
Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy 
 
Predmetom zmluvy je poskytovanie strážnej služby a technickej služby pre Univerzitu Komenského 
v Bratislave, pre jej fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti. 

Výkon strážnej služby a technickej služby bude poskytovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, 
najmä so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  
a v súlade s platnými smernicami a vnútornými predpismi objednávateľa.  

Predmetom zmluvy je nasledovné: 

• zabezpečenie elektronického protipožiarneho systému (EPS), 

• zabezpečenie elektronického zabezpečovacieho systému (EZS), 

• vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, 

• zabezpečenie pripojenia stráženého objektu (prostredníctvom EPS alebo EZS) na pult 
centrálnej ochrany (PCO), 

• zabezpečenie výkonu zásahu pri mimoriadnych udalostiach, 

• ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, 

• ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 

• výkon služby na vrátniciach (kontrola vstupujúcich do jednotlivých objektov, kontrola 
platnosti ubytovacích preukazov, kontrola preukazov ISIC a podávanie písomných vyjadrení, 
na základe akých skutočností boli preukazy ISIC kontrolované),  

• zabezpečovanie prevozu cenín, 

• poskytovanie technickej služby, 

• monitorovanie a evidovanie priestupkov proti vnútorným predpisom objednávateľa a proti 
platným právnym predpisom. 

Výkon strážnej služby a technickej služby bude zabezpečený prostredníctvom zamestnancov, ktorí 
disponujú zákonom určenou odbornou spôsobilosťou a prostredníctvom strediska registrovania 
poplachov so stálou službou. 

Strážna služba a technická služba budú poskytované v rôznej periodicite podľa potrieb objednávateľa  
(presne definované v čiastkovej zmluve/objednávke), napr. strážne služby 5 dní v týždni od 22:00 do 
06:00, 7 dní v týždni od 07:00 do 17:00 a pod. 

1. Strážna služba zahŕňa: 

• ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, 

• ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,  

• služba na vrátniciach objednávateľa – kontrola vstupujúcich do jednotlivých objektov,  

• kontrola platnosti ubytovacích preukazov, 

• kontrola ISIC preukazov (resp. iných ekvivalentných preukazov) a podávanie písomných 
vyjadrení, na základe akých skutočností boli preukazy kontrolované, 

• zapisovanie návštevníkov do knihy návštev, 

• monitorovanie a evidovanie priestupkov proti vnútorným predpisom objednávateľa a proti 
platným právnym predpisom, 

• monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste pomocou 
kamerového systému, 

• vykonávanie obchôdzok vo vnútorných priestoroch a v ubytovacích priestoroch, 

• vykonávanie obchôdzok vo vonkajších areáloch za účelom zabezpečenia ochrany majetku 
zamestnancov, ubytovaných a návštevníkov, 



• poskytovanie informácií uľahčujúcich orientáciu v budovách/areáloch, 

• súčinnosť so zamestnancami objednávateľa, s príslušníkmi PZ SR a HaZZ SR, 

• v prípade potreby uzavretie parkovísk a iných priestorov, 

• vykonanie bezodkladného zásahu v prípade zistenia previnenia voči vnútorným predpisom 
objednávateľa alebo proti platným právnym predpisom (zásah je možné vykonať len v súlade 
so zákonom o súkromnej bezpečnosti), 

• plnenie povinností vyplývajúcich z požiarnych evakuačných plánov, požiarnych poplachových 
smerníc a z pokynov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v pracovnom 
a mimopracovnom čase, 

• zabezpečenie pripojenia EPS a EZS v objektoch objednávateľa na PCO strediska registrovania 
poplachov s nepretržitou službou, 

• zabezpečenie ochrany pokladní, monitorovanie pokladní kamerovým systémom, 

• zabezpečenie strážnych služieb v prípade mimoriadnych udalostí (akékoľvek udalosti, ktoré 
si vyžadujú z bezpečnostného hľadiska navýšenie počtu zamestnancov poskytovateľa, napr. 
kongresy, štrajk a pod.),* 

• vykonávanie ďalších služieb pre objednávateľa zodpovedajúcich predmetu zmluvy. 

*V prípade mimoriadnych udalostí je nevyhnutné navýšiť počet bezpečnostných pracovníkov. 
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie akákoľvek udalosť, ktorá si z bezpečnostného hľadiska vyžaduje 
zvýšené bezpečnostné opatrenie (napr. kongres, spoločenská akcia, štrajk, stráženie v prípade 
narušenia objektu – rozbité okno/dvere).  
V prípade mimoriadnej udalosti sa požaduje navýšenie počtu bezpečnostných pracovníkov najmenej 
o 5 osôb a poskytnutie súčinnosti do 2 hodín od predloženia požiadavky. 

2. Preprava cenín a peňažnej hotovosti 
Predmetom zmluvy je zabezpečenie prepravy cenín a peňažnej hotovosti (ochrana majetku a osoby 
prepravujúcej ceniny/peňažnú hotovosť). Preprava bude zabezpečovaná dvojčlennou ozbrojenou 
motorizovanou hliadkou v rámci Bratislavy podľa potrieb objednávateľa. Každý člen hliadky bude 
ozbrojený krátkou guľovou samonabíjacou zbraňou a bude v spojení s operátorom prostredníctvom 
verejnej rádiovej siete. 
Preprava bude realizovaná na trase vopred stanovenej poverenou osobou objednávateľa. 
Poverení zamestnanci poskytovateľa budú povinní v mieste začatia prepravy v presne stanovenom 
čase identifikovať sa preukazom zamestnanca osobe poverenej na prepravu cenín/peňažnej 
hotovosti, poverenú osobu prevezmú a dopravia na stanovené miesto. 

3. Pult centrálnej ochrany 
Predmetom zmluvy je zabezpečenie nepretržitého (24/7) pripojenia na PCO strediska registrovania 
poplachov prostredníctvom EPS a EZS – spracovanie poplachového signálu z objektu chráneného 
EPS/EZS objednávateľa prostredníctvom PCO a vyslanie zásahovej motorizovanej hliadky, ktorá 
vykoná okamžité preverenie signálu a opatrenia v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní 
bezpečnostnej služby o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

4. Technická služba 
Predmetom zmluvy je projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov 
alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania 
osoby v chránenom objekte. 

Objednávateľ požaduje, aby zamestnanci poskytovateľa boli spôsobilí na výkon strážnej služby 
v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aby boli oboznámení so 
smernicami a s vnútornými predpismi objednávateľa. 


