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Spoločnosť RAVI s.r.o.
získala titul SBS ROKA 2011

 Ako táto súťaž vznikla, čo je jej úlohou a poslaním, 
čo pre neho ako majiteľa úspešnej spoločnosti znamená
a na ďalšiu perspektívu sme sa opýtali priamo pána Šte-
fana Janisa.

 Išlo o druhý ročník súťaže vyhlásenej v rámci Združenia 
ochrany majetku a osôb. Pred jeho vyhlásením predsta-
venstvo ZOMO prehodnotilo kritéria prvého ročníka súťaže,
ktorá bola vyhlásená v roku 2010. Pre malý záujem zo stra-
ny členov ZOMO uchádzať sa o tento titul preukázaním
splnenia vypísaných kritérií neboli výsledky súťaže zverej-
nené. 

 Pre ilustráciu uvediem kritéria súťaže pre rok 2010. V prvej 
časti podnikateľský subjekt mal predložiť čestné vyhlásenie, 
že:

 1. firma je držiteľom platnej licencie pre daný druh podni-
   kania v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti

 2. firma nie je dlžníkom voči štátnej správe (daňové povin-
   nosti)

 3. firma nie je dlžníkom voči sociálnemu zabezpečeniu 
   (odvodové povinnosti)

 4. voči firme neboli uplatnené za sledované obdobie 
   oprávnené sankcie štátnym dozorom v zmysle zákona
   o súkromnej bezpečnosti vrátane oprávnených sankcií 
   zo strany inšpektorátu práce za porušenia zákonníka 
   práce pri zamestnávaní pracovníkov

 V druhej časti podnikateľský subjekt odôvodňoval pred-
ložený hodnotiaci návrh na ocenenie z pohľadu úspešnos-
ti podnikateľských aktivít v sledovanom roku (pri plnení
úloh ochrany majetku a osôb), pričom zhodnotil využíva-
nie technických podporných prostriedkov pri výkone ochra-
ny majetku, zavádzania nových progresívnych metód ria-
denia výkonu a kvality poskytovaných služieb a inovácií.

Spoločnosť RAVI s.r.o. vznikla ako obchodná spoločnosť 11. februára 1998. Výkon svojej podnikateľskej čin-
nosti začala na základe udelenej licencie na prevádzkovanie strážnej služby dňa 1. júla 1998, to znamená, 

že onedlho oslávi už 15. výročie. Ťažiskom činnosti spoločnosti RAVI s.r.o. je prevádzkovanie poplachového
systému slúžiaceho na hlásenie narušenia chráneného objektu – pult centralizovanej ochrany (PCO). Je to jed-
na z najúspešnejších spoločností bezpečnostného priemyslu na Slovensku.

 Majiteľ a konateľ tejto spoločnosti Štefan Janis 15. decembra 2011 prevzal od prezidenta Združenia ochra-
ny majetku a osôb ZOMO Ing. Imricha Vaváčka a tajomníka ZOMO Ing. Ivana Fialu ocenenie ZOMO – titul SBS 
ROKA 2011 pre najlepšiu bezpečnostnú službu.
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Ako podpornú formu hodnotiaceho návrhu mohol podnika-
teľský subjekt uviesť svoje členstvo v profesijných domácich
i nadnárodných združeniach, držbu ISO pre daný druh pod-
nikania, plnenie ekonomických ukazovateľov, štatistických
ukazovateľov charakterizujúcich podnikanie na úseku ochra-
ny majetku a osôb (napr. počet nových uzatvorených zmlúv, 
počet úspešných zásahov, výjazdov, vyriešených prípadov 
sledovania a pátrania a pod.) v hodnotenom roku. Ďalej bolo 
možné uviesť formu a prvky starostlivosti o zamestnancov 
spoločnosti, podpory odborného rastu zamestnancov a pod.
Predpokladám, že dôvod nízkej účasti na súťaži bol ten,
že súťažiaci sa v zmysle týchto kritérií odmietli takýmto
spôsobom vyjadrovať o svojej firme, nemali skúsenosti
s takouto súťažou, s jej mediálnou alebo inou odozvou
u samotných súťažiacich ako aj v radoch odbornej či laickej 
verejnosti.

