
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
odbor pre verejné obstarávanie 

                   
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

pre zákazku podľa § 117, prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO:  00164381 
Kontaktná osoba:  Ing. Petra Karasová 
e-mail:  petra.karasova@minedu.sk 
Tel. č.:  +421 2 59 374 480 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosť informátora na 
MŠVVaŠ SR“ 
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
 
79710000-4 Bezpečnostné služby 
79711000-1 Monitorovanie poplachov 
79713000-5 Strážne služby 
 

4. Opis predmetu zákazky:  
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosti informátora za účelom ochrany osôb 
a majetku verejného obstarávateľa ako aj ďalšie služby spadajúce do pôsobnosti zákona 
číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“). 
 
Podrobný opis predmetu zákazky na poskytnutie služby tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.   
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
197 226,00 EUR bez DPH (slovom stodeväťdesiatsedemtisíc dvestodvadsaťšesť eur bez 
DPH) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne 
predpokladanú hodnotu zákazky.  
 

6. Miesto a termín poskytnutia služby:  
Miesto plnenia predmetu zákazky:  

 Stromová 1, 831 01 Bratislava - centrála,  

 Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, 

 Búdková 2, 811 04 Bratislava,  

 Černyševského 27, 851 01 Bratislava, 

 Budmerice súp. č. 364, Jabloneckej 368  
 
Termín: 12 kalendárnych mesiacov od účinnosti zmluvy 
 

7. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  
 

8. Rozdelenie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. 
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9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
  e-mailom  

- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v 
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to 
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa 
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:  
petra.karasova@minedu.sk 
jana.barjakova@minedu.sk 
 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo:  SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ „STRÁŽNA SLUŽBA.“ 
  

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 7.12.2017, do 12:00 hod. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2017 
 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

13.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  
- Jednotková cena bez DPH  
- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutia služby. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, 
že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu 
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

13.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 
predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

13.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

 
 

mailto:petra.karasova@minedu.sk
mailto:jana.barjakova@minedu.sk


 

 3 / 6 

14. Podmienky účasti 
14.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  
a) doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky;  
b) čestné vyhlásenie, že: 

 uchádzač nebol, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen 
dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný 
čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, 
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s 
ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

 uchádzač ako právnická osoba spĺňa trestnoprávnu bezúhonnosť, podľa § 10a ods. 
2  zákona 330/2007 Z. z. – novelizovaného  zákonom  91/2016 Z. z.,  

 uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu,  

 na uchádzačov majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v 
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  

 uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu,  

 uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v 
oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa 
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,  

 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré 
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.  

c) zápis v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom 
obstarávaní 
 
 

14.2 Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
a) § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri 

roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ podľa zákona. 

b) § 34 ods. 1 písm. d) zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných 
zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie 
kvality. 

c) § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 
osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich 
zamestnancov. 

d) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s 
osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok 
osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, 
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ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o 
požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými 
odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku § 34 ods. 1 písm. g) zákona, uchádzač 
môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce 
alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

e) K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku 
dňu odoslania výzvy na predkladanie ponúk záujemcom. 

 
Za vyhlásenie verejného obstarávateľa sa bude považovať deň zverejnenia tejto výzvy 
na webovej stránke verejného obstarávateľa http://www.minedu.sk/verejne-
obstaravanie/.  

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2 a) - § 34 ods. 1 písm. a) zákona 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam poskytnutých služieb týkajúcich sa zabezpečenia 
bezpečnostných služieb a činnosti informátora obsahoval nasledovné: 

a) Aspoň 1 zákazku na poskytnutie služby v minimálnej hodnote 100 000,00 € bez DPH 
(slovom: stotisíc), ktorej predmetom bolo poskytovanie bezpečnostnej služby rovnakej 
alebo porovnateľnej ako je predmet zákazky. 

 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam poskytnutých služieb a prípadný dôkaz o 
plnení obsahoval minimálne: 

 názov a sídlo odberateľa, 

 kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a 
priezvisko, tel. č., e-mail), 

 predmet poskytnutej služby, 

 opis predmetu poskytnutej služby, 

 doba poskytnutia, 

 cena poskytnutej služby bez DPH celkom za požadované obdobie. 
 
Za poskytovanie bezpečnostnej služby rovnakej alebo porovnateľnej ako je predmet 
zákazky sa považuje najmä služba, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu 
zákazky ako aj služba poskytovaná v oblasti súkromnej bezpečnosti na základe zákona 
473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) 
 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2 b) - § 34 ods. 1 písm. d) zákona 
Uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu platnej licencie na vykonávanie 
bezpečnostných služieb v zmysle § 9 zákona o súkromnej bezpečnosti v minimálnom rozsahu – 
platná licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ktorej predmetom je strážna služba 
podľa §3 písm. a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti. 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2 c) - § 34 ods. 1 písm. g) zákona 
Uchádzač predloží zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služieb – kľúčových expertov. Z 
uchádzačom predložených dokladov musí/ia byť minimálne zrejmé:  

a) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov 
vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov 
preukáže predložením profesijných životopisov, 

b) Údaje o vzdelaní odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, čo 
záujemca u týchto osôb preukaze predložím profesijných životopisov, zoznam zmlúv, 
príslušnými platnými certifikátmi alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných 
školení, 

http://www.minedu.sk/verejne-obstaravanie/
http://www.minedu.sk/verejne-obstaravanie/
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c) Z každého z uchádzačom podpísaného predloženého profesijného životopisu 
príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za poskytnutie služieb alebo 
ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé následné údaje:  

 meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služieb, 
 funkcia, 
 najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov a sídlo školy, špecializácia a rok ukončenia 

štúdia, 
 opis odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne odborné skúsenosti, 

miesto, mesiac a rok plnenia, zamestnávateľ) príslušnej osoby zodpovednej za 
poskytnutie služieb, 

 prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, 
zručnostiam a praxi príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za 
poskytnutie služieb. 

 
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych 
požiadaviek na kľúčových expertov nasledovne:  
 
Vedúci zmeny - v minimálnom počte 2 vedúci, uchