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                                                Z á p i s n i c a  

Dňa 17.júna 2011 sa konal v konferenčnej miestnosti Poľovníckeho hotela DIANA - 

Stráţa vedecko-odborný workshop s medzinárodnou účasťou pod názvom „Kvalita a cena 

sluţieb v súkromnej bezpečnosti“, ktorý organizovala Katedra bezpečnostného manaţmentu 

FŠI ŢU v Ţiline. 

Dôvodom organizovania podujatia tohto typu bolo v rámci transferu informácií 

a poznatkov medzi súkromnou bezpečnostnou praxou a univerzitným prostredím priblíţiť 

uplatnenie vedeckých metód a prístupov pri tvorbe ceny sluţieb súkromnej bezpečnosti, 

personálneho výberu osôb do sluţieb súkromnej bezpečnosti a proces ich vzdelávania. 

Názov projektu  

Systematizácia transferu pokrokových technológií 

a poznatkov medzi priemyselnou sférou 

a univerzitným prostredím  

Konečný prijímateľ  Ţilinská univerzita v Ţiline   

Kód ITMS  26110230004 

Kód výzvy  OPV-2009/1.2/01-SORO 

Druh projektu  Dopytovo- orientovaný  

Zápisnica         Miesto konania: Žilina-Stráža, Poľovnícky hotel Diana 

                          Dátum konania: 17.6.2011 

                          Trvanie:     od  09,30  hod – 16,30  hod.  

 

 

 

 



 2 

V rámci programu odzneli vystúpenia domácich aj zahraničných hostí z Poľska a Česka 

k uplatňovaniu tvorby cien a k procesu výberu osôb do súkromných bezpečnostných sluţieb. 

Príspevky boli zamerané aj na systém existujúceho vzdelávania pracovníkov týchto sluţieb. 

Významné vystúpenia mali zástupcovia z praxe, najmä zo spoločnosti DIS, s.r.o. Ţilina 

o zaloţení novej strednej odbornej školy SBS v Ţiline, majiteľ spoločnosti Protect, súkromná 

bezpečnostná agentúra, s.r.o., k súčasným cenám poskytovaných sluţieb súkromnej 

bezpečnosti, či zástupca firmy Triangles, s.r.o. Praha týkajúci sa logistiky z oblasti výstroja 

zamestnancov SBS, ako jedného z nástrojov dosiahnutia konkurencieschopnosti spoločnosti 

a pod.  

Intenzívnu diskusiu otvorili vystúpenia týkajúce sa nevyhnutnosti vzniku Komory SBS, 

ako profesijného stavovského orgánu vytvárajúceho potrebné podmienky pre uplatňovanie 

zásad procesu výberu osôb, úrovne odborného vzdelania, či vypracovania honorárneho 

cenníka sluţieb súkromnej bezpečnosti.  

Prezentácia jednotlivých vystúpení významne prispela k rozšíreniu teoretických 

a praktických poznatkov k prerokúvanej problematike, ako významného prostriedku 

zvyšovania efektívnosti, flexibility a konkurencieschopnosti poskytovateľov sluţieb SBS 

v súčasnom, i budúcom období.  

Na vedecko – odbornom workshope s medzinárodnou účasťou bolo prítomných 39 

účastníkov v členení: vysokoškolskí pedagógovia, významní odborníci z praxe, a interní 

doktorandi katedry bezpečnostného manaţmentu.  

Účastníci workshopu osobne, ale aj formou dotazníka vyjadrili veľmi kladné hodnotenie 

obsahového zamerania a praktického prínosu tohto podujatia, ako aj  celého jeho priebehu 

a organizačného zabezpečenia.  

Z príspevkov a prezentácií bolo zostavené a vydané CD.   

 


