
Zoznam a stručný popis pracovísk REKTORÁT UK 

 

REKTORÁT UK 

 

Rektorát sa člení na nasledujúce úseky, oddelenia, pracoviská a referáty podľa Smernice rektora Univerzity 

Komenského č. 22/2021 - Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave: 

Oddelenia riadené priamo rektorom 

Kancelária rektora (KR) 

Organizačné oddelenie (OO) 

Podateľňa (Pod) 

Útvar legislatívy a právnych služieb (ÚLP)  

Útvar vnútornej kontroly (ÚVK)  

Kancelária Akademického senátu a Správnej rady (KASaSR) 

Úsek kvestora 

Kancelária kvestora (KK)  

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)  

Referát obstarávania zákaziek pre študentské domovy (ROZŠD) 

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU)  

Oddelenie personálnej práce (OPP)  

Oddelenie riadenia financií (ORF) 

Referát plánovania a rozpočtu (RPR) 

Referát všeobecnej učtárne (RVU) 

Referát objednávok a fakturácie (ROF) 

Pokladňa (Pok) 

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv (OPÚO) 

Referát upratovacej služby (RUS) 

Referát autodopravy (RA) 

Referát skladového hospodárstva (RSH) 

Ekonomický odbor Mlyny (EOM) 

Oddelenie riadenia financií Mlyny (ORFM) 

Referát plánovania a rozpočtu Mlyny (RPRM) 

Referát všeobecnej učtárne Mlyny (RVUM) 

Referát objednávok a fakturácie Mlyny (ROFM) 

Pokladňa Mlyny (PokM) 

Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Mlyny (OPEPM)  

Oddelenie mzdovej učtárne Mlyny (OMUM)  

Podateľňa Mlyny (PodM)  

Ekonomický odbor Družba (EOD) 

Oddelenie riadenia financií Družba (ORFD) 

Referát plánovania a rozpočtu Družba (RPRD) 

Referát všeobecnej učtárne Družba (RVUD) 

Referát objednávok a fakturácie Družba (ROFD) 

Pokladňa Družba (PokD) 

Oddelenie práce a miezd Družba (OPMD)  

Podateľňa Družba (PodD)  

Kvestor UK navyše metodicky usmerňuje a koordinuje správu nehnuteľností využívaných nasledovnými 

CFS: 

Botanická záhrada UK 

Učebno-výcvikové zariadenie Richňava 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/kancelaria-rektora-kr/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/kancelaria-rektora-kr/podatelna-pod/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/utvar-legislativy-a-pravnych-sluzieb-ulp/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/utvar-vnutornej-kontroly-uvk/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/kancelaria-akademickeho-senatu-a-spravnej-rady-uk-kasasr/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/kancelaria-kvestora-kk/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-centralneho-obstaravania-zakaziek-ocoz/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-centralneho-obstaravania-zakaziek-ocoz/#c118233
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-ekonomiky-prace-a-mzdovej-uctarne-oepamu/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-personalnej-prace-opp/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-orf/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-orf/#c75621
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-orf/#c75622
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-orf/#c75623
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-mlyny-orfm/#c118277
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-udrzby-a-oprav-opuo/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-udrzby-a-oprav-opuo/#c83093
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-udrzby-a-oprav-opuo/#c83094
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-udrzby-a-oprav-opuo/#c90918
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-mlyny-orfm/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-mlyny-orfm/#c118272
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-mlyny-orfm/#c118273
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-mlyny-orfm/#c118276
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-mlyny-orfm/#c118277
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-personalnej-prace-a-ekonomiky-prace-mlyny-opepm/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-mzdovej-uctarne-mlyny-omum/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/podatelna-mlyny-podm/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-druzba-orfd/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-druzba-orfd/#c118288
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-druzba-orfd/#c118289
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-druzba-orfd/#c118290
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-riadenia-financii-druzba-orfd/#c118292
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prace-a-miezd-druzba-opmd/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/podatelna-druzba-podd/
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/kvestorka-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/botanicka-zahrada-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/ucebno-vycvikove-zariadenia/uvz-uk-richnava/


Úsek pre majetok a investície 

Oddelenie majetku a investícií (OMI) 

Referát investícií (RI) 

Referát evidencie majetku (REM) 

Oddelenie správy nehnuteľností (OSN) 

Referát nájmov a podnikateľskej činnosti (RNPČ) 

Študiné a kongresové stredisko Modra - Harmónia (ŠKSMH) 

Učebno-výcvikové zariadenie Modra - Piesok (UVZMP) 

Oddelenie majetku a investícií pre študentské domovy (OMIŠD) 

Referát nebytových priestorov pre študentské domovy (RNPŠD) 

Referát majetku pre študentské domovy (RMŠD) 

Referát investícií pre študentské domovy (RIŠD) 

Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci 

Oddelenie vzdelávania (OV) 

Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a študijnej legislatívy (RUDŠAL) 

Referát obsahovej správy AIS (ROS AIS) 

Centrum vysokoškolskej pedagogiky (CVP)  

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ)  

Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV) 

Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP) 

Univerzita tretieho veku (UTV) 

Referát odborného vzdelávania (ROV) 

Prorektor pre vzdelávanie a sociálne veci navyše metodicky usmerňuje nasledovné CFS: 

Psychologická poradňa UK 

Úsek pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť 

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (OVČDŠ) 

Oddelenie projektov (OPV)  

Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť naviac metodicky usmerňuje: 

CFS UK Akademická knižnica UK 

SHS UK Vedecký park UK 

Úsek pre vonkajšie vzťahy 

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV) 

Infocentrum 

Prorektor pre vonkajšie vzťahy navyše metodicky usmerňuje CFS: 

Vydavateľstvo UK 

Úsek pre medzinárodné vzťahy 

Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV) 

Oddelenie programu Erasmus (OPE)  

Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT (OE)  

Prorektor pre medzinárodné vzťahy naviac metodicky usmerňuje CFS: 

UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie 

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam 

Kanadské štúdiá 

Úsek pre kvalitu 

Oddelenie kvality (OK) 

Archív (A) 

Úsek pre informačné technológie 

Prorektor pre informačné technológie metodicky usmeňuje CFS Centrum informačných technológií UK (CIT 

UK) 

