
Deň pracovných príležitostí na Fakulte špeciálneho inžinierstva 

Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „FŠI ŽU“) uvedomujúc si 
súčasnú situáciu na trhu práce pri zamestnávaní absolventov vysokých škôl v rámci  svojich 
aktivít zorganizovala „Deň pracovných príležitostí“. Cieľom tejto aktivity, ktorá sa uskutočnila 
dňa 31.10.2013, bolo vytvoriť diskusné fórum pre prevádzkovateľov služieb súkromnej 
bezpečnosti a zástupcov štátnej správy ako potenciálnych zamestnávateľov a študentov 
Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline ako potenciálnych uchádzačov 
o zamestnanie. Záštitu na aktivitou prevzali štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR pán Branislav Ondruš, dekan FŠI ŽU v Žiline pán Ladislav Šimák a prezident 
Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti pán Imrich Vaváček. Pozvanie prijal aj prvý 
prorektor a prorektor pre vzdelávanie pán Milan Trunkvalter. Aktivita bola určená najmä pre 
študentov tretieho ročníka prvého stupňa vysokoškolského štúdia a pre prvý a druhý ročník 
vysokoškolského štúdia študijného odboru ochrana osôb a majetku a občianska bezpečnosť. 
Potenciálni zamestnávatelia boli zastúpení členmi Slovenskej komory súkromnej 
bezpečnosti, zástupcami ústredných orgánov štátnej správy a akademickej pôdy. 
Aktivitu otvoril dekan FŠI ŽU. Vo svojom vystúpení zdôraznil súčasnú zložitú situáciu 
v zaraďovaní absolventov vysokých škôl do pracovného procesu. Poukázal na stále sa 
zvyšujúce nároky zamestnávateľov, a to nielen v oblasti teoretickej, ale aj všeobecných 
spôsobilostí, odborných zručností a návykov. Jeho slová rozvinul riaditeľ Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Žiline pán Jozef Machyna. Prítomných oboznámil s podrobnou 
analýzou zamestnanosti v Žilinskom kraji. Vyzdvihol spoluprácu medzi akademickou pôdou 
a zamestnávateľmi. Pán Imrich Vaváček nadviazal vo svojom vystúpení na predchádzajúcich 
rečníkov, kde konkretizoval súčasné požiadavky spoločnosti na obsah a kvalitu 
poskytovaných služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Poukázal, že do popredia sa dostáva 
kvalita, iniciatíva a kreativita. Tieto atribúty sa stávajú nosnými prvkami pri výbere 
zamestnancov nielen v súkromnej, ale aj v štátnej sfére. Očakáva sa od absolventov vysokých 
škôl, že disponujú týmito požiadavkami. Zástupcovia jednotlivých služieb súkromnej 
bezpečnosti (strážna služba, detektívna služba, technická služba) identifikovali 
a konkretizovali ďalšie špecifické nároky, ktoré sú kladené na zamestnancov pôsobiacich 
v tejto sfére.  
V otvorenej diskusii boli zo strany študentov kvalifikovane kladené odborné otázky, ktorých 
odpoveď sa dotýkala väčšiny prítomných študentov. Živou diskusiou bol dosiahnutý 
čiastočný cieľ, nakoľko táto problematika je tak zložitá, že si vyžaduje ďalšie organizovanie 
obdobných aktivít. Z úst zástupcov podnikateľských subjektov rezonovala, ako na študentov, 
tak aj na akademickú pôdu požiadavka zvýšenia praktických zručností a návykov absolventov 
vysokých škôl.  
Kinosála Domu odborov v Žiline bola plne obsadená študentmi k čomu významne napomohla 
aj upútavka na uvedenú aktivitu prostredníctvom UniTV. 
V neformálnych rozhovoroch so študentmi sa potvrdil ich záujem a takéto druhy stretnutia. 
Ďakujeme všetkým študentom a členom SKSB, ktorí sa aktivity zúčastnili a za mediálnu 
podporu rádiu Sever. 
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