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SKSBSEKCIA VZDELÁVACIA 
SLOVENSKÁ KOMORA SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI 

 

Sekcia vzdelávacia 

Základné ciele 
 

Základným cieľom sekcie vzdelávania Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti v roku 2018 je pokračovať v prehodnotení úrovne a obsahu 
vzdelávania a prípravy v sektore súkromnej bezpečnosti a poskytovať východiská pre riešenie praktických problémov v uvedenej oblasti. 
Orientovať vedecko-výskumnú činnosť, zameranie záverečných prác študentov a publikačnú činnosť na aplikáciu nových technológií a riešenie 
stávajúcich odborných problémov podnikateľských subjektov v sektore súkromnej bezpečnosti. Reagovať na požiadavky zamestnávateľov 
v oblasti prípravy študentov Fakulty špeciálneho inžinierstva, Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Súkromnej strednej 
odbornej školy Ochrany osôb a majetku Bratislava.  Prehlbovať neformálnu spoluprácu s ostatnými sekciami SKBS.  
 
 

Základné opatrenia 

1. Legislatívno - právna oblasť 
 
– Spolupráca s ostatnými viceprezidentmi sekcií a Predstavenstvom SKSB pri tvorbe nového Zákona o súkromnej bezpečnosti. Dôraz 
položiť na presadenie formulovaných návrhov zmien a doplnkov dotknutého zákona v oblasti druhov služieb súkromnej bezpečnosti, 
požiadaviek na osoby poverené výkonom súkromnej bezpečnosti, postavenie komory, odbornú spôsobilosť a pod. V pripravovaných 
dokumentoch pre akreditáciu vzdelávacích programov zapracovať požiadavky vyplývajúce z prijatých kariet zamestnania NSP. 

 
 

2. Vedecko-výskumná  oblasť   

 
a) Vo vedecko-výskumnej práci navrhovať bádateľské témy a grantové vedeckovýskumné úlohy k zvýšeniu úrovne poskytovania služieb 

súkromnej bezpečnosti a ochrany osôb a majetku. Za tým účelom spolupracovať s viceprezidentmi sekcií a Predstavenstvom SKSB na 
navrhovaní tém a na ich spoločnom riešení. V spolupráci s Predstavenstvom SKSB zabezpečiť priebežné informovanie členov SKSB 
o plánovaných vedeckých aktivít za účelom dosiahnutia vyššieho podielu zapojenia sa odborníkov praxe s akademickou pôdou. 

b) Vo vedecko-teoretickej práci  sprostredkúvať na vedeckých konferenciách, workshopoch a seminároch s medzinárodnou účasťou 
organizovaných SV vedecké poznatky získané výskumom v oblasti ochrany osôb a majetku. 
   



 

  

c) V oblasti výchovne - vzdelávacej a publikačnej činnosti  
 

 

− zapájať členov SKSB do publikačnej činnosti a vykonávania posudkovej, oponentskej a recenznej činnosti bakalárskych 
a diplomových prác študentov,  
 
 
 

− spolupracovať s členmi, sekciami a Predstavenstvom SKSB pri zadávaní tém študentskej vedeckej odbornej činnosti alebo 
záverečných bakalárskych prác alebo diplomových prác študentom, 
 
 

− vytvárať podmienky pre vykonávanie odborných stáží študentov v organizáciách členov SKBS poskytujúcich služby súkromnej 
bezpečnosti, 

 



 

 

Por. 
číslo 

Úloha - opatrenie Termín Riadi Zodpovedá Súčinnosť Poznámka 

1. 

Pokračovať v legislatívnom procese tvorby, 
predkladania a prerokúvania návrhov 
Zákona  o súkromnej bezpečnosti v znení 
neskorších predpisov. 

Priebežne 
Viceprezident  

SV 
Ing. Kamil Boc, 

PhD. 
sekcie  

 

V rámci medzinárodnej  vedecko-odbornej  
konferencie „BEZPEČNÉ SLOVENSKO 
A EUROPSKÁ ÚNIA“ publikovať  vedecko 
– odborné články v oblasti súkromnej 
bezpečnosti. 

November 
2018 

Viceprezident  
SV 

Členovia SV 
Predstavenstvo 

SKBS 
V priestoroch 

VŠBM, Košice 

3. 

V rámci medzinárodnej  vedecko-odbornej  
konferencie „Riešenie krízových situácií vo 
špecifickom prostredí“ publikovať  vedecko 
– odborné články v oblasti súkromnej 
bezpečnosti. 

máj 
2018 

Viceprezident  
SV 

Členovia SV 
Predstavenstvo 

SKBS 

V priestoroch 
Žilinskej 
univerzity 

4. 

Publikovanie  odborných tém, názorov, 
stanovísk a záverov medzinárodných 
vedeckých podujatí vo vedecko-odborných 
a odborných časopisoch. 

Priebežne P SKSB 
Viceprezident  

SV 

Členovia 
SKBS 

 
 

5. 
Kompletizácia návrhov tém vedeckých 
projektov, diplomových a bakalárskych prác. 

máj- jún 
2018 

Viceprezident  
SV 

VŠBM 
KBM FŠI 

 

Členovia, 
sekcie, 

P SKBS 

Pre rok 2018 

6. 
Účasť a informovanie  o vedeckých 
podujatiach zameraných na ochranu osôb 
a majetku. 

priebežne 
 

    