Úsek pre študentské domovy 

https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-majetku-a-investicii-omi/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-majetku-a-investicii-omi/#c75585
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-majetku-a-investicii-omi/#c75639
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-spravy-nehnutelnosti-osn/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-spravy-nehnutelnosti-osn/#c118297
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-spravy-nehnutelnosti-osn/#c110050
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-spravy-nehnutelnosti-osn/#c118298
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-majetku-a-investicii-pre-studentske-domovy-omisd/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-majetku-a-investicii-pre-studentske-domovy-omisd/#c118300
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-majetku-a-investicii-pre-studentske-domovy-omisd/#c118301
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-majetku-a-investicii-pre-studentske-domovy-omisd/#c118303
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-vzdelavania-ov/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-vzdelavania-ov/#c90922
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-vzdelavania-ov/#c90923
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/centrum-vysokoskolskej-pedagogiky-cvp/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/centrum-dalsieho-vzdelavania-cdv/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/centrum-dalsieho-vzdelavania-cdv/#c110054
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/centrum-dalsieho-vzdelavania-cdv/#c110055
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/centrum-dalsieho-vzdelavania-cdv/#c110056
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektorka-pre-vzdelavanie-a-socialne-veci/
https://uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-vedecko-vyskumnej-cinnosti-a-doktorandskeho-studia-ovcds/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-projektov-opv/
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektor-pre-vedu-doktorandske-studium-a-projektovu-cinnost/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/
http://www.cusp.uniba.sk/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-pre-vonkajsie-vztahy-ovv/
https://uniba.sk/infocentrum/
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektor-pre-vonkajsie-vztahy/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/vydavatelstvo-uk/
https://uniba.sk/omv/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-pre-europske-projekty-a-erasmus-oep/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-pre-univerzitnu-alianciu-enlight-oe/
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektor-pre-medzinarodne-vztahy/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/unesco-katedra-plurilingvalnej-a-multikulturnej-komunikacie/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/unescohre/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/oddelenie-kanadskych-studii-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-kvality-ok/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/archiv-uk-a/
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektor-pre-informacne-technologie/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/


Technický odbor Mlyny (TOM) 

Oddelenie správy budov Mlyny (OSBM)  

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny (OERM) 

Referát tepelného hospodárstva Mlyny (RTHM) 

Oddelenie údržby Mlyny (OÚM) 

Referát murárskych prác Mlyny (RMuPM) 

Referát vodárenských prác Mlyny (RVPM) 

Referát zámočníckych prác Mlyny (RZPM) 

Oddelenie opráv Mlyny (OOM) 

Referát stolárskych prác Mlyny (RSPM) 

Referát čalúnnických prác Mlyny (RČPM) 

Referát podlahárskych prác Mlyny (RPPM) 

Referát maliarskych prác Mlyny (RMPM) 

Oddelenie správy areálu Mlyny (OSAM)  

Prevádzkový odbor Mlyny (POM) 

Ubytovacie oddelenie Mlyny (UOM)  

Oddelenie prevádzky a hygieny Mlyny (OPHM) 

Referát skladového hospodárstva Mlyny (RSHM) 

Referát služieb Mlyny (RSM) 

Referát upratovacích služieb Mlyny (RUSM) 

Referát kontroly hygieny a inventáru Mlyny (RKHIM) 

Referát vrátnej a poriadkovej služby Mlyny (RVPSM) 

Technický odbor Družba (TOD) 

Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba (OÚOSD)  

Oddelenie energetiky a revízií Družba (OERD)  

Oddelenie správy budov, vrátnej a informačnej služby Družba (OSBVID)  

Prevádzkový odbor Družba (POD) 

Ubytovacie oddelenie Družba (UOD)  

Oddelenie hotelového ubytovania a služieb Družba (OHUSD)  

Oddelenie prevádzky a hygieny Družba (OPHD) 

Referát skladového hospodárstva Družba (RSHD) 

 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Hlavný objekt Rektorátu UK 

počet všetkých objektov 2 objekty - stará časť budovy a nová časť budovy 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

280 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

administratíva, upratovačky, skladníci, vrátnici , údržba, 
maliari,  stolári, záhradníci, elektrikári, kuriči 

objekty so zvýšeným rizikom vzniku požiaru  áno 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Objekt – Stará časť budovy   

Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava   

https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-spravy-budov-mlyny-osbm/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-energetiky-a-revizii-mlyny-oerm/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-energetiky-a-revizii-mlyny-oerm/#c118497
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-udrzby-mlyny-oum/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-udrzby-mlyny-oum/#c118499
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-udrzby-mlyny-oum/#c118500
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-udrzby-mlyny-oum/#c118501
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-oprav-mlyny-oom/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-oprav-mlyny-oom/#c118504
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-oprav-mlyny-oom/#c118505
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-oprav-mlyny-oom/#c118506
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-oprav-mlyny-oom/#c118508
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-spravy-arealu-mlyny-osam/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/ubytovacie-oddelenie-mlyny-uom/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-a-hygieny-mlyny-ophm/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-a-hygieny-mlyny-ophm/#c118534
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-a-hygieny-mlyny-ophm/#c118535
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-a-hygieny-mlyny-ophm/#c118536
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-a-hygieny-mlyny-ophm/#c118537
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-a-hygieny-mlyny-ophm/#c118538
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-udrzby-oprav-a-spravy-arealu-druzba-ouosd/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-energetiky-a-revizii-druzba-oerd/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-spravy-budov-vratnej-a-informacnej-sluzby-druzba-osbvid/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/ubytovacie-oddelenie-druzba-uod/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-hoteloveho-ubytovania-a-sluzieb-druzba-ohusd/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-a-hygieny-druzba-ophd/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-prevadzky-a-hygieny-druzba-ophd/#c118549


využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Učebne, kancelárie, študovne, priestory na 
prenájom 

počet podlaží objektu 7 

úžitková plocha objektu Cca 13000 m2 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

vodovodné hydranty vonkajšie áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): Požiarne klapky a požiarne uzávery 

práca v mimopracovnom čase:  áno 

protipožiarna hliadka pracoviska 
áno 

 

Tabuľka č.3 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt – Nová časť budovy   

Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava   

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Učebne, kancelárie, študovne, priestory na 
prenájom, stolárska dielna, kotolňa, telocvična 

počet podlaží objektu 7 

úžitková plocha objektu Cca 11000 m2 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

vodovodné hydranty vonkajšie áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): Požiarne klapky a požiarne uzávery 

práca v mimopracovnom čase áno 

protipožiarna hliadka 
áno 

 

VYSUNUTÉ PRACOVISKO - Botanická záhrada UK 

 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Botanická záhrada UK 

počet všetkých objektov 
Hlavná budova a niekoľko menších objektov.  

adresa objektu Adresa: Botanická 3, 841 04 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Botanická záhrada, kancelárie, skleníky, 
plynová kotolňa, stolárska dielňa 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 



elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

práca v mimopracovnom čase:  áno 

 

 

VYSUNUTÉ PRACOVISKO - CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov. 

