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Dlhoročné partnerstvo, ktoré tvorí výsledky

Spoločná vízia a spolupráca na nadnárodnej úrovni 

Viac ako 348 000 zamestnancov po celom svete

Lokálna podpora, servis a záruka

Dlhoročné partnerstvo, ktoré tvorí výsledky
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Spoločná vízia a spolupráca na nadnárodnej úrovni 

Viac ako 348 000 zamestnancov po celom svete



Trvalo udržateľný rozvoj bezpečnostných služieb 

Medziročný nárast minimálnej mzdy, príplatkov za prácu v noci, 

cez víkend a sviatky 

Svet v porovnaní so Slovenskom

Technológie a ich vývoj 

Trvalo udržateľný rozvoj bezpečnostných služieb 

Medziročný nárast minimálnej mzdy, príplatkov za prácu v noci, 
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Tajomstvo závodu s časom –
Efektivita vzdialeného dohľadu 

Ľudské zdroje - menej ľudí zvládne viacej práce

Inteligentná analýza – predikcia ohrozenia

Špecializované monitoringové centrá 

IP Audio – Najzvučnejšie meno v hre

Vyškolení špecialisti namiesto všeobecných pracovníkov SBS

Efektivita vzdialeného dohľadu 

menej ľudí zvládne viacej práce

predikcia ohrozenia
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Vyškolení špecialisti namiesto všeobecných pracovníkov SBS



Od Tradičnej fyzickej ochrany k modernému bezpečnostnému 
riešeniu 
Od Tradičnej fyzickej ochrany k modernému bezpečnostnému 

Výhody komplexného bezpečnostného riešenia

 Vykonanie posúdenia rizík (Risk Assessment) na objekte

 Riešenie „ušité na mieru“  na základe potrieb klienta a 

výsledkov Risk Assessmentu

 Optimalizácia nákladov- zníženie počtu bezpečnostných 

pracovníkov na objekte, investície do bezpečnostných 

technológií 

 Údržba a revízie implementovaných technológií Zvýšenie 

kvality poskytovanej služby



Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky
Jeden dodávateľ pre všetky bezpečnostné služby – kvalita a účinnosť

Výber dodávateľaVýber dodávateľa

Integrované riešenie bezpečnostných 
služieb

*SLA=. 

Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky
kvalita a účinnosť

Výber dodávateľa

Iní dodávatelia

Výber dodávateľa

Subdodávatelia jednotlivých služieb

SLA/KPI* SLA/KPI* SLA/KPI* SLA/KPI*



Vytvorenie Integrovaného riešenia bezpečnostných služieb 

Súčasný stav Risk Assessment

Vytvorenie Integrovaného riešenia bezpečnostných služieb 

Analýza rizík z operatívneho 
pohľadu

Výber vhodného mixu 
služieb

REMOTE 
SERVICES

FIRE AND 
SAFETY

ON-SITE 
SERVICES
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• Vyber optimálneho mixu služieb 
na základe sumarizácie rizík a 
nákladov

MOBILE 
SERVICES

ELECTRONIC 
SECURITY

CORPORATE RISK 
MANAGEMENT

Security 
technology

Security 
officers

Remote

On-site

Optimal
security
solution



Bezpečnostné riešenie Securitas nemusia sprevádzať vysoké investičné 

náklady 

Možné obavy z investície do bezpečnostného 
riešenia a prevádzkové náklady 

Služba namiesto predaja alebo prenájmu – prevádzkové náklady 

nemusia sprevádzať vysoké investičné 

Možné obavy z investície do bezpečnostného 

8

prevádzkové náklady 



WE HELP MAKE 
YOUR WORLD 

A SAFER PLACEA SAFER PLACE


