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LEN TO NAJLEPŠIE V OBLASTI KOMPLEXNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SERVISU

INOVÁCIE

HISTÓRIA
Spoločnosť D.I.SEVEN,
a. s. poskytuje
bezpečnostné
služby od roku 2000
a zamestnáva viac ako
940 stálych zamestnancov.
Firma pôsobí na celom
území Slovenska
a formou pobočiek
zabezpečuje ochranu
viac ako 200 významných
spoločností. V roku 2002
D.I.SEVEN zaviedla
a certifikovala systém
manažérstva kvality
podľa ISO 9001,
pričom sa zaviazala
neustále zlepšovať
poskytované služby.
Súčasne prešla
transformáciou
z pôvodnej spoločnosti
s ručením obmedzeným
na akciovú spoločnosť.
Od roku 2008 firma
v reakcii na zhoršujúce
sa ekonomické prostredie
postupne implementuje
princípy štíhleho riadenia,
štandardizácie všetkých
procesov a pracovísk
D.I.SEVEN. To umožnilo
ďalšie zlepšovanie
a stabilitu poskytovaných
služieb. Súčasne
od roku 2008 poskytuje
konzultačné služby komplexného riadenia
bezpečnostného rizika objektov.
V snahe zvýšiť komfort a prístup k obchodným
partnerom spoločnosť vybudovala sieť
siedmich regionálnych kancelárií.
Starostlivosť o obchodných partnerov
a zamestnancov zabezpečuje tím
regionálnych manažérov a riaditeľov
pobočiek. V roku 2009 spoločnosť a jej
dcérska firma D.I.SEVEN Services, s. r. o.
prijala princípy zodpovedného podnikania
a ochrany životného prostredia,
a následne zaviedla a certifikovala systém
enviromentálneho manažérstva podľa
normy ISO 9001. Starostlivosť o životné
prostredia sa stala dôležitou súčasťou
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stratégie spoločnosti a jej hodnôt.
Od roku 2008 D.I.SEVEN rozširuje služby
technickej ochrany objektov a v roku 2009
spustila služby Strediska registrácie
poplachov. V spolupráci s regionálnymi
partnermi poskytuje komplexné služby
fyzickej aj technickej ochrany s celoslovenskou
pôsobnosťou. Od počiatkov sa D.I.SEVEN
zameriava na znižovanie zdravotných
a bezpečnostných rizík vyplývajúcich
z jej činnosti. V spolupráci s obchodnými
partnermi vytvára bezpečné pracovné
podmienky, v ktorých nikto nie je vystavený
zbytočnému riziku. V roku 2014 spoločnosť
získala bezpečnostný certifikát podľa
normy OHSAS 18001.

Spoločnosť D.I.SEVEN
sa zameriava
na poskytovanie
komplexných
bezpečnostných
služieb na vysokej
profesionálnej úrovni.
Najväčšou ambíciou
je zabezpečiť pre
obchodných partnerov
maximálny stupeň
ochrany a bezpečnosti
tým, že identifikuje
a minimalizuje všetky
potenciálne riziká.
D.I.SEVEN ponúka
kvalitné a profesionálne
služby a naďalej
sa dynamicky rozvíja.
Trvalú pozornosť venuje
kvalite poskytovaných
služieb a v oblasti
bezpečnostného servisu
patrí medzi najžiadanejšie
spoločnosti.
Firma má viac ako
940 zamestnancov
a vzhľadom
na pribúdajúce aktivity
sa toto číslo neustále
zvyšuje. Zabezpečuje
komplexné služby
od bezpečnostného
auditu a poradenstva,
projektovania,
montáže a servisu
až po ochranu osôb a majetku. Pôsobí
na celom území Slovenskej republiky a má
širokú sieť pobočiek v mestách: Bratislava,
Galanta, Nitra, Trenčín, Žilina, Zvolen,
Poprad, Košice.
D.I.SEVEN má zavedený systém
manažérstva kvality certifikovaný podľa
STN EN ISO 9001:2008 a EN ISO
14001:2004. Prevádzkovanie strážnej
služby bolo spoločnosti udelené Krajským
riaditeľstvom PZ pod číslom PS 000674,
detektívnej služby pod číslom PD 000421
a technickej služby pod číslom PT 000490
a odbornej prípravy a poradenstva pod
číslom POP 000417. Medzi poskytované
služby patrí najmä bezpečnostný audit