 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

počet všetkých objektov 
2 - budovy  

adresa objektu Adresa: Žižkova 10, 811 02 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Kancelárie, učebne, plynová kotolňa 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno  

práca v mimopracovnom čase:  nie 

 

 

VYSUNUTÉ PRACOVISKO - LODENICA UK 

 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 

Lodenica 

počet všetkých objektov 
1  budova  

adresa objektu Adresa: Botanická 7, 84104 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Športové centrum, bytový objekt, prenájom 
priestorov, sklad lodí 

počet podlaží objektu 2 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) áno 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno  

práca v mimopracovnom čase:  nie 



VYSUNUTÉ PRACOVISKO - UVZ Modra-Piesok 

Chata UK Modra-Piesok 

 

Chata UK Modra-Piesok sa nachádza na úpätí pohoria Malých Karpát v rekreačnej oblasti Modra-
Piesok, asi 150 m pod Zochovou chatou a 6 km od mesta Modra. Penzión ponúka ubytovanie v dvoj, 
troj a štvorposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. V priestoroch penziónu je k dispozícii 
plne vybavená kuchyňa s možnosťou prípravy jedla a samostatná jedáleň. 
Súčasťou areálu je prírodné ohnisko, detské ihrisko a parkovisko.  
Celková kapacita penziónu je 40 lôžok 

 
 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Chata UK Modra-Piesok 

počet všetkých objektov 
1  budova  
Adresa:  
Modra-Piesok 4008, Lokalita A12, 900 01  Modra  

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

Do 3 osôb 

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb  Kapacita objektu cca 40 osôb 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

administratíva, upratovačky, kuchyňa, údržba,  
záhradník, ubytovacie zariadenie 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu 
Objekt-1   
Adresa: Modra-Piesok 4008, Lokalita A12, 
 900 01  Modra 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie zariadenie, kuchyňa, rokovacie 
priestory, kongresová sála, kotolňa  

počet podlaží objektu 3 

 

VYSUNUTÉ PRACOVISKO - Študijné a kongresové stredisko Modra – Harmónia 
 

Študijné a kongresové stredisko Univerzity Komenského sa nachádza v Modre. Stredisko je vhodné na 
školenia, semináre, kurzy, pracovné porady, tréningové programy, prezentácie firiem, sústredenia 
športových a umeleckých kolektívov a pod. V stredisku sa zabezpečuje: ubytovanie, stravovanie, 
kongresové priestory, učebne, relax.  
Stredisko ponúka: 

• 5 rokovacích miestností s kapacitou 12, 20, 30 a 60 miest s technickým vybavením 

• Kongresovú sálu s kapacitou 150 miest s pódiom a kompletným ozvučením 

• Počítačovú miestnosť vybavenú počítačmi s neobmedzeným prístupom na internet  

• Infra saunu 

• Miestnosť na cvičenie 

• Záhradnú terasu s možnosťou opekania 
 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia 



počet všetkých objektov 1  budova  

Adresa: Modra - Harmónia č. 3553, 900 01 Modra 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

Do 10 osôb 

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb  Kapacita objektu cca 100 osôb 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

administratíva, upratovačky, kuchyňa, údržba,  
záhradník, ubytovacie zariadenie 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Objekt-1   

Adresa: Modra - Harmónia č. 3553,  

900 01 Modra 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie zariadenie, kuchyňa, rokovacie 
priestory, kongresová sála 

počet podlaží objektu 3 

 

VYSUNUTÉ PRACOVISKO  - PROFESORSKÝ DOM 

Objekt pri Botanickej záhrade UK, kde sa nachádza 10 bytov. 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Profesorský dom 

počet všetkých objektov 
1  budova  
Adresa: Botanická 27 / 29, Bratislava  

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb  Kapacita objektu 10 bytov 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

Bytový objekt 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie 
zariadenie, telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Bytový objekt, plynová kotolňa 

 

VYSUNUTÉ PRACOVISKO - UVZ UK Richňava 

Zariadenie poskytuje ubytovanie a možnosť celodenného stravovania (plná penzia, polpenzia). 
Ubytovacia kapacita predstavuje 32 lôžok v 10 izbách so spoločným sociálnym zariadením a 8 
lôžok v 3 izbách s vlastným sociálnym zariadením. Chata sa nachádza v prostredí Štiavnických 
vrchov.  

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
UVZ UK Richňava 

počet všetkých objektov 2  budovy  



Adresa: Štiavnické Bane, 969 81 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

Do 10 osôb 

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb (internáty) Kapacita objektov cca 40 osôb 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

administratíva, upratovačky, kuchyňa, údržba, , 
záhradník, ubytovacie zariadenie 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov (fakulty) - 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Objekt-1   

Adresa: Štiavnické Bane, 969 81 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie zariadenie 

počet podlaží objektu 2 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Objekt-2  

Adresa: Štiavnické Bane, 969 81 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie zariadenie 

počet podlaží objektu 1 

 

VYSUNUTÉ PRACOVISKO  - STARÉ GRUNTY (SG) 

 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 

STARÉ GRUNTY (SG) 

počet všetkých objektov 
9 - budov  

adresa objektu Adresa: Staré Grunty 55, Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Kancelárie, archív, tlačiareň, plynová kotolňa, 
prenájom priestorov 

počet podlaží objektu Objekty majú  1 až 2 podlažia 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno  

 



Cenová ponuka REKTORÁT UK 

CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: Hlavný objekt Rektorátu UK 

Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava   
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 8 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

165,- 165,- 1980,- 1980,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

165,- 165,- 1980,- 1980,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

100,- 100,- 1200,- 1200,- 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

430,- 430,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

5160,- 5160,- 

 

CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: Botanická záhrada UK 
Botanická 3, 841 04 Bratislava 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 30,- 30,- 360,- 360,- 



úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

130,- 130,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a POv trvaní 
1 rok 

1560,- 1560,- 

 

CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
Adresa: Žižkova 10, 811 02 Bratislava 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 1 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

20,- 20,- 240,- 240,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

20,- 20,- 240,- 240,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

30,- 30,- 360,- 360,- 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

70,- 70,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

840,- 840,- 

 

 



CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: Lodenica 
Adresa: Botanická 7, 84104 Bratislava 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 1 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

30,- 30,- 360,- 360,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

30,- 30,- 360,- 360,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

10,- 10,- 120,- 120,- 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

70,- 70,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

840,- 840,- 

 

CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: Chata UK Modra-Piesok 
Adresa: Modra-Piesok 4008, Lokalita A12, 900 01  Modra 

Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 1 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

20,- 20,- 240,- 240,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

20,- 20,- 240,- 240,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 

10,- 10,- 120,- 120,- 



- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

50,- 50,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

600,- 600,- 

 

CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: Študijné a kongresové stredisko Modra - Harmónia 
Modra - Harmónia č. 3553, 900 01 Modra 

Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 1 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

30,- 30,- 360,- 360,- 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

130,- 130,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a OPP 
v trvaní 1 rok 

1560,- 1560,- 

 

CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: Profesorský dom 
Adresa: Botanická 27 / 29, Bratislava 
Doplňujúce informácie o zákazke: 



Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 1 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

10,- 10,- 120,- 120,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (BOZP) 

10,- 10,- 120,- 120,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

0,- 0,- 0,- 0,- 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

20,- 20,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

240,- 240,- 

 

CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: UVZ UK Richňava 

Adresa: Štiavnické Bane, 969 81 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 1 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

