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2. ročník streleckej súťaže štvorčlenných družstiev a jednotlivcov  

Nitra, 05. 10. 2012 
 

 Po úspešnom minuloročnom prvom ročníku streleckej súťaže ZOMO CUP 2011 sa dňa 

05.10.2012 v Nitre konal 2. ročník súťaže ZOMO CUP 2012.  

  

 Usporiadateľom súťaže bola Slovenská komora súkromnej bezpečnosti, organizácia, ktorá 

združuje 60 členov z radov súkromných bezpečnostných služieb a iných firiem pracujúcich na 

úseku bezpečnostnej problematiky. ZOMO – Združenie ochrany majetku a osôb, skratka, ktorá 15 

rokov zastrešovala súkromné bezpečnostné služby, dnes je to SKSB, ktorá sa rozhodla 

prostredníctvom streleckej súťaže zachovať túto skratku. 

  

 V snahe zachovania tradície súťaže ZOMO CUP, usporiadateľ a organizátor tento rok verili 

vo vysokú účasť členov a pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb. Toto očakávanie sa 

naplnilo a na súťaž ZOMO CUP 2012 sa prihlásilo celkom 14 spoločností z oblasti bezpečnostného 

priemyslu. Súťaž prebehla v priateľskej atmosfére, pričom sa jej zúčastnili zahraniční hostia z 

Poľska a Českej republiky.  

 SKSB je členom združenia ESBOC (Európsky klub bezpečnostných služieb, združujúci 

bezpečnostné služby zo Slovenskej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Českej republiky a z Poľska). 

Pozvanie na súťaž prijal prezident Polskej izby ochrony osob i mienia pán Slawomir Wagner s 

manželkou, ako aj bezpečnostné služby Spoldzielna UNIA, Koszalin s konateľom pánom 

Bogdanom Cieslakom a spoločnosť Biuro Ochrony „SEZAM“ Sp. z o.o., Poznań. Českú republiku 

zastúpili výkonná riaditeľka spoločnosti Triangles International Trading, s.r.o. pani Radka 

Poskočilová a marketingová riaditeľka Viera Šimandlová. 

 

 Všetkých zúčastnených na súťaži privítal pán Štefan Janis, konateľ spoločnosti RAVI s.r.o., 

ktorá bola organizátorom súťaže. Veľké poďakovanie venoval pánovi Viliamovi Fraňovi, majiteľovi 

strelnice v Nitre, na ktorej sa súťaž odohrávala, ďalej hlavným sponzorom - spoločnosti GRAND 

POWER s.r.o., ktorá venovala hlavnú cenu v kategórii najlepší strelec - pištoľ značky GRAND 

POWER a spoločnosti PYRA, spol. s r.o., ktorá venovala vzduchovú pištoľ v kategórii ženy a 

ďalšie vecné ceny. Okrem iného boli víťazní súťažiaci odmenení cenami od sponzorov spoločnosti 

G4S Secure Solutions (SK),a.s., Coca–Cola Slovakia, s.r.o., LIKOS, s.r.o., CORNER SK spol s r.o. 

  

 Oficiálne otvorenie súťaže zahájil prezident SKSB pán Ing. Imrich Vaváček a prezident 

Polskej izby ochrony osob i mienia pán Slawomir Wagner.  

 

 Súťažilo sa v troch súťažných kategóriach – štvorčlenné družstvá, ženy, VIP. Na záver 

súťaže bol vyhodnotený jednotlivec z kategórie družstvá s najväčším počtom nastrieľaných bodov. 

 

 1. štvorčlenné družstvá 

  dve súťažné kategórie: 

      - mierená streľba na 25 m vzdialený medzinárodný pištoľový terč s kruhmi /1-10/ 

      počet rán: 5 rán nástrel + 10 hodnotených rán v čase 3 minúty,  

      - rýchlopaľba na 20 m vzdialený terč – ozbrojený páchateľ, 

      počet rán: 5 rán v čase 8 sekúnd, 5 rán v čase 6 sekúnd /spolu 10 hodnotených rán/ 

 

 2. ženy 

  dve súťažné kategórie: 

       - mierená streľba na 15 m vzdialený medzinárodý pištoľový terč s kruhmi /1-10/ 

      počet rán: 5 rán nástrel + 10 hodnotených rán v čase 3 minúty, 



       - rýchlopaľba na 10 m vzdialený terč – ozbrojený páchateľ, 

      počet rán: 5 rán v čase 8 sekúnd, 5 rán v čase 6 sekúnd /spolu 10 hodnotených rán/ 

 

 3. VIP 

  jedna súťažná kategória: 

       - mierená streľba na 25 m vzdialený medzinárodný pištoľový terč s kruhmi /1-10/, 

      počet rán: 5 rán nástrel + 10 hodnotených rán v čase 3 minúty, 

 

 Súťažiaci museli byť v čase súťaže držiteľmi zbrojného preukazu typu A, C, alebo E, 

prípadne strieľali pod vedením inštruktora, museli byť zaradení do priameho výkonu povolania ako 

člen zásahovej hliadky, člen ochrany, pracovník prepravy, pracovníci technickej služby a 

detektívnej služby a bezpečnostnej služby. V kategórii VIP sa zúčastniť mohlo predstavenstvo 

SKSB, konatelia spoločností z bezpečnostného priemyslu. V prípade ak nevlastnili zbrojný preukaz, 

strieľali pod vedením inštruktora. 

