
KONFERENCIA ZOMO V BRATISLAVE 
 
Dňa 17. marca 2010 sa uskutočnila prvá zo série konferencií, ktoré usporadúva ZOMO 
v spolupráci s Krajskými riaditeľstvami Policajného zboru Slovenskej republiky.  
 
Konferencia v Bratislave mala tento program: 
 

I. Analýza činnosti Súkromných bezpečnostných služieb a technických služieb za rok 2009.  
 

1. Príhovor viceprezidenta PZ SR – gen. JUDr. Stanislav Jankovič 
2. Príhovor prezidenta ZOMO – Ing. Imrich Vaváček 
3. Stav na úseku súkromnej bezpečnosti na Slovensku – riaditeľ Úradu SBS P PZ SR – JUDr. 

Ladislav Igenyes 
4. Analýza činnosti SBS a TS za rok 2009 -  riaditeľ odboru SBS KR PZ SR Bratislava – mjr. 

Bc. Ing. Peter Hmíra 
5. Diskusné príspevky a otázky z pléna 

 

   
II. Technické prostriedky slúžiace na zabezpečenie objektu 

6. ASCOM – Gerhard Kainz 

7. PCS – Ing. Michal Kovačič 

8. Technopol  International - Ing. Tibor Lörincz 

9. Stredná odborná škola ochrany osôb a majetku – Ing. Zdĕnek Rada 
 
 
Konferenciu otvoril svojím príhovorom viceprezident PZ SR gen. JUDr. Stanislav JANKOVIČ. 
Vo svojom príhovore stručne zhodnotil, doterajší vývin v oblasti bezpečnostných služieb na 
Slovensku. Uvítal možnosť spolupráce ZOMO a Policajného zboru SR. Vyjadril presvedčenie, že 
spolupráca prinesie obom stranám úžitok a v neposlednom rade prispeje k pozitívnemu pohľadu 
v spoločnosti na prácu súkromných bezpečnostných služieb.  
 



Prezident ZOMO Ing. Imrich Vaváček oboznámil účastníkov konferencie s plánmi a cieľmi 
ZOMO v roku 2010. ZOMO sa v tomto roku stalo lídrom medzinárodnej organizácie ESBOC. 
V máji 2010 organizuje počas medzinárodnej výstavy IDEB 2010 v Bratislave medzinárodnú 
konferenciu „Súkromné bezpečnostné služby v Európskej únii“.  Pre zlepšenie obrazu súkromných 
bezpečnostných služieb v očiach verejnosti pripravuje súťaž „SBS-ka roka“ a „SBS-kár roka“, 
v ktorej chce ukázať, že sú spoločnosti a jednotlivci, ktorí si zaslúžia ocenenie za svoju príkladnú 
prácu a činy. „Verím, že tieto ciele sa nám spoluprácou s Policajným zborom SR podarí v tomto 

roku naplniť.“ povedal na záver svojho príhovoru prezident ZOMO.    
 

Riaditeľ Úradu SBS P PZ SR, JUDr. 
Ladislav Igenyes prítomných poinformoval 
o úlohách a činnosti Úradu SBS P PZ SR, ktorý 
je Ústredným orgánom štátnej správy vo 
veciach bezpečnostných a technických služieb. 
V bezpečnostných službách na Slovensku 
pracuje viac ako 24000 osôb. Úrad eviduje viac 
ako 3000 platných licencií. 
 
Riaditeľ odboru SBS KR PZ SR Bratislava, 
mjr. Bc. Ing. Peter Hmíra oboznámil 
účastníkov konferencie so štruktúrou 

súkromného bezpečnostného priemyslu v bratislavskom kraji a výsledkami kontrolnej činnosti 
Odboru SBS KR PZ v Bratislave. Pán Hmíra poukázal na najčastejšie nedostatky, ktoré boli pri 
vykonaných kontrolách zistené. V závere podal informáciu o štatistike administratívno-správneho 
trestania. 
 
 
V druhej časti konferencie prezentovali firmy svoje produkty slúžiace na zabezpečenie objektov. 
 
Zástupca rakúskej spoločnosti ASCOM, pán Gerhard Kainz 
predstavil novinky v bezpečnom prenose dát, hlavne v prípadoch 
upovedomenia o alarme, vyvolanom narušením alebo zlyhaním 
monitorovaných systémov. 
 
Spoločnosť PCS prostredníctvom Ing. Michala Kovačiča 
prezentovala pracoviská kontroly osôb – ich priepustnosť a schopnosť 
detekcie nebezpečných predmetov. 
 
Profesionálna rádiová komunikácia prostredníctvom verejnej rádiovej 
siete RADIOPOL a bezpečnostné kľúčové systémy boli náplňou 
prednášky pána Ing. Tibora Lörincza zo spoločnosti Technopol 
International. 
 
Na záver pán Ing. Zdĕnek Rada zo Strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku podal 
informácie o výchove odborníkov pre ochranu majetku a osôb. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