30,- 30,- 360,- 360,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

30,- 30,- 360,- 360,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 

10,- 10,- 120,- 120,- 



- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

70,- 70,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

840,- 840,- 

 

CENOVÁ PONUKA 

PRACOVISKO: STARÉ GRUNTY (SG) 
Adresa: Staré Grunty 55, Bratislava 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, kompletné zakreslenie objektov. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 

 Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

40,- 40,- 480,- 480,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

40,- 40,- 480,- 480,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia študentov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

30,- 30,- 360,- 360,- 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

110,- 110,- 

Cena za predmet zákazky pre pracovisko 
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

1320,- 1320,- 

 

CENA SPOLU 
(všetky uvedené pracoviská) 

Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

1080,- 1080,- 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

12960,- 12960,- 

 



Zoznam a stručný popis pracovísk  
 

Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave snúbi vyše deväťdesiat ročnú tradíciu právnej 
vedy a právnického vzdelávania s inovatívnymi, tvorivými prístupmi, ktorých jednoznačným cieľom je 
pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe a vytvoriť také kvalitné vedecké diela, ktoré rozvíjajú 
aplikačnú prax.  
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých 
troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme.  
PraF UK ako súčasť verejnej vysokej školy sídli v budove na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave spolu 
s rektorátom UK a časťou Filozofickej fakulty UK, pričom PraF UK užíva približne tretinu z týchto 
priestorov. Zároveň užíva nové priestory, cca 2000 m2  na Vajanského nábreží č. 10 a časť priestorov na 
Starých Gruntoch 55 kde je zriadený archív. 

Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 

počet všetkých objektov / pracovísk 
3-objekty 
1 - Šafárikovom nám. č. 6, Bratislava 
2 - Vajanského nábrežie č. 10, Bratislava 
3 - Staré Grunty č. 55, Bratislava 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

200 

orientačný počet spolu – študentov (fakulty) 2200 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

Administratívne činnosť, pedagogická činnosť, archív, činnosti 
zabezpečujúce prevádzku fakulty . 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov (fakulty) áno  

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie - pracoviská 
1 - Šafárikovom nám. č. 6, Bratislava 
2 - Vajanského nábrežie č. 10, Bratislava 
3 - Staré Grunty č. 55, Bratislava 

adresa objektov 
1 - Šafárikovom nám. č. 6, Bratislava 
2 - Vajanského nábrežie č. 10, Bratislava 
3 - Staré Grunty č. 55, Bratislava 

využitie objektov (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

študovne, kancelárie, archív 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery  áno   

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) nie  

 



 

CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 

Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami jednotlivých pracovísk. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

100,- 100,- 1200,- 1200,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

100,- 100,- 1200,- 1200,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

40,- 40,- 480,- 480,- 

 

CENA SPOLU ZA (Práv. fakultu UK) Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

240,- 240,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

2880,- 2880,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam a stručný popis pracovísk  

 

Farmaceutická fakulta  

Univerzita Komenského v Bratislave 
 

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) je jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku. Vznikla v roku 1952 ako v 

poradí šiesta samostatná fakulta Univerzity Komenského. V rokoch 1960 – 1969 bola dokonca jedinou 

celoštátnou fakultou vo vtedajšom Československu. 

CENOVÁ PONUKA 

Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 

 
Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre jednotlivé fakulty/súčastí 

počet všetkých objektov  4 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

278 

orientačný počet spolu – študentov (fakulty) 1038 

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb (internáty) 0 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

Kancelárska, pedagogická, laboratórna, lekárnická, 
vrátnik, upratovacia, dielenská, záhradnícka.  

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov (fakulty) áno  

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre ubytované osoby 
(internáty) 

nie 

objekty so zvýšeným rizikom vzniku požiaru  áno (ak áno, je potrebné objekt konkretizovať) 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie – túto tabuľku spracovať zvlášť pre každý objekt 

adresa objektu Odbojárov 10, Bratislava  

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

študovne, kancelárie, telocvičňa, prenájom, 
kotolňa, laboratória, kuchyňa,  

počet podlaží objektu 5 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 1 služobný byt 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS)  nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ)  nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo):  nie 

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) áno - vrátnik 

https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/historia/


protipožiarna hliadka  
áno/ protipožiarna hliadka pracoviska 

 

Tabuľka č.3 

Podrobnejšie informácie – túto tabuľku spracovať zvlášť pre každý objekt 

adresa objektu Kalinčiakova 8, Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

študovne, kancelárie, telocvičňa, prenájom, 
kotolňa, laboratória, dielňa, 

počet podlaží objektu 5 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 1 služobný byt 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ)  nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno  

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) áno - vrátnik 

protipožiarna hliadka  
áno/ protipožiarna hliadka pracoviska 

 

Tabuľka č.4 

Podrobnejšie informácie – túto tabuľku spracovať zvlášť pre každý objekt 

adresa objektu Nové záhrady 1, Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Záhrada, kotolňa, pracovňa  

počet podlaží objektu 1 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné nie 

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): nie 

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) nie  

protipožiarna hliadka  
áno/ protipožiarna hliadka pracoviska 

 

 

 

 



Tabuľka č.5 

Podrobnejšie informácie – túto tabuľku spracovať zvlášť pre každý objekt 

adresa objektu UL FaF, Ružinovská 12A, Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

študovne, kancelárie, ambulancie, prenájom, 
rozvodňa, predajne 

počet podlaží objektu 3 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno  

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) nie  

protipožiarna hliadka  
áno/ protipožiarna hliadka pracoviska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave  
Objekt č.1, Odbojárov 10, Bratislava, 832 32 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

200,- 200,- 2400,- 2400,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

200,- 200,- 2400,- 2400,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

50,- 50,- 600,- 600,- 

 

CENA SPOLU ZA PRACOVISKO Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

450,- 450,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

5400,- 5400,- 

 

CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave  
Objekt č.2 , Kalinčiakova 8, Bratislava 832 32 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

200,- 200,- 2400,- 2400,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

200,- 200,- 2400,- 2400,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 

50,- 50,- 600,- 600,- 



- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

 

CENA SPOLU ZA PRACOVISKO Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

450,- 450,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

5400,- 5400,- 

 

CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave  
Objekt č. 3, Nové záhrady 1, Bratislava 821 05 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

50,- 50,- 600,- 600,- 

 

CENA SPOLU ZA PRACOVISKO Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

150,- 150,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

1800,- 1800,- 

 

 

 

 

 

 



CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave  

Objekt č. 4, UL FaF, Ružinovská 12A, Bratislava 821 01 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

10,- 10,- 120,- 120,- 

 

CENA SPOLU ZA PRACOVISKO Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

110,- 110,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

1320,- 1320,- 

 

CENA SPOLU ZA VŠETKY 4 PRACOVISKÁ 
Objekt č.1, Odbojárov 10, Bratislava 832 32 
Objekt č.2 , Kalinčiakova 8, Bratislava 832 32 
Objekt č. 3, Nové záhrady 1, Bratislava 821 
05 
Objekt č. 4, UL FaF, Ružinovská 12A, 

Bratislava 821 01 

Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 mesiac 

1160,- 1160,- 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

13920,- 13920,- 

 

 

 

 

 



 

Zoznam a stručný popis pracovísk  

 

Pedagogická fakulta  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Pedagogická fakulta UK vznikla v roku 1946. Od počiatku bola vytvorená tak, aby plnila spoločenské poslanie 
v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl a zariadení, resp. inštitúcií, kde sa realizujú 
edukačné činnosti. Hlavným poslaním fakulty je pripravovať pedagógov - profesionálov pre pracovné pozície 
najmä v oblasti školstva a sociálnych služieb a pomoci a tiež rozvíjať študijné programy, vedu a výskum v 
oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Pedagogická fakulta UK je vzdelávacou, 
výskumnou a akademickou inštitúciou celoslovenského významu, ktorá má zároveň množstvo zahraničných 
partnerov. Pedagogická fakulta UK je najstaršou pedagogickou fakultou na Slovensku a patrí medzi najväčšie 
pedagogické fakulty.  

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: Pedagogická fakulta UK 

počet všetkých objektov 3 

Objekt č.1, Račianska 59, Bratislava 813 34 

Objekt č.2 , Šoltésovej 4, Bratislava 811 08 

Objekt č. 3, Moskovská 3, Bratislava 811 08 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

cca 280 

orientačný počet spolu – študentov (fakulty) cca 2500 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

administratívna činnosť, pedagogická činnosť, činnosti 
zabezpečujúce prevádzku fakulty – kurič, elektrikár, údržbár.  

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov fakulty. áno  
 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie o objektoch 

adresa objektu Objekt č.1, Račianska 59, Bratislava 813 34 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

kancelárie, študovne, výmenníková stanica, 
garáž, dielňa  

počet podlaží objektu 4 z toho 1 podzemné podlažie 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS)  nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ)  nie 

požiarne uzávery  áno - požiarne dvere 

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) áno  

protipožiarna hliadka 
áno - protipožiarna hliadka pracoviska 



 

Tabuľka č.3 

Podrobnejšie informácie 

adresa objektu Objekt č.2 , Šoltésovej 4, Bratislava 811 08 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

kancelárie, študovne, ateliéry, výmenníková 
stanica, garáž, dielňa  

počet podlaží objektu 6 z toho 1 podzemné podlažie 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ)  nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno - požiarne dvere 

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) áno 

protipožiarna hliadka 
áno - protipožiarna hliadka pracoviska 

 

Tabuľka č.4 

Podrobnejšie informácie  

adresa objektu Objekt č. 3, Moskovská 3, Bratislava 811 08 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

kancelárie, študovne, výmenníková stanica 

počet podlaží objektu 5 z toho 1 podzemné podlažie 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ)  nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): Áno - požiarne dvere 

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) nie 

protipožiarna hliadka 
nie 

 

 

 

 

 

 



 

CENOVÁ PONUKA 

Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 

 
CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave  

Objekt č.1, Račianska 59, Bratislava 813 34 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

10,- 10,- 120,- 120,- 

 

CENA SPOLU ZA PRACOVISKO Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

110,- 110,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

1320,- 1320,- 

 

CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave  

Objekt č.2 , Šoltésovej 4, Bratislava 811 08 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

45,- 45,- 540,- 540,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

50,- 50,- 600,- 600,- 



Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

10,- 10,- 120,- 120,- 

 

CENA SPOLU ZA PRACOVISKO Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

105,- 105,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

1260,- 1260,- 

 

CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave  

Objekt č. 3, Moskovská 3, Bratislava 811 08 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

40,- 40,- 480,- 480,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

40,- 40,- 480,- 480,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

10,- 10,- 120,- 120,- 

 

CENA SPOLU ZA PRACOVISKO Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

90,- 90,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

1080,- 1080,- 

 

CENA SPOLU ZA VŠETKY 3 PRACOVISKÁ 
Objekt č.1, Račianska 59, Bratislava 813 34 
Objekt č.2 , Šoltésovej 4, Bratislava 811 08 
Objekt č. 3, Moskovská 3, Bratislava 811 08 

Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky  305,- 305,- 



Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 mesiac 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

3660,- 3660,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam a stručný popis pracovísk  

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je najmladšou 
fakultou UK. Vznikla v roku 2002 a za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať ako jedna z 
najlepších spoločensko-vedných fakúlt na Slovensku, s renomé aj v zahraničí. Zároveň patrí medzi tri 
najlepšie fakulty UK.  

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 

počet všetkých objektov / pracovísk 
2-objekty 
1 - fakulta - jedna budova, záhrada + parkovisko,  
2- menšia bytová jednotka pri objekte fakulty  

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

150 

orientačný počet spolu – študentov (fakulty) 900 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

Administratívne činnosť, pedagogická činnosť, činnosti 
zabezpečujúce prevádzku fakulty – údržba, elektrikár, 
záhradník, kurič plynovej kotolne  

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov (fakulty) áno  

objekty so zvýšeným rizikom vzniku požiaru  nie 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie  

Objekt – FSEV UK- Mlynské luhy č.4 , 821 05 Bratislava 

adresa objektu FSEV UK- Mlynské luhy č.4 , 821 05 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

študovne, kancelárie, plynová kotolňa, dielňa, 
záhrada, parkovisko 

počet podlaží objektu 4 np. 

Hasiace prístroje prenosné 39 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné 12 

vodovodné hydranty vonkajšie 1 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) 1 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) 0 

požiarne uzávery  áno   

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) áno - práca v noci  

 

 

CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) 

Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 



Každodenná komunikácia so zamestnancami jednotlivých pracovísk. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

150,- 150,- 1800,- 1800,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

150,- 150,- 1800,- 1800,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

60,- 60,- 720,- 720,- 

 

CENA SPOLU ZA (FSEV UK) Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

360,- 360,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

4320,- 4320,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam a stručný popis pracovísk  

 

Vedecký park 

Univerzita Komenského v Bratislave 
 

V máji 2015 bola ako jeden z výstupov projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, 
financovaného z Operačného programu výskum a vývoj, zriadená samostatne hospodáriaca súčasť  Univerzity 
Komenského v Bratislave - Vedecký park. 

Budova Vedeckého parku UK bola odovzdaná do užívania v auguste 2015. Následne sa začalo s inštaláciou 
prístrojového vybavenia a nábytku do laboratórií a pracovní. Aktívna činnosť v nových priestoroch sa začala od 
januára 2016 

Vedecký park je špecializovaným výskumným a vývojovým pracoviskom UK s prioritným zameraním na oblasť 
biomedicíny, enviro-medicíny a biotechnológií. 

Okrem vlastných zamestnancov využívajú jeho infraštruktúrne kapacity aj zamestnanci ostatných fakúlt, 
zároveň formou spoločných pracovísk integruje spoločné výskumné činnosti pracovísk univerzity lokalizovaných 
v rôznych častiach mesta. 

