
P R E Z E N T Á C I A  S P O L O Č N O S T I



B E Z P E Č N O S T N É  S Y S T É M Y



Spoločnosť SKOM, spol. s.r.o., je  spoľahlivou formou, ktorá 
poskytuje bezpečnostné služby širokého rozsahu, v kvalite svetovej 
úrovne. Aplikáciou bezpečnostných systémov mnohých renomovaných 
výrobcov náš zákazník získava bezpečnostné zariadenia vysokej 
technickej úrovne, spoľahlivosti a dlhej životnosti. 

Počas existencie našej spoločnosti /od roku 2002/ sme dokázali, že  
uvedené tvrdenie nie je len reklamným vyhlásením.
Na našom trhu sme sa etablovali ako spoločnosť, ktorá ponúka 
kompletnosť riešenia dodávky, montáže a servisu pre našich 
zákazníkov. 
Naším hlavným cieľom je pre klientov vytvoriť  riešenie cost efecttivity 
security systemu,  ktorý  v dlhodobom horizonte prinesie úsporu 
prevádzkových nákladov na zabezpečenie  bezpečnosti objektu.

Ako dôkaz, že sme v našom obore na Slovensku v silnej pozícii  
( naša spoločnosť  sa  robí hlavne bezpečnostné riešenia pre   veľké 
spoločnosti na Slovensku ) o čom svedčia aj naše obraty,  ktoré sú  
napríklad za posledná dva roky  v objeme 3 535 000 EURO bez DPH. 
(rok 2015 – 1.909mil rok 2014 1,626 ) 



Nedostupnosť prípravnej projektovej i realizačnej dokumentácie, 
alebo iných informácií o chránenom objekte je pre nás najdôležitejšou 
povinnosťou. 

Dodávanými a montovanými systémami dokážeme splniť všetky 
požiadavky zákazníka, a poisťovní. Technické riešenia ochrany 
navrhujeme  po obhliadke  konkrétneho  objektu,  predloženej 
projektovej dokumentácie, požiadavok zákazníka a prípadných 
podmienok  poisťovne. Dodávku, montáž a servis systému vykonávame 
po celom území Slovenskej republiky.

Komplexnosť našich služieb potvrdzuje aj ďalšia skutočnosť, že ako 
jedna z mála firiem prevádzkujeme vlastný pult centralizovanej ochrany 
s nepretržitou 24-hodinovou stálou službou a vlastnou zásahovou 
skupinou, ktorá vykonáva fyzický zákrok na mieste narušenia 
chráneného objektu po obdržaní poplachového signálu.



Spoluprácou so spoločnosťou SKOM získava zákazník spoľahlivého 
partnera v oblasti ochrany vlastného majetku.

Utajenie prevádzkových a aplikovaných bezpečnostných systémov 
zaručujeme v plnom rozsahu.

Sme držiteľom licencie Ministerstva vnútra SR, pre poskytovanie 
technickej služby, v zmysle zák. 473/2005 Zb.z o Súkromných 
bezpečnostných  službách. 

Referencie:

• SAMSUNG Electronics Slovensko 
• dm drogerie markt Slovensko
• SAMSUNG Display Slovensko
• HENKEL Slovensko
 Mnoho iných menších klientov,  ako aj ďalšie veľké  projekty,  o ktorých 
si naši zákaznici neprajú prezentovanie.



SKOM dodáva a inštaluje:

• Bezpečnostné kamery a kamerové systémy 
• Perimetrické zabezpečovacie systémy
• Systémy pre kontrolu vstupu a turnikety
• X-ray skenery batožiny
• Poplachové zabezpečovacie systémy
• Trezory
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