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 Nielen v odborných kruhoch, ale aj vo verejnosti je logo 
ZOMO už dobre známe. Združenie ochrany majetku a osôb 
(ďalej len ZOMO), ktoré je právom hrdé na túto svoju značku
je záujmovým združením občanov, živnostníkov, podnika-
teľov, firiem a spoločností a ich organizačných zložiek, vzde-
lávacích inštitúcií a ďalších subjektov, ktoré sa zaoberajú
niektorou z činností bezpečnostného priemyslu na území
Slovenskej republiky. Združenie je samostatnou právnickou
osobou v zmysle ustanovení zákona o združovaní občanov.
V tomto roku si ZOMO pripomína už 15. výročie od svojho 
vzniku.

 ZOMO bolo založené 18. marca 1996 a za 15. rokov existen-
cie sa stalo dôstojným reprezentantom svojich členov nielen
na Slovensku ale aj v európskych krajinách. Na Slovensku
niekoľko rokov pôsobilo v legislatívnej rade vlády, jeho členo-
via boli autormi prvých noriem týkajúcich sa bezpečnostného
priemyslu a naďalej spolupracujú so SUTN pri tvorbe noriem,
vzdelávajú študentov na stredných a vysokých školách, aktívne
sa zúčastňovali a zúčastňujú pri tvorbe legislatívy na Slovensku.
Na európskej úrovni ZOMO ani v najmenšom nezaostáva – 
bolo členom CoESS-u, spolupracuje s obdobnými organizá-
ciami v Česku, Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine. ZOMO je spolu-
zakladateľom ESBOC-u. V súčasnosti má ZOMO 53 členov, ktorí 
zamestnávajú viac ako 30% z celkového počtu osôb pracujúcich 
v bezpečnostnom priemysle Slovenska.

 V príhovore na slávnostnom zhromaždení piatok 7. októbra
prezident združenia pán Ing. Imrich Vaváček pripomenul, že
ZOMO vzniklo v dobe, keď sa prudko rozvíjal bezpečnostný prie-
mysel bez podpory v oblasti legislatívy, bez noriem, štandardov
a certifikácie a toto všetko malo vplyv aj na rôznu kvalitu posky-
tovaných služieb a kvalitu tovarov. V prvých rokoch po vzniku
sa ZOMO snažilo s väčším či menším úspechom ovplyvniť a for-
movať prostredie bezpečnostného priemyslu či už ako člen le-
gislatívnej rady vlády SR, alebo účasťou svojich členov pri tvorbe
noriem a štandardov a aj dnes ZOMO naďalej úspešne pokraču-
je v tejto línii.

 Pán prezident vo svojom príhovore ďalej povedal: „Bezpečnost-
ný priemysel na Slovensku sa stal významným odvetvím. Treba 
vyzdvihnúť, že už niekoľko rokov za sebou zamestnávame cca
25 000 zamestnancov a to či je kríza, alebo kríza nie je. 

 Z podnetov členov jasne vyplýva, že tento segment potrebuje
silného, fundovaného a akceptovaného zástupcu, aby sa podni-
kateľské prostredie v tejto oblasti dožilo aj skvalitňovania a nie
len reštrikčných obmedzení. 

 Pozitívne chcem oceniť prístup Úradu SBS pri akceptovaní
našich pripomienok pri práci na novele zákona o Súkromnej bez-
pečnosti a to či poslednej ktorá doteraz platí, alebo pri tvorbe
terajšej novely. 

 Nedá mi nespomenúť s vďakou aj podanú pomocnú ruku
Združenia podnikateľov Slovenska pri riešení našich problémov
v iných zákonoch, ktoré sa našej činnosti bytostne dotýkajú.“

 Po úvodnom príhovore pán prezident Vaváček slávnostne
odovzdal súčasným a bývalým členom ZOMO a spolupracu-
júcim subjektom pamätné medaily. Ďalej slávnostné zhromaž-
denie pokračovalo neformálnymi rozhovormi príjemných ľudí
v príjemnej atmosfére.   red.

ZOMOZOMO – Združenie ochrany majetku a osôb 
oslávilo 15. výročie od svojho založenia.