Infraštruktúru Vedeckého parku UK aktívne využíva viac 180 pracovníkov z radov zamestnancov univerzity 
a partnerských subjektov. 

 

CENOVÁ PONUKA 

Vedecký park Univerzita Komenského v Bratislave 

 
Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre jednotlivé fakulty/súčastí 

počet všetkých objektov  1 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

70 

orientačný počet spolu – študentov (fakulty) 0 

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb (internáty) 0 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

Odborné laboratórne práce, kancelárska práca, 
upratovacia činnosť 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov (fakulty) nie 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre ubytované osoby 
(internáty) 

nie 

objekty so zvýšeným rizikom vzniku požiaru  nie 
 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie – túto tabuľku spracovať zvlášť pre každý objekt 

adresa objektu Ilkovičova 8, 841 04  Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Laboratórne a kancelárske priestory 



počet podlaží objektu 4 nadzemné a 1 podzemné podlažie 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie Áno 3x 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) áno 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) áno 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): Áno (22x FTM trade, 42x D-Trade) 

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) áno 

protipožiarna hliadka  
áno/ protipožiarna hliadka pracoviska 

 

 
CENOVÁ PONUKA 
CENOVÁ PONUKA – Vedecký park Univerzita Komenského v Bratislave  
Objekt č.1, Ilkovičova 8, 841 04  Bratislava 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracovísk a rôzna poradenská činnosť minimálne 4 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP a PO (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa 
presných požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

150,- 150,- 1800,- 1800,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

150,- 150,- 1800,- 1800,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 

60,- 60,- 720,- 720,- 

 

CENA SPOLU ZA VEDECKÝ PARK Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 mesiac 

360,- 360,- 

Cena za poskytovanie služieb BOZP a PO 
v trvaní 1 rok 

4320,- 4320,- 

 

 

 

 



Zoznam a stručný popis pracovísk REKTORÁT UK 

 

REKTORÁT UK - VYSUNUTÉ PRACOVISKO - DRUŽBA UK 

Vysokoškolský internát Družba 

 

Družba UK je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa nachádza v blízkosti nábrežia 

rieky Dunaj a historického centra Bratislavy. 

Počas školského roka Družba UK poskytuje ubytovanie študentom najmä Prírodovedeckej, Lekárskej, 

a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kapacita internátu je približne 2400 lôžok. 

V Družbe UK sa celoročne nachádza hotel s kapacitou 110 lôžok. 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Vysokoškolský internát Družba UK 

počet všetkých objektov 9 budov -D1, D2,D3, B1, B2, B3, B4, B6, B9 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

87 

orientačný počet spolu – študentov (fakulty) - 

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb (internáty) Študenti 2400, hoteloví hostia 110 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

administratíva, upratovačky, skladníci, vrátnici , údržba, 
maliari,  stolári, záhradníci, elektrikári, kuriči 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov (fakulty) - 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre ubytované osoby 
(internáty) 

Áno  

objekty so zvýšeným rizikom vzniku požiaru  Áno 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Objekt-D1  Botanická 25, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory pre študentov, hotel, 
študovňa, kancelárske priestory, kotolňa 

počet podlaží objektu 12 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 1120 + 110 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

vodovodné hydranty vonkajšie áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) áno 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): Požiarne klapky 6 ks, pož. uzávery 38 

práca v mimopracovnom čase:  áno 

protipožiarna hliadka pracoviska 
áno 

 



 

 

Tabuľka č.3 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt-D2  Botanická 25, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory pre študentov, študovňa, 
kancelárske priestory, kotolňa 

počet podlaží objektu 12 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 1300 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

vodovodné hydranty vonkajšie áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) áno 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): Požiarne klapky 4 ks, pož. uzávery 43 

práca v mimopracovnom čase áno 

protipožiarna hliadka 
áno 

Tabuľka č.4 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt-D3  Botanická 25, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Kongresová hala, zasadačky, jedáleň, bufet, 
dielne – údržba, garáže 

počet podlaží objektu 3 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) nie 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) áno 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): Požiarne klapky 3 ks, pož. uzávery 13 

práca v mimopracovnom čase nie 

protipožiarna hliadka 
áno 

 

Tabuľka č.5 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt-B1  Botanická 7, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory, kuchynka, kotolňa 

počet podlaží objektu 1 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 



Hasiace prístroje prenosné áno  

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): nie 

práca v mimopracovnom čase nie 

protipožiarna hliadka 
nie 

 

Tabuľka č.6 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt-B2  Botanická 7, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory, kuchynka, kotolňa 

počet podlaží objektu 1 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 10 

Hasiace prístroje prenosné áno  

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): nie 

práca v mimopracovnom čase nie 

protipožiarna hliadka 
nie 

 

Tabuľka č.7 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt-B3  Botanická 7, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory, kuchynka, kotolňa 

počet podlaží objektu 1 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno  

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): nie 

práca v mimopracovnom čase nie 

protipožiarna hliadka 
nie 



 

 

Tabuľka č.8 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt-B4  Botanická 7, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory, kuchynka, kotolňa 

počet podlaží objektu 1 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 20 

Hasiace prístroje prenosné áno  

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): nie 

práca v mimopracovnom čase nie 

protipožiarna hliadka 
nie 

 

Tabuľka č.9 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt-B6  Botanická 7, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory, kuchynka, kotolňa, 
vrátnica 

počet podlaží objektu 1 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 20 

Hasiace prístroje prenosné áno  

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): nie 

práca v mimopracovnom čase áno 

protipožiarna hliadka 
nie 

 

Tabuľka č.10 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov 

adresa objektu Objekt-B9  Botanická 7, 842 14 Bratislava 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Kancelárske priestory, posilovňa, dielňa 

počet podlaží objektu 2 



počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno  

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): nie 

práca v mimopracovnom čase nie 

protipožiarna hliadka 
nie 

 

CENOVÁ PONUKA - REKTORÁT UK- VYSUNUTÉ PRACOVISKO - DRUŽBA UK 

CENOVÁ PONUKA 

REKTORÁT UK - VYSUNUTÉ PRACOVISKO – DRUŽBA UK 
Vysokoškolský internát Družba 
Botanická 25, 842 14 Bratislava 
Botanická 3, 842 14 Bratislava 
Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 6 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia – vypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

190,- 190,- 2280,- 2280,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

185,- 185,- 2220,- 2220,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 
- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

50,- 50,- 600,- 600,- 

 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 mesiac 

425,- 425,- 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

5100,- 5100,- 

 



Zoznam a stručný popis pracovísk REKTORÁT UK 
 

REKTORÁT UK - VYSUNUTÉ PRACOVISKO - MLYNY UK 
Vysokoškolské internáty Mlyny UK  

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

 
ÁTRIOVÉ DOMY 
1. Popis 
 Stavba bola kolaudovaná v roku 1976. Priestory stavebných blokov stavieb slúžia 

z prevažnej časti na ubytovanie a z časti sú v prenájme viacerých právnických osôb alebo 

fyzických osôb – podnikateľov.  

