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Štatút
súťaže „SBS roka“
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti ( ďalej len „SKSB“)
-

uvedomujúc si spoločenského významu a úlohy súkromnej bezpečnosti pri ochrane osôb a majetku,

-

vedomá si, že vytváranie sociálne priaznivých podmienok zamestnancom, sústavné zvyšovanie kvality
a dodržiavanie podnikateľskej etiky sú rozhodujúcim východiskom efektívneho podnikania a zvyšovania
spoločenského postavenia a vnímania služieb súkromnej bezpečnosti,

-

má eminentný záujem, aby podnikateľská etika a kvalita poskytovaných služieb so súčasnou
starostlivosťou o zamestnancov bola uplatňovaná čo v najširšom okruhu poskytovateľov služieb
súkromnej bezpečnosti alebo podnikajúcich v iných oblastiach bezpečnostného priemyslu na Slovensku,

-

v presvedčení, že súťaž je jednou z účinných foriem zvyšovania úrovne a kvality, vhodnou platformou pri
hľadaní optimálnych riešení a porovnávaní vzájomného úsilia
prijíma tento štatút súťaže „SBS roka“.
Článok I
Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je:
a) Ocenenie prevádzkovateľov služieb súkromnej bezpečnosti, ktorí vo svojej práci dosahujú vynikajúce
výsledky pri zachovaní podnikateľskej etiky, i starostlivosti o zamestnancov.
b) Motivovanie ostatných prevádzkovateľov služieb súkromnej bezpečnosti, aby sa podľa príkladu
najlepších prevádzkovateľov usilovali o ďalšie zlepšenie poskytovaných služieb a starostlivosti
o zamestnancov.
c) Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a upevňovanie podnikateľskej etiky i etiky zamestnávateľa.
d) Posilňovanie významu súkromnej bezpečnosti na verejnosti. Propagácia SKSB.

Článok II
Podmienky súťaže
Všeobecné podmienky súťaže:
1) Súťaž „SBS roka“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní, zvyšovaní kvality poskytovaných služieb
a starostlivosti o zamestnancov sa vyhlasuje za účelom ocenenia korektného správania a vzťahov
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podnikateľských subjektov vo väzbe na kvalitu cieľov, činností a poskytovaných služieb, kde nosnou
podmienkou je bonita plnenia záväzkov a propagácia dobrého mena firmy v podnikateľskej a občianskej
verejnosti doma i v zahraničí.
2) Pravidlá, cenu a kritériá súťaže „SBS roka“, ako aj vzor prihlášky schvaľuje predstavenstvo SKSB.
3) Súťaž je určená najmä pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb podľa § 2 ods. 1 písm.
a) a b) 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, ktorí
-

sú registrovaní v Obchodnom registri SR a podnikajú na území SR,

-

sú členmi SKSB,

-

majú zaplatený členský príspevok za daný kalendárny rok,

-

sú držiteľmi platnej licencie na prevádzkovanie strážnej služby alebo detektívnej služby alebo
odbornej prípravy a poradenstva alebo vlastnej ochrany alebo technickej služby (ďalej len
„účastníci“).
Článok III
Vyhlásenie súťaže

