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Okrúhly stôl
o budúcnosti súkromnej bezpečnosti na Slovensku
Dňa 26. novembra 2013, JUDr. Štefan KOČAN, PhD., rektor Akadémie Policajného zboru SR, na
akademickej pôde privítal účastníkov konferencie „Okrúhleho stolu o budúcnosti súkromnej bezpečnosti na
Slovensku“. Delegáciu Prezídia PZ SR viedol plk. JUDr. Ľubomír Ábel. Slovenskú komoru súkromných
bezpečnostných služieb zastupovali členovia Predstavenstva SKSB na čele s prezidentom komory pánom
Ing. Imrichom Vaváčkom.
Cieľom stretnutia bolo navzájom sa informovať o skúsenostiach z uplatňovania zákona o SB v praxi,
poukázanie na jeho nedostatky, problémy pri podnikaní, oboznámenie sa s predstavami zmien
v bezpečnostnom priemysle, ktoré by sa mali objaviť v novom zákone o SB.
Dvadsaťšesť účastníkov konferencie viac ako 2,5 hodiny spolu diskutovalo a poukázalo na tieto
problematické aspekty v BP na Slovensku:
-

Nelegálne podnikanie v BP, čierna práca - štát prichádza o milióny eur ročne,

-

Fluktuácia pracovníkov a fluktuácia klientov predstavuje veľké bezpečnostné riziká,

-

Kontrolné mechanizmy, ich efektivita vo vzťahu k licencovaným a nelicencovaným firmám,

-

Spolupráca s inými kontrolnými orgánmi štátu – Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa, Finančná
správa,

-

Zvýšiť postihy pre tých, ktorí zákon o SB nedodržiavajú, tak aby sa oplatilo zákon dodržiavať,

-

Problémy detektívnych služieb – nemožnosť získania informácií z verejných databáz, chýba
súčinnosť so štátnymi orgánmi,

-

Technické služby sa vymkli spod kontroly zákona o SB,

-

Neprimeraná byrokracia,

-

Preniesť niektoré funkcie na samoregulačný orgán a umožniť štátu zvýšenie kontrolnej činnosti,

-

Bezpečnostní manažéri podnikov,

-

Nároky na bezúhonnosť, spoľahlivosť a odbornú spôsobilosť strážnikov sú neprimerane vysoké,

-

Nesúlad zákona o SB s inými zákonmi,

-

Absencia primeraného počtu stredných škôl pre bezpečnostné služby na Slovensku – existuje iba
jedna,
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-

Absolventi vysokých škôl nemajú prax z BP, čo znemožňuje ich uplatnenie v riadiacich funkciách,

-

Negatívna úloha štátu pri výberových konaniach – štát nízkou cenou podporuje čiernu prácu
a nelegálne podnikanie,

-

V oblasti BP je potrebné zrušiť dohody o pracovnej činnosti – výkon práce iba na trvalý pracovný
pomer,

-

Kvalita poskytovaných služieb je nízka,

-

Mediálna komunikácia – média v snahe po senzáciách publikujú informácie na slabej vedomostnej
úrovni, pravda sa stáva produktom,

-

Možnosť vystúpenia účastníkov v Rádiu Sever,

-

Zvýšiť identifikáciu Polície pri prevozoch peňazí a umožniť prepravcovi získať informáciu
o pravosti predstaviteľov Policajnej hliadky,

-

Prevozy peňazí mimo územia SR,

-

Minimálna cena práce podľa zákonov SR, nesprávna subvenčná politika štátu prehlbuje
nezamestnanosť v regiónoch,

-

Umožniť lustrácie OP a EVČ automobilov,

-

Stavovská česť pracovníkov v BP a ich morálne ohodnotenia, popularizovať dobré firmy, zásahy
strážnikov, pri ktorých boli zachránené ľudské životy a majetok,

-

Vzájomne si poskytnúť pravdivé informácie o problémových zamestnancoch,

-

Zákonná ochrana strážnikov pri výkone povolania.

Na záver stretnutia sa zúčastnení zhodli na tom, že chcú danú nepriaznivú situáciu v BP na Slovensku
spoločnými silami riešiť.
Do ďalšieho stretnutia budú vytvorené pracovné skupiny so zameraním na jednotlivé problémy BP.
Pracovnou náplňou skupín bude vypracovať riešenia daných problémov s prihliadnutím na pripravovanú
smernicu EÚ pre bezpečnostný priemysel a tieto riešenia pretaviť do nového zákona o SB.

Stretnutia sa zúčastnili:
-

Za A PZ SR:

Š. Kočan, A. Tallo, S. Uhrín, L. Igenyes

-

Za Prezídium PZ SR:

Ľ. Ábel, O. Príbojský, M. Antal, M. Čižmár
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-

Za SKSB:

I. Vaváček, R. Doležal, I. Fiala, L. Furman, T. Hanusová, Š. Janis,
E. Janisová, J. Kopčan, J. Kováč, L. Kuffa, D. Laborecký, D. Remiš,
P. Selinger, V. Svrček, M. Štubian, L. Viktóriusz,

-

Hostia:

R. Barta, A. Kliment
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