2. Popis stavby  
Zostava stavebných átriových blokov sa člení na  osemnásť ubytovacích  blokov -  A, B 

C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, dve kuchyne  U, V a Z – telocvičňa. 

Stavba je tvorená nehorľavým konštrukčným celkom.  Existujúce nosné konštrukcie 

objektu sú kvalifikované ako nehorľavé. Riešené bloky sú štvorpodlažné alebo päťpodlažné,  

majú v súlade s čl. 56 STN 73 0802 požiarnu výšku max. 10,00 m. 

Na každom podlaží bloku je kuchyňa.  Počet izieb na bloku cca od 59 do 70.  

Ubytovaných na bloku cca od 153 až po 216.  

3. Požiarnotechnické zariadenia 
Voda na hasenie požiarov: 

1) vonkajšie požiarne hydranty podzemné sa nachádzajú v blízkosti stavieb: 1 ks  pri bloku 

A, B, 1 ks pri bloku E, 1ks pri bloku M, O, 1 ks pri turniketoch.  

2) Bloky sú vybavené vnútornými požiarnymi hydrantmi:  -  bloky A, B hydranty  C 52, 
ostatné bloky hydranty D 25. Hydranty sú umiestnené na podlažiach tak, aby bolo možné 
viesť zásah jedným prúdom vody v ktoromkoľvek mieste PÚ.  

3) na každom podlaží stavieb je inštalovaný minimálne jeden prenosný hasiaci prístroj 
(PHP) práškový 6 kg. V rozvodniach elektrickej energie sú inštalované PHP CO2. 

 

VÝŠKOVÉ   BUDOVY 
1. Popis  
 Stavba bola vyprojektovaná a postavená koncom 60-tych rokov 20. storočia.  

2. Popis stavby  
Výškové bloky budovy slúžia na ubytovanie, ostatné časti stavby ako kancelárie, dielne, 

sklady, posilňovňa, telocvične, spoločenské priestory, ambulancie a iné.  V stavbe bolo 
vykonaných viacero  stavebných  úprav  (úpravy boli povolené stavebným úradom)  pri 
ktorých bolo vypracované a schválené riešenie  protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS). 

Stavba   sa člení na  päť   blokov -  A (A1,A2), B (B1, B2, B3), C, D, E Existujúca budova 
má dva výškové bloky. Blok A má 15 a blok B 12 ubytovacích nadzemných podlaží. Na bloku 
A sú pod ubytovacími podlažiami  2 podlažia,  ktoré majú charakter nadzemných podlaží.  

Na bloku A má každé obytné podlažie 7 obytných buniek, z ktorých každá má dve 
trojlôžkové izby a dve dvojlôžkové izby so spoločným hygienickým zariadením a jeden 
apartmán. Na každom podlaží je kuchyňa. Ubytovacia kapacita bloku A je 1050 osôb.  

Každé obytné podlažie bloku B má 11 obytných buniek, z ktorých každá má dve 
trojlôžkové a dve dvojlôžkové izby so spoločným hygienickým zariadením. Na každom 
podlaží je kuchyňa. Ubytovacia kapacita bloku B  je 1326 osôb.  

 
3. Požiarnotechnické zariadenia 

Voda na hasenie je zabezpečená z vonkajších podzemných  hydrantov a z 

vnútorných nástenných hydrantov C 52. Na každom podlaží sú dva nástenné požiarne 

hydranty.  



Prenosné hasiace prístroje sú rozmiestnené po podlažiach  na chodbách ( 2 ks PHP 6kg 

práškový) a v prevádzkových priestoroch objektu.  

 

MANŽELSKÝ  INTERNÁT 

1. Popis  
Stavba bola kolaudovaná v roku 1984. V niektorých častiach stavby boli vykonané 

stavebné  úpravy resp. rekonštrukcie   (úpravy boli povolené stavebným úradom)  pri ktorých 

bolo vypracované a schválené riešenie  protipožiarnej bezpečnosti. 

2. Popis stavby  
Posudzovaná stavba z prevažnej časti slúži na ubytovanie a z časti ako kancelárie, 

sklady, telocvične, výmenníková stanica, priestory v prenájme viacerých firiem a iné.   
V ubytovacej časti A, B, C, D a  E, F, G, H bola vykonaná rekonštrukcia podľa schválenej 

projektovej dokumentácie a riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS).  Pri ďalších 
stavebných úpravách boli vypracované samostatné čiastočné riešenia PBS. 

Stavba  má desať blokov A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.   
Ubytovacie bloky A, B, C, D, E, F, G, H majú osem poschodí, samostatné vchody, 

schodiská a výťahy. Na každom podlaží ubytovacieho bloku sú tri bunky. Súčasťou bunky je 

kuchynka a spoločné sociálne zariadenia. Na bloku F sú byty zamestnancov.  Počet izieb na 

bloku cca od 51 do 72.  Ubytovaných na bloku cca od 116 až po 144.  

3. Požiarnotechnického zariadenia 
 V objekte je inštalovaná elektrická požiarna signalizácia ( EPS) ktorá pozostáva z jednej 

hlavnej ústredne, opticko dymových hlásičov, tlačidlových hlásičov a  rozhlasu.   

Ubytovacie bunky, byty, sklady majú inštalované  požiarne dvere. 

Voda na hasenie je zabezpečená z  nástenných hydrantov rozmiestnených po objekte. 

Na strane objektu E – H je podzemný požiarny hydrant a na strane A – D je jeden nadzemný 

hydrant. Prenosné hasiace prístroje práškové 6 kg sú rozmiestnené  vo vstupných  chodbách 

blokov, na podlažiach blokov resp. v ubytovacej bunke a v prevádzkových priestoroch 

objektu. V elektro rozvodniach a strojovniach výťahov sú inštalované prenosné hasiace 

prístroje CO2.  

 

VÝMENNÍKOVÁ STANICA 

1. Popis  
Stavba bola vyprojektovaná a postavená v  čase keď neboli platné záväzné právne 

predpisy riešiace protipožiarnu bezpečnosť stavieb.  Posudzovaná je stavba ktorá bola 
pôvodne  plynovou kotolňou pre objekt výškových budov. Neskôr bola stavba prestavená na 
výmenníkovú stanicu. V roku 2009 bola    v časti stavby vykonaná  zmena v užívaní stavby 
na prevádzku baru,    ku ktorej bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorej súčasťou 
je projekt riešenia  protipožiarnej bezpečnosti. 
2. Popis stavby a stavebných konštrukcií stavby 

Stavba má 2 nadzemné podlažie. Stavba je tvorená nehorľavým konštrukčným celkom.  
Existujúce nosné konštrukcie objektu sú kvalifikované ako nehorľavé.  