 Súťažiaci strieľali z vlastných alebo služobných zbraní, v prípade, že zbraň nevlastnili, mali 

možnosť zapožičať si pištoľ od sponzora GRAND POWER s.r.o. Strelivo bolo vlastné, resp. sa 

zakúpilo priamo na strelnici. 

 

 Vyhodnotenie výsledkov súťaže ZOMO CUP 2012: 

 

kategória družstvá: 

1. miesto: spoločnosť Biuro Ochrony „SEZAM“ Sp. Z o.o., 405 bodov /Poľsko/ 

2. miesto: spoločnosť Spoldzielna UNIA, 383 bodov /Poľsko/ 

3. miesto: spoločnosť BONUL, s.r.o., 360 bodov /Slovensko/ 

4. miesto: spoločnosť RAVI s.r.o., 338 bodov /Slovensko/ 

5. miesto: spoločnosť Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o., 260 bodov /Slovensko/ 

6. miesto: spoločnosť Profi Flexi Group, s.r.o., 250 bodov /Slovensko/ 

7. miesto: spoločnosť G1 Monitor, s.r.o., 180 bodov /Slovensko/ 

8. miesto: spoločnosť SECURITON Servis spol. s r.o., 153 bodov /Slovensko/ 

9. miesto: spoločnosť Securitas SK, s.r.o., 151 bodov /Slovensko/ 

10. miesto: spoločnosť Securitas Group, s.r.o., 82 bodov /Slovensko/ 

 

kategória ženy: 

1. miesto: Erika Szijjártová – RAVI s.r.o., 103 bodov /Slovensko/ 

2. miesto: Viera Šimandlová – Triangles International Trading, s.r.o., 97 bodov /Česká 

republika/ 

3. miesto: Miriam Krausová – SECURITON Servis, spol. s r.o., 93 bodov /Slovensko/ 

4. miesto: Zuzana Nagyová – BONUL, s.r.o., 81 bodov /Slovensko/ 

5. miesto: Erika Furianová – RAVI s.r.o., 50 bodov /Slovensko/ 

6. miesto: Radka Poskočilová – Triangles International Trading, s.r.o., 20 bodov /Česká 

republika/ 

 

kategória VIP: 

1. miesto: Stefan Stomski – Spoldzielna UNIA, 85 bodov /Poľsko/ 

2. miesto: Bogdan Cieslak – Spoldzielna UNIA, 84 bodov /Poľsko/ 

3. miesto: Štefan Janis – RAVI s.r.o., 77 bodov /Slovensko/ 

4. miesto: Marian Pintér – Profi Flexi Group, s.r.o., 75 bodov /Slovensko/ 

5. miesto: Miloš Meisel – Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o., 67 bodov /Slovensko/ 

6. miesto: Jerzy Kowalczyk – Spoldzielna UNIA, 62 bodov /Poľko/ 

7. miesto: Roman Havelka – AB CERBERUS spol. s r.o., 50 bodov /Slovensko/ 

8. miesto: Norbert Gregor – G4S Secure Solutions (SK), a.s., 31 bodov /Slovensko/ 

9. miesto: Martin Chreno – GRAND POWER s.r.o., 25 bodov /Slovensko/ 



 

 Na priebeh súťaže ako hlavný rozhodca dozeral pán Daniel Líška, na palebnej čiare stál 

technický dozor v zložení pána Igora Labáta, pána Rudolfa Janegu a neoddeliteľnou súčasťou 

súťaže boli členovia organizačného tímu pán Ing. Ivan Fiala, tajomník SKSB, pani Eva Janisová, 

slečna Zuzana Gajdová a pán Dušan Fiala zo spoločnosti RAVI s.r.o. 

 

 Cieľom súťaže bolo 

 zvyšovanie profesionality členov a pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb v 

praktickom výkone formou streleckej súťaže 

 upevňovanie priateľských vzťahov medzi firmami a pracovníkmi z oblasti bezpečnostných 

služieb 

 porovnávanie profesionálnych zručností z výkonu bezpečnostných služieb s ostatnými 

firmami podnikajúcimi v bezpečnostnom priemysle 

 zviditeľniť prácu a zlepšiť imidž bezpečnostných služieb smerom k odberateľom 

bezpečnostnej služby a verejnosti 

 

 Celý priebeh súťaže sa niesol v priateľskej a pozitívnej atmosfére. Početná účasť ako zo 

Slovenska, tak aj zo zahraničia je motiváciou pre čoraz lepšie podávanie výsledkov súťažiacich a 

vedie k zdokonaľovaniu sa organizačného tímu v budúcich ročníkoch súťaže. SKSB privíta 

každého ďalšieho člena komory, ktorý sa aj na takýchto spoločenských akciách predvedie v 

pozitívnom svetle a ukáže svoje zručnosti z oblasti bezpečnostného priemyslu. 

 

 

Spracovala 

Zuzana Gajdová 

RAVI s.r.o. 


