontroluje kvalitu potravín, nápojov 



a ostatných požívatín, kontroluje kvalitu spracovania potravín, prípravy jedál a nápojov 
a ostatných požívatín, dodržiavanie určených postupov a hygienických opatrení v priebehu 
prípravy jedál určených na konzumáciu určených osôb a  pri leteckej preprave v pôsobnosti 
ministerstva, Na úseku osobnej a epizodickej ochrany pri BO, BA a MBA (prevažne na území 
Košického kraja a Prešovského kraja) odbor v súčinnosti s odborom osobnej a technickej 
ochrany alebo samostatne vykonáva a zabezpečuje epizodickú ochranu určených osôb, Na 
úseku dopravnej ochrany pri BO, BA a MBA (prevažne na území Košického kraja a 
Prešovského kraja) odbor v súčinnosti s odborom dopravnej ochrany alebo samostatne 
vykonáva a zabezpečuje dopravnú ochranu určených predstaviteľov zahraničných delegácií 
počas ich pobytu na území SR. Pri mimoriadnych situáciách ako sú poruchy alebo dopravné 
nehody služobných motorových vozidiel úradu ochrany (prevažne na území Banskobystrického 
kraja, Košického kraja a Prešovského kraja) zabezpečuje náhradnú dopravu prepravovaných 
osôb alebo zabezpečenie náhradného služobného cestného vozidla. 

1 Súčinnosť a spolupráca  
Dosiahnutie optimálneho stavu úrovne bezpečnosti chránených osôb by nebolo možné 

zabezpečiť bez aktívnej súčinnosti a spolupráce jednotlivých participujúcich subjektov 
ochrany. Pri vymedzovaní následnosti jednotlivých krokov spolupráce považujeme za potrebné 
čitateľovi ozrejmiť základné pojmy ako sú kooperácia, koordinácia a synergia. Kooperácia sa 
vo svojej podstate vymedzuje ako určitá spoločná plánovaná činnosť alebo práca, na ktorej sa 
podieľajú viaceré subjekty pôsobiace v rovnakom alebo príbuzenskom procese alebo oblasti. 13 
Pojem koordinácia pochádza z latinského ,,coordinatio“14 (uvedenie do súladu). Podstatou 
koordinácie je spojenie prípadne prepojenie minimálne dvoch alebo viacerých činností 
zameraných na zladenie spolupráce, ktorej hlavnou úlohou je dosiahnutie spoločného cieľa. 
Synergia predstavuje slovo gréckeho pôvodu a jeho význam je vymedzený ako súčinnosť, 
spolupráca alebo spoločné pôsobenie jednotlivých prvkov nachádzajúcich sa v určitom 
systéme, pričom ich činnosť vedie k dosiahnutiu požadovaného výsledku. 15 

Plnenie stanovených úloh v oblasti osobnej ochrany je závislé na kooperácií 
a koordinácií činností, na realizovaní ktorých sa podieľajú viaceré subjekty.  

Pre potreby spracovanej problematiky rozdelíme súčinnosť a spoluprácu podľa 
pôsobnosti na tri základne oblasti.  

1. Temporálna pôsobnosť - je založená na základe plynutia času, to znamená že je buď krátkodobá, 

dlhodobá, trvalá, časovo limitovaná resp. ohraničená, jednorazová či pravidelne opakujúca, ad 

hoc. a pod.  

2. Teritoriálna pôsobnosť - súčinnosť a spolupráca je vykonávaná na miestnej, regionálnej, 

celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni.  

3. Vecná pôsobnosť – vymedzuje okruh spoločenských vzťahov v oblasti bezpečnosti a ochrany 

určených osôb.  

V širšom slova zmysle je možne súčinnosť chápať ako neoddeliteľnú súčasť výkonnej 
činnosti všetkých zúčastnených subjektov začlenených do organizačnej štruktúry ÚOÚČ a DM 
MV SR. Prebiehajúca súčinnosť smeruje ku vzájomnej koordinácií činností zameraných na 
plnenie stanovených spoločných cieľov. Z uvedeného nám vyplýva, že na zabezpečovaní 
ochrany určených osôb sa nepodieľa iba jeden subjekt, ale celý rád zúčastnených subjektov 
vykonávajúcich osobnú, epizodickú, hygienickú, pyrotechnickú, technickú, 