1) Súťaž „SBS roka“ pre daný rok vyhlasuje Predstavenstvo SKSB do konca februára nasledujúceho
kalendárneho roka.
2) Zverejnenie vyhlásenia a prihlášku súťaže „SBS roka“ zabezpečí generálny tajomník SKSB na webovej
stránke SKSB (www.sksb.sk).
3) Účastníci sú do súťaže „SBS roka“ zaraďovaní na základe úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky, doplnenej
komentárom, prípadne sprievodnou dokumentáciou hodnotiacou výsledky za predchádzajúci rok, ktorú
odošlú na adresu:
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Cukrová 14,
811 08 Bratislava,
Slovenská republika
4) Prihlášky možno zasielať ihneď po zverejnení výzvy. Uzávierka súťaže je 30. apríla nasledujúceho roka
bez ohľadu na počet prihlásených súťažiacich. Prihlášky odoslané po tomto termíne nebudú zaradené do
súťaže „SBS roka“. Ak sa do 30. apríla neprihlási do súťaže žiaden súťažiaci, súťaž sa pre daný rok ruší.
Článok IV
Prihlásenie do súťaže
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1) Účastník sa prihlasuje do súťaže odoslaním vyplnenej prihlášky na adresu SKSB podľa Čl. III, ods.3.
2) Zaslaním prihlášky podľa predchádzajúceho odseku súčasne udeľuje výslovný súhlas (ďalej len „súhlas“) s
bezplatným použitím svojho mena v prípadných podporných mediálnych kampaniach tejto súťaže, ako aj
s jeho zverejnením na webovej stránke SKSB (www.sksb.sk), a to bez časového obmedzenia.
3) Súhlas platí až do písomného odvolania súhlasu dotknutou spoločnosťou. Súťaž nie je dotovaná
finančným ocenením.
4) Účastník súťaže dáva súhlas na spracovanie údajov, ktoré poskytuje vyhlasovateľovi súťaže za účelom
hodnotenia súťaže.
Článok V
Kritériá hodnotenia
1) V súťaži „SBS roka“ sa hodnotia iniciatívy, ktoré súťažiaca spoločnosť poskytuje nad rámec napríklad
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení alebo nad rámec zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2) Kritériá súťaže „SBS roka“ spresňuje každoročne na svojom zasadaní predstavenstvo SKSB na základe
existujúceho stavu a podmienok podnikateľskej činnosti v SR, vývoja situácie v oblasti podnikateľskej a
zamestnávateľskej etiky, sociálnej starostlivosti o zamestnancov a charakteru požiadaviek spoločnosti
v dotknutej oblasti.
Článok VI
Hodnotiaca komisia a výsledky súťaže
1) Výber kandidáta na ocenenie vykoná hodnotiaca komisia.
2) Hodnotiaca komisia je zložená
a) z predsedu, ktorým je spravidla viceprezident Sekcie personálnej a právnej SKSB,
b) z členov komisie, ktorými sú najmä:
-

zástupca Ministerstva vnútra SR – Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia PZ SR,

- zástupca Združenia podnikateľov Slovenska,
- zástupca Združenia zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb Slovenska – ZSBSS,
- dvaja členovia predstavenstva SKSB, ktorých určí predstavenstvo SKSB,
- člen SKSB, ktorého určí predstavenstvo SKSB.
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3) Hodnotiaca komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou. Predseda a členovia hodnotiacej komisie majú
každý po jeden hlas. Pri rovnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu hodnotiacej komisie.
4) Udeľuje sa len jeden titul „SBS roka“, pokiaľ hodnotiaca komisia nenavrhne inak.
5) Vyhodnotenie a schválenie výsledkov súťaže na základe návrhov hodnotiacej komisie vykoná prezident
SKSB, ktorý odovzdá aj ocenenie.
6) O vyhodnotení súťaže budú účastníci informovaní prostredníctvom internetovej stránky SKSB. Štatutárny
zástupca spoločnosti, ktorá obsadila prvé miesto, bude pozvaný na slávnostné odovzdanie a prevzatie
titulu „SBS roka“.
7) Organizácia, ktorá získala titul „SBS roka“ má právo ho uvádzať vo svojich dokumentoch
alebo prezentáciách s uvedením roka, za ktorý titul získala (napr. „SBS roka 2014“).
8) Vyhlásenie výsledkov súťaže a publicita zo slávnostného aktu udelenia titulu bude na internetovej stránke
SKSB a podľa možností v ďalších médiách.
9) Náklady spojené s vyhodnotením súťaže a slávnostným aktom odovzdávania titulu „SBS roka“ budú
hradené z finančných prostriedkov SKSB.
Článok VII
Udeľovanie titulu
1) Titul „SBS roka“ udeľuje prezident SKSB na návrh hodnotiacej komisie súťaže.
2) Udeľovanie titulu za príslušný rok sa uskutoční nasledujúci rok v termíne určenom predstavenstvom
SKSB.
3) Vyhlásenia a slávnostného udelenia titulu „SBS roka“ sa zúčastní štatutárny zástupca víťaznej spoločnosti
alebo nim poverená osoba, členovia hodnotiacej komisie, členovia predstavenstva SKSB a ďalšie osoby
podľa rozhodnutia predstavenstva SKSB.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1) Člen SKSB môže požiadať o vydanie prihlášky a štatútu súťaže generálneho tajomníka SKSB alebo ich
môže získať z webovej stránky SKBS.
2) Vyplnená prihláška spoločnosti prihlásenej do súťaže nebude poskytnutá tretím osobám a údaje v nej
uvedené môžu byť zverejnené len so súhlasom prihlásenej organizácie.
Schválené predstavenstvom SKSB dňa 05.02.2015.
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