BEST SHOT 2013
Ochrana osôb a majetku je neoddeliteľnou súčasťou ţivota kaţdej demokratickej spoločnosti.
Za týmto účelom prijíma legislatívno-právne organizačné a iné opatrenia, ktorých cieľom je
zvýšiť jej kvalitu. Jedným z nástrojov zvyšovania kvality a komplexného zabezpečenia sú aj
súkromné bezpečnostné sluţby. Profesionalita ich poskytovateľov je však závislá nielen na
kvalitnom výbere osôb, ale aj ich odborných vedomostiach a odborných zručnostiach. Dôvera
ľudí odovzdávaná „do rúk profesionálov“ súkromnej bezpečnosti predpokladá, ţe budú
rozvíjať svoje odborné zdatnosti. Mierou kvality prevádzkovateľov sluţieb súkromnej
bezpečnosti by mala byť vysoká profesionalita ich zamestnancov, a to po všetkých stránkach.
Osobitne na význame získava oblasť ochrany osôb. Nie v jednom prípade si vyţaduje, aby
poskytovatelia tejto sluţby či zásahových hliadok pouţili pri ochrane strelnú zbraň. Jej
dokonalé zvládnutie si vyţaduje nielen psychickú prípravu, ale aj získanie potrebných
návykov a zručností. Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (ďalej len „SKSB“)
uvedomujúc si túto potrebu pravidelne kaţdoročne vytvára organizačné podmienky pre
zdokonaľovanie zamestnancov prevádzkovateľov SBS, ktorí sú jej členmi. Svedčí o tom aj
tretí ročník streleckej súťaţe BEST SHOT, ktorý bol organizovaný aj v tomto roku. Okrem
tohto cieľa, organizácie súťaţe, sú aj osobné stretnutia medzi prevádzkovateľmi a ich
zamestnancami, ktorí sa súťaţe zúčastňujú, výmena skúseností či nadväzovanie neformálnych
priateľských vzťahov. Spoločenský význam tohto druhu stretnutí zvyšuje aj overovanie si
schopností jednotlivcov či druţstiev v streľbe z ručných palných zbraní. Na škodu veci je, ţe
takto významná profesionálne i spoločensky ţiaduca udalosť nenachádza u všetkých členov
SKSB výraznejšiu podporu. Zvyšovanie profesionálneho potenciálu zamestnancov súkromnej
bezpečnosti by mala byť a predpokladáme, ţe aj je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej
politiky. Napriek uvedenému konštatovaniu je moţné prijať záver, ţe aktivity tohto druhu si
nájdu svoje miesto v kaţdej organizácii prevádzkujúcej sluţby súkromnej bezpečnosti.
V tomto roku organizovaná strelecká súťaţ pod názvom BEST SHOT 2013 bola organizačne
pripravená a na vysokej profesionálnej úrovni zabezpečená spoločnosťou Ravi s. r. o. Dňa 04.
októbra 2013 sa stretli súťaţné druţstvá nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska a Ukrajiny
v Nitre. Vhodné podmienky aj túto medzinárodnú streleckú súťaţ poskytla spoločnosť
Strelnica Viliam Fraňo. Priestory krytej strelnice umoţňovali zúčastneným druţstvám či
jednotlivcom optimálne podmienky pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Veľmi pozitívne
je potrebné vnímať, ţe zo strany organizátorov boli vytvorené podmienky aj pre tzv. VIP
súťaţiacich, ktorí si mohli overiť alebo získať prvé skúsenosti z vedenia streľby z ručných
zbraní.
Medzinárodný význam tejto aktivity zvýraznila aj prítomnosť predstaviteľov Polskej izby
ochrony osób i mienia zastúpenej jej prezidentom pánom Slawomirom Wagnerom, ako aj
pána Oleksandra Martynetsa, generálneho direktora Zakarpatska-Šit z Ukrajiny. Česká strana
bola zastúpená výkonnou riaditeľkou spoločnosti Triangles International Trading, s. r. o. pani
Radkou Poskočilovou a marketingovou riaditeľkou Vierou Šimandlovou. Pozitívne na vysokú
úroveň organizácie súťaţe pôsobila aj osobná účasť a ceny sponzorov. Na regulárnosť súťaţe
dohliadali rozhodcovia.
Konateľ spoločnosti Ravi s. r. o. pán Štefan Janis privítal všetkých zúčastnených. Súťaţ
oficiálne otvoril prezident SKSB pán Ing. Imrich Vaváček, pod záštitou ktorého bola súťaţ
organizovaná. Súčasne prezident Polskej izby ochrony osób i mienia pozdravil všetkých
účastníkov súťaţe.
Súťaţilo sa v troch súťaţných kategóriách. Išlo o kategórie „best shooting team/najlepšie
druţstvo“, „WOMEN/ŢENY“, „VIP“ a „best shooter/najlepší strelec“.
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Kategória družstvo strieľala v dvoch súťaţných kategóriách:
- mierená streľba na 25 m vzdialený medzinárodný pištoľový terč s kruhmi /1-10/, počet
rán: 3 rany nástrel v čase 1 minúta + 10 hodnotených rán v čase 2 minúty
- rýchlopaľba v kľaku na 15 m vzdialený terč – ozbrojený páchateľ, počet rán: 5 a 5 rán.
v dvoch zásobníkoch s prebíjaním v čase 15 sekúnd /spolu 10 hodnotených rán/
Kategória ŽENY strieľala v dvoch súťaţných kategóriách:
mierená streľba na 15 m vzdialený medzinárodný pištoľový terč s kruhmi /1-10/, počet rán: 3
rany nástrel v čase 1minúty + 10 hodnotených rán v čase 2 minúty
rýchlopaľba na 10 m vzdialený terč – ozbrojený páchateľ, počet rán: 10 rán v stoji bez
prebitia v čase 15 sekúnd.
Kategória VIP strieľala v jednej súťaţnej kategórii:
- mierená streľba na 15 m vzdialený medzinárodný pištoľový terč s kruhmi /1-10/, počet
rán: 3 rany nástrel v čase 1 minúta + 10 hodnotených rán v čase 3 minúty.
Výsledky súťaţe sú uvedené v tabuľke – doplniť výsledky súťaţe
Ceny pre víťazov súťaţe, ale aj ostatných súťaţiacich motivovali všetkých prítomných
(strelcov, organizačný tím) k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov. Súčasne motivačne by mali
pôsobiť aj na tých, ktorí sa súťaţe nezúčastnili.
Uvedená akcia priniesla nové skúsenosti, poznanie a prehĺbila osobné vzťahy na národnej
i medzinárodnej úrovni. Potvrdila svoju opodstatnenosť a význam pre zvyšovanie odbornej
pripravenosti profesionálov pracujúcich v zásahových hliadkach ochrane osôb alebo sluţbe
detektívnej či v rámci prepravy osôb a majetku či Profesionálnej cezhraničnej prepravy
eurovej hotovosti cestnou dopravou. Stala sa zdrojom inšpirácie pre všetkých zúčastnených
a akcelerátorom ďalšieho zvyšovania profesionálnej úrovne.
Organizátori súťaţe svojim prístupom prejavili vysokú odbornú znalosť potrieb a poţiadaviek
kladených na túto náročnú činnosť. Pozitívne môţeme hodnotiť prístup organizátorov
k moţnej účasti zástupcov akademickej pôdy z radov študentov na ďalšom ročníku súťaţe
BEST SHOT.
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