 
13 Slovník- synonymá,  https://islovnik.sk/synonyma/kooperacia 
14 Význam koordinácie 2022 https://slovak.encyclopedia-titanica.com/significado-de-coordinaci-n 
15 https://managementmania.com/sk/princip-synergia dostupné na internete 12.01.2022 



dopravnú, objektovú a inú ochranu. V rozsahu plnenia stanovených úloh súvisiacich s ochranou 
určených osôb je úrad ochrany oprávnený požadovať súčinnosť od kancelárie MV. S 
prihliadnutím na bezpečnostnú situáciu sa uvedená súčinnosť vykonáva za účelom plnenia 
služobných úloh, ktoré sú bezprostredne späté so zabezpečovaním ochrany a prepravy osôb, 
ochranou obydlia, ochranou prijímajúcich zahraničných návštev a delegácií. Uvedená 
súčinnosť je taktiež vykonávaná v prípadoch hodnotenia vývoja bezpečnostnej situácie, 
v prípade získania poznatkov naznačujúcich ohrozenie života, zdravia a obydlia určených osôb, 
pri koordinácií postupov súvisiacich so zverejňovaním, analýzou a hodnotením informácií 
o služobných a pracovných činnostiach úradu, a taktiež pri plnení úloh súvisiacich so stykom 
s verejnosťou. ÚOÚČ a DM MV SR v rozsahu plnených úloh je oprávnený požadovať 
súčinnosť od jednotlivých útvarov MV a služieb PZ, ktoré pôsobia v rámci útvarov PZ. 
S prezídiom PZ je súčinnosť vykonávaná pri riešení dôležitých otázok, ktoré sa týkajú pobytu 
určených osôb na území SR, ochrany určených objektov a otázok spojených s pobytom 
zahraničných delegácií na území SR, ktoré navštívili SR na základe pozvania prezidenta SR, 
predsedu NR SR, predsedu vlády SR a ministerstva zahraničných vecí SR.  

Jednotlivé odbory a oddelenia úradu v rozsahu vecnej pôsobnosti majú oprávnenie 
požadovať súčinnosť a spoluprácu od služieb PZ pri poskytovaní síl a prostriedkov potrebných 
na zabezpečenie BO, BA, MBA. 

Zabezpečovanie osobnej ochrany a plnenie vymedzených služobných úloh zameraných 
na dosiahnutie stanovených cieľov nie je možné realizovať bez aktívneho poskytnutia 
spolupráce od dôležitých participujúcich subjektov. Na základe požiadania ÚOÚČ a DM MV 
SR je spolupráca vykonávaná s: 
Ø Kanceláriou prezidenta SR16,  

Ø Kanceláriou NR SR,  

Ø Kanceláriou vedúceho Úradu vlády SR17 

Ø Kanceláriou Ústavného súdu SR, 

Ø Kanceláriou Národného bezpečnostného úradu,  

Ø Kanceláriou Generálneho prokurátora,  

Ø Kanceláriou Špeciálneho súdu,  

Ø Kanceláriou ministra obrany SR 

Ø Kanceláriou ministerstva spravodlivosti SR, 

Ø Kanceláriou ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  

Ø Kancelárie ostatných ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy.  

Aktívna spolupráca zameraná na plnenie úloh ochrany určených osôb prebieha taktiež 
s:  
Ø miestnymi orgánmi štátnej správy  

Ø orgánmi územnej samosprávy,  

Ø rozpočtovými a príspevkovými organizáciami,  

Ø pracoviskami zastupiteľských úradov, ktoré sú akreditované na území SR,  

 
16 Oficiálna stránka kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. https://www.prezident.sk/ 
17 https://www.vlada.gov.sk//kancelaria-veduceho-uradu-vlady-sr/ 



Ø pracoviskami zastupiteľských úradov SR na území prijímajúceho štátu,  

Ø fyzickými a právnickými osobami,  

Ø Záchrannou zdravotnou službou,  

Ø Hasičským a záchranným zborom,  

Ø Horskou záchrannou službou, 

Ø Ozbrojenými silami SR,  

Ø Vojenskou políciou,  

Ø Vojenským obranným spravodajstvom,  

Ø Slovenskou informačnou službou,  

Ø Súkromnými bezpečnostnými službami, 

Ø prípadne iné subjekty podľa potreby a prebiehajúcich okolností.  

Spolupráca so zahraničnými ochrannými službami  
 Podľa potreby je spolupráca realizovaná medzi ÚOÚČ a DM MV SR a  jednotlivými 
ochrannými službami iných štátov, odkiaľ prichádzajú na územie SR zahraničné delegácie 
a taktiež s ochrannými službami pri návštevách určených osôb SR v zahraničí. Určitá forma 
spolupráce je vykonávaná s jednotlivými členskými štátmi EÚ. Predmetná spolupráca je 
zameraná na vzájomnú výmenu informácií a poznatkov o možných hrozbách a teroristických 
útokoch na chránené osoby. Zahraničná spolupráca prebieha so zložkami, ktoré zabezpečujú 
organizáciu plnenia úloh spojených s prepravou a pobytom ústavných činiteľov SR na ich 
území. Obdobná spolupráca je vykonávaná aj so zložkami, ktoré zabezpečujú pobyt 
zahraničným predstaviteľom nachádzajúcim sa na území SR. Vláda SR v tomto smere schválila 
jednotlivé zásady spolupráce MV SR s sústrednými orgánmi štátnej správy pri organizovaní 
a zabezpečovaní ochrany ústavných činiteľov v podmienkach SR a ochrany zahraničných 
predstaviteľov nachádzajúcich sa na území SR. Tieto zásady vychádzajú z jednotlivých potrieb 
ochrany, pričom plne korešpondujú s medzinárodne uznávanou praxou a systémom ochrany 
v zahraničí.  
 