Nosné a obvodové zvislé konštrukcie sú zo železobetónových konštrukcií, vnútorné 
priečky murované. Konštrukcia strechy je z oceľových väzníkov a železobetónových panelov, 
okná a vstupné dvere sú oceľové, vnútorné dvere drevené. Horné pódium baru je z oceľovo-
drevenej konštrukcie.  
3. Rozdelenie stavby na požiarne úseky 

V čase projektovania pôvodnej stavby požiadavky na delenie stavby do požiarnych 
úsekov neexistovali a z tohto dôvodu stavba tvorila jeden požiarny úsek. Pri rekonštrukcii 
stavby bola stavba v projektovej dokumentácii PBS rozdelená na  dva požiarne úseky.  

Samostatné požiarne úseky tvoria:  - N1  prevádzka baru 
     - N2  výmenníková stanica 

4. Požiarnotechnické zariadenia 
Hasenie stavby v prípade požiaru je možné  z vonkajšieho podzemného hydrantu alebo 

z vnútorných nástenných hydrantov.   



Vonkajší požiarny hydrant podzemný sa nachádza v blízkosti výmenníkovej stanice.   

V každom  požiarnom úseku je inštalovaný jeden vnútorný požiarny hydrant a prenosné 

hasiace prístroje. V požiarnom úseku baru  3 ks PHP  práškový 6 kg a v požiarnom úseku 

výmenníkovej stanice 1 ks CO 2  5 kg  a 1 ks práškový 6 kg.   

 

OBJEKT   DIESELAGREGÁTU 

1. Popis 
 Stavba bola vyprojektovaná a postavená koncom 60-tych rokov 20. storočia.  Prevádzka 
dieselagregátu je samostatne stojaci objekt. V objekte dieselagregáru je umiestnený 
náhradný zdroj – elektrocentrála ako zdroj elektrickej energie slúžiaci na jej dodávku pre dva 
výťahy v objekte výškových budov v prípade výpadku elektrickej energie dodávanej 
zmluvným dodávateľom. Pohonnou jednotkou elektrocentrály je spaľovací motor na naftu.  
Objekt dieselagregátu je miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nakoľko sa 
v danom priestore skladuje, prečerpáva horľavá kvapalina a manipuluje sa s ňou. Stavba 
tvorí jeden samostatný požiarny úsek. 
 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre pracovisko: 
Vysokoškolský internát Mlyny UK 

počet všetkých objektov 1) Átriové domy – 18 blokov 

2) Výškové budovy – 5 blokov 

3) Manželské internáty – 10 blokov 

4) Výmenníková stanica 

5) Objekt dieselagregátu 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

180 

orientačný počet spolu – študentov (fakulty) - 

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb (internáty) 5000 až 7000 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

administratíva, upratovačky, skladníci, vrátnici , údržba, 
maliari,  stolári, záhradníci, elektrikári, kuriči 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov (fakulty) - 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre ubytované osoby 
(internáty) 

Áno  

objekty so zvýšeným rizikom vzniku požiaru  Áno 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Átriové domy – 18 blokov 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory pre študentov, študovňa, 
kancelárske priestory, rôzne priestory na 
prenájom 

počet podlaží objektu 5 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 3500 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 



vodovodné hydranty vonkajšie áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno 204 kusov 

práca v mimopracovnom čase:  áno 

protipožiarna hliadka pracoviska 
áno 

 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Výškové budovy – 5 blokov 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory pre študentov, študovňa, 
kancelárske priestory, rôzne priestory na 
prenájom, stolárska dielňa  dielna , telocvične  

počet podlaží objektu 12 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 2300 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

vodovodné hydranty vonkajšie áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno 93 kusov  

práca v mimopracovnom čase:  áno 

protipožiarna hliadka pracoviska 
áno 

 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Manželské internáty – 10 blokov 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Ubytovacie priestory pre študentov, študovňa, 
kancelárske priestory, rôzne priestory na 
prenájom, stolárska dielňa  dielna , telocvične  

počet podlaží objektu 8 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 1200 

Hasiace prístroje prenosné áno 

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno 

vodovodné hydranty vonkajšie áno 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) áno 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ) nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): áno 177 kusov  

práca v mimopracovnom čase:  áno 

protipožiarna hliadka pracoviska 
nie 

 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  



adresa objektu Výmenníková stanica 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

Výmenníková stanica 

počet podlaží objektu 1 

Hasiace prístroje prenosné áno 

práca v mimopracovnom čase:  áno 

protipožiarna hliadka pracoviska 
nie 

 

Podrobnejšie informácie jednotlivých objektov  

adresa objektu Objekt dieselagregátu 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

náhradný zdroj – elektrocentrála 

počet podlaží objektu 1 

Hasiace prístroje prenosné áno 

protipožiarna hliadka pracoviska 
áno 

 

 

CENOVÁ PONUKA - REKTORÁT UK - VYSUNUTÉ PRACOVISKO - MLYNY UK 
Vysokoškolské internáty Mlyny UK - Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

 

CENOVÁ PONUKA 

CENOVÁ PONUKA - REKTORÁT UK - Vysunuté pracovisko - Mlyny UK 
Vysokoškolské internáty Mlyny UK 
Staré Grunty 36 
841 04 Bratislava 
 

Doplňujúce informácie o zákazke: 
Osobná kontrola pracoviska a rôzna poradenská činnosť minimálne 8 x za 1-kalendárny mesiac. 
Aktualizácia dokumentácie/smernice BOZP (za súčinnosti s jednotlivými vedúcimi úsekov a pracovísk podľa presných 
požiadaviek pracovísk). 
Každodenná komunikácia so zamestnancami pracoviska. 
Aktualizácia - vypracovanie kompletného zoznamu požiarnych uzáverov  pre všetky objekty podľa ich štítkov – cca 500 
uzáverov. 

ČINNOSŤ Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
 1 mesiac 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 mesiac 

Cena bez DPH 
Poskytovanie 

služieb v trvaní 
1 rok 

Cena vrátane DPH 
Poskytovanie služieb 

v trvaní 
1 rok 

Kompletné služby na úseku Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

495,- 495,- 5940,- 5940,- 

Kompletné služby na úseku Požiarna 
ochrana (PO) 

495,- 495,- 5940,- 5940,- 

Kompletné školenia zamestnancov na 
úseku BOZP a PO 
- opakované školenia 
- vstupné školenia 

200,- 200,- 2400,- 2400,- 



- mimopracovný čas 
- protipožiarne hliadky pracoviska 
- vstupné informovania externých firiem 
a dodávateľov 
- školenia ubytovaných osôb (internáty) 

 

CENA SPOLU Cena bez DPH Cena vrátane DPH 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb v trvaní 1 mesiac 

1190,- 1190,- 

Cena za predmet zákazky  
Poskytovanie služieb BOZP a PO v trvaní 
1 rok 

14280,- 14280,- 

 

 

 

 