 Napriek prvotnému neúspechu, Predstavenstvo ZOMO
na svojom zasadnutí v novembri 2011 schválilo 2. ročník
súťaže, pričom sa podmienky súťaže maximálne zjedno-
dušili. Každý hlasujúci mal jeden hlas a ten nemohol dať
sám sebe. Hlasujúci si zvolil vlastné kritériá, vlastné hodno-
tenie SBS-ky, ktorej dal svoj hlas. Cieľ súťaže bol jednoduchý,
tá SBS-ka, ktorá získa najviac hlasov, sa stane víťazom sú-
ťaže. Súťaže sa mohli zúčastniť len členovia ZOMO a to
ako hlasujúci, rovnako aj ako súťažiaci.

 Čo pre Vás toto ocenenie znamená? 

 Získanie titulu SBS roka 2011 vnímam nielen ako morál-
ne ocenenie práce spoločnosti RAVI s.r.o. a uznanie hodnôt
a kvalít „konkurenciou z brandže“, ale aj ako morálne ví-
ťazstvo zúčastnených členov ZOMO, keď prirodzená kon-
kurencia medzi firmami nie je prvoradá. Je to prvý ročník
takejto súťaže, ktorý sa podarilo uskutočniť za 15 rokov
trvania ZOMO.

Titul SBS ROKA 2011 je pre mňa a mojich spolupracovníkov 
ocenením doterajšej práce a zároveň záväzkom pokračovať 
v zavedených metódach a postupoch prevádzkovania pultu 
centralizovanej ochrany.

 V podmienkach profesijného združenia, akým je ZOMO, 
má zmysel takéto a podobné súťaže organizovať. Na jednej 
strane je to podnet do vnútra organizácie, na druhej strane  

možnosť medializovať výsledky súťaží smerom k verejnos-
ti, propagovať prácu súkromných bezpečnostných služieb,
posúvať negatívne vnímanie SBS-siek a ich zamestnancov,
z ktorých väčšina vykonáva zákonom zverené právomoci
v záujme ochrany svojich klientov.  

 Ako člen ZOMO môžem povedať, že v takomto združení 
je vynikajúca pôda, kde môže dochádzať k pozitívnym ak-
tivitám medzi členmi združenia, kde je možnosť pritiahnuť
do radov združenia „nečlenov“ z technických služieb, detek-
tívnych služieb, zamestnancov SBS a iných subjektov pracu-
júcich v oblasti bezpečnostného priemyslu v SR. V združení 
ZOMO sa vytvára priestor na riešenie aktuálnych problémov 
v danom odvetví, ako je nízka cena práce, výberové konania 
v štátnej správe, legislatívna problematika poňatia súkrom-
ných bezpečnostných služieb a mnohé iné.

 Titul SBS ROKA 2011 je pre mňa a mojich spolupracov-
níkov ocenením doterajšej 14 ročnej práce na úseku pre-
vádzkovania PCO a služieb s tým spojených, vysokej pro-
fesionality zásahových motorizovaných hliadok, špičkovej
technológii prevádzkovania PCO, dôvere a spokojnosti 1600 
klientov pripojených na PCO, ocenenie práce technických
a administratívnych pracovníkov RAVI s.r.o..
Zároveň je záväzkom pokračovať v zavedených metódach
a postupoch za neustáleho rešpektovania pravidiel morálky 
a platných zákonov.

 Ďakujem všetkým, ktorí dali svoj hlas spoločnosti RAVI 

s.r.o. Svojim hlasovaním uviedli do života prvý úspešný

ročník tejto súťaže. Verím, že v ďalšom ročníku tejto súťaže

sa zúčastnia súčasní, ale aj budúci členovia ZOMO. 

Vaša súkromná bezpečnosť

Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 62803930, 0915 797867
E-mail: ravi@ravi.sk
www.ravi.sk
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