Titul najlepšej SBS roka 2012 získala spoločnosť DUX s. r. o.
Práca súkromných bezpečnostných sluţieb (ďalej len „SBS“) patrí medzi
cieľavedomé, špecifické činnosti vyţadujúce si vysokú dávku zodpovednosti. Všetko
svoje úsilie a prácu vynakladajú na ochranu nášho majetku, zdravia i toho
najcennejšieho – nášho ţivota. Z tohto dôvodu, všetky spoločnosti vykonávajúce
predmetnú činnosť, si zaslúţia úctu, rešpekt i náleţitú pozornosť širokej verejnosti
práve v tom pozitívnom svetle. Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (ďalej len
„SKSB“) si uvedomuje spoločenský význam a úlohy súkromnej bezpečnosti pri
ochrane osôb a majetku. Je si vedomá, ţe zvyšovanie kvality, dodrţiavanie
podnikateľskej etiky či vytváranie priaznivých podmienok zamestnancom sú
dôleţitým východiskom zvyšovania spoločenského postavenia a vnímania sluţieb
súkromnej bezpečnosti. Jednou z moţných foriem zvyšovania úrovne a kvality je i
súťaţ, ktorú vyhlásila SKSB – súťaţ SBS roka SKSB 2012. Cieľom súťaţe bolo
oceniť tých prevádzkovateľov sluţieb súkromnej bezpečnosti, ktorí vo svojej práci
dosahujú vynikajúce výsledky pri zachovaní podnikateľskej etiky i starostlivosti
o zamestnancov,
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podnikateľskej etiky a v neposlednom rade i posilňovanie významu súkromnej
bezpečnosti na verejnosti. Išlo uţ o tretí ročník tejto súťaţe. Vzhľadom na skúsenosti
z prechádzajúcich dvoch ročníkov, bolo však potrebné prehodnotiť hodnotiace kritériá.
To potvrdilo konštatovanie, ţe práca SBS je špecifická a hľadanie tých správnych
hodnotiacich oblastí tak, aby obsiahli podstatu činnosti práce SBS bolo náročné.
Celkom sa do súťaţe prihlásilo 6 SBS. Všetky prihlásené spoločnosti správne, podľa
štatútu súťaţe, vyplnili prihlášky do súťaţe. Hodnotiaca komisia posúdila jednotlivé
hodnotené oblasti, vyhodnotila ich a prijala nasledujúci záver
„Najlepšou SBS roka 2012 sa stala spoločnosť DUX s. r. o.“.
Slávnostné odovzdávanie titulu „SBS roka 2012“ sa uskutočnilo dňa 03.10.2013
v priestoroch Hotela Autojas v Nitre. Titul udelil prezident SKSB Ing. Imrich Vaváček
konateľovi víťaznej spoločnosti JUDr. Vladimírovi Svrčekovi, PhD. Ku gratulantom
sa pridal aj prezident Polskej izby ochrony osób i mienia pán Slawomir Wagner.

Pomyselné „ţezlo“ odovzdal víťazovi pán Štefan Janis, ktorý bol nositeľom titulu SBS
roka 2011.
Veríme, ţe táto aktivita motivovala ostatných prevádzkovateľov sluţieb súkromnej
bezpečnosti, aby sa podľa príkladu najlepších prevádzkovateľov usilovali o zlepšenie
poskytovaných sluţieb i starostlivosti o zamestnancov, ako aj napomohla propagácii
SKSB.
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
viceprezidentka SKSB

Cena SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti
za AR 2012/2013
Otázka prepojenia teórie a praxe či uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu
práce v spoločnosti významným spôsobom rezonuje. Slovenská komora súkromnej
bezpečnosti (ďalej len „SKSB“) vytvára podmienky na spoluprácu s akademickou
pôdou a podporuje úsek vzdelávania i vedecko-výskumnej činnosti. Členovia SKSB
umoţňujú študentom absolvovanie potrebnej odbornej praxe, napomáhajú pri riešení
aktuálnych otázok z oblasti ochrany osôb a majetku či konzultujú úlohy vyplývajúce
zo zadaní semestrálnych, no predovšetkým záverečných prác – bakalárskych či
diplomových. Cieľom záverečnej práce by malo byť vlastný prínos, resp. poznanie
študenta, pričom ešte významnejšie je, ak je výstup práce prínosom pre prax, resp. pre
ochranu osôb a majetku. A táto skutočnosť bola i jedným z hlavných kritérií
hodnotenia záverečných prác v rámci súťaže o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú
prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti za AR 2012/2013. Do súťaţe bolo celkom
prihlásených 9 záverečných prác v zastúpení z Akadémie policajného zboru, Vysokej
školy bezpečnostného manaţérstva v Košiciach a Fakulty špeciálneho inţinierstva ŢU
v Ţiline. Členovia hodnotiacej komisie predloţené práce preštudovali a vyhodnotili
splnenie kritérií podľa štatútu súťaţe. Okrem konkrétneho prínosu práce, komisia
posudzovala aktuálnosť riešenej problematiky, vhodnosť pouţitej metodiky, ako aj
splnenie stanoveného cieľa. Najvyššie bodové hodnotenie dosiahli nasledujúce tri
záverečné práce:
1. miesto: Bc. Stanislava Bolfová (APZ v Bratislave)
2. miesto: Ing. Zdenka Tomášková (FŠI ŢU v Ţiline)
3. miesto: Ing. Silvia Holiačová (FŠI ŢU v Ţiline)
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo dňa 03.10.2013 v priestoroch Hotela
Autojas v Nitre. Ceny za najlepšie záverečné práce odovzdal prezident SKSB pán
Ing. Imrich Vaváček.
Na záver môţeme konštatovať, ţe súťaţ o najlepšiu záverečnú prácu splnila svoje
ciele. Veď, podľa hodnotení, výsledky boli naozaj veľmi tesné, čo svedčí o vysokej

kvalite záverečných prác. I preto SKSB bude pokračovať v tejto súťaţi aj
v nasledujúcom akademickom roku. Domnievame sa, ţe pre študentov to môţe byť
jednou z motivácií, prečo sa zaoberať súkromnou bezpečnosťou, prečo napomôcť pri
riešení aktuálnych otázok a moţno sa tak postupne naplnia ciele SKSB. A to
v zvyšovaní kvality poskytovaných sluţieb súkromnej bezpečnosti a ţe toto
zamestnanie sa postupne stane nie prestupnou stanicou, ale celoţivotným zamestnaním
a poslaním.
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
viceprezidentka SKSB