a poradenstvo, celoplošná fyzická
ochrana objektov, osobná ochrana
(fyzická ochrana osôb), recepčná
a informačná služba, elektronické
zabezpečovacie a kamerové systémy
(predaj, projekcia, montáž, revízie, záručný
a pozáručný servis) a tiež preprava
finančných hotovostí. V rámci komplexného
bezpečnostného servisu sa D.I.SEVEN
špecializuje na profesionálnu, fyzickú ochranu
objektov osôb a ich aktivít, ako
aj na elektronickú ochranu objektov.
Vo všetkých uvedených oblastiach
sa obchodní partneri môžu spoľahnúť
na vysoko ústretový prístup, operatívne
riešenie pripomienok a kvalitné služby.
Spoločnosť ručí za zverený majetok
obchodných partnerov a za činnosti
súvisiace s poskytovaním bezpečnostných
služieb v danom objekte. Navrhovaná
analýza bezpečnostného servisu
je významným predpokladom pre
jeho bezproblémové a profesionálne
fungovanie. Pracovníci D.I.SEVEN pri
jej vypracovaní vychádzajú zo svojich
odborných znalostí a praktických
skúseností, pričom rešpektujú všetky
zákonné normy a špecifikácie požiadavky
obchodných partnerov.
HODNOTA ZNAČKY
Cieľom spoločnosti je poskytovať len tie
najlepšie služby ochrany zodpovedajúce
moderným trendom a poznatkom v oblasti
súkromnej bezpečnosti. Pôsobiť metodicky
a edukačne v prostredí podniku tak, aby
sa ochrana majetku a života stala poslaním
všetkých zainteresovaných osôb. S každým
obchodným partnerom vytvára D.I.SEVEN
rovnocenný vzťah založený na princípoch
spoločenskej zodpovednosti a primeraného
zisku. Dôvody, prečo si obchodní partneri
značku vysoko vážia, sú najmä otvorenosť,
zodpovednosť a profesionalita. Záruky
poskytované spoločnosťou sú zakotvené
v každej jednotlivej obchodnej zmluve.
Za činnosť, ktorú vykonáva, ručí v plnom
rozsahu. V záujme obchodného partnera
tiež dôsledne kontroluje bezúhonnosť
a pracovné nasadenie svojich zamestnancov,
čím znižuje potenciálne riziká na minimum.
Spoločnosť D.I.SEVEN, a. s. má uzatvorené
poistenie za spôsobenú škodu v poisťovni
Kooperativa až do výšky 3 000 000 eur.
Ochranu objektov vykonávajú zamestnanci
spoločnosti D.I.SEVEN, a. s. vybavení
náležitými vecnými bezpečnostnými
prostriedkami. Vzhľadom na vysokú mieru
zodpovednosti a špecifický charakter
práce kladie spoločnosť veľký dôraz
na výber zamestnancov. Všetci uchádzači
o zamestnanie preto prechádzajú
náročným výberovým konaním. Okrem
dobrého zdravotného a psychického
stavu sú nevyhnutnými predpokladmi aj
bezúhonnosť a spoľahlivosť. Rozhodujúci
je aj záujem o danú prácu, iniciatívnosť,
príjemné a ústretové správanie, ako
aj referencie od predchádzajúcich
zamestnávateľov.

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Základom spoločnosti D.I.SEVEN, a. s.
je pravidelne sa vzdelávajúci, vyškolený
a motivovaný tím, ktorý uplatňuje svoju
invenciu nad rámec svojich povinností. Firma
trvalo rozvíja svoje schopnosti, rozširuje
a prehlbuje vedomosti a zručnosti v oblasti
svojho profesijného zamerania. Zachováva
si tiež vysokú kritickosť voči výsledkom svojej
práce. Spoločenskú zodpovednosť
spoločnosť striktne uplatňuje aj spravodlivou
zamestnaneckou a mzdovou politikou,
v súlade s príslušnými zákonmi. Váži si
a uprednostňuje dlhodobé pracovné
vzťahy. Ukončenie pracovného vzťahu
vykonáva len v najnutnejších prípadoch,
vždy dôstojne a s úctou. S každým
obchodným partnerom spoločnosť uzatvára
rovnocenný vzťah založený na princípoch
spoločenskej zodpovednosti a primeraného
zisku. Čestný, otvorený vzťah a zodpovedný
prístup oboch partnerov je základným
predpokladom bezpečnosti. Partnerom
preto firma poskytuje aktuálne, adekvátne,
presné a zrozumiteľné informácie v súlade
s podmienkami zmluvného vzťahu a platnou
legislatívou. Zavádzanie obchodných
partnerov a hazardovanie s ich bezpečnosťou
sa považuje za mimoriadne závažné

porušenie etických pravidiel. Dôležitou
súčasťou stratégie spoločnosti a jej
hodnôt je aj starostlivosť a ochrana
životného prostredia. Vo všetkých procesoch
uplatňuje princípy prevencie voči
negatívnemu ovplyvňovaniu životného
prostredia. Identifikuje tiež enviromentálne
riziká svojej činnosti a stanovuje opatrenia
pre ich elimináciu a znižovanie. Znečisťovanie,
či poškodzovanie životného prostredia
alebo tolerovanie takejto činnosti považuje
D.I.SEVEN za závažné porušenie
etických pravidiel.
ZNAČKA A ČÍSLA
❍❍ 18 ROKOV – SPOLOČNOSŤ
PÔSOBÍ NA SLOVENSKOM TRHU
OD ROKU 2000
❍❍ 940 – POČET STÁLYCH
ZAMESTNANCOV
❍❍ 200 A VIAC – SPOLOČNOSŤ
CHRÁNI MAJETOK VIAC AKO
200 VÝZNAMNÝM FIRMÁM
❍❍ 2015 – SPOLOČNOSŤ JE ZARADENÁ
DO REGISTRA SOLVENTNÝCH FIRIEM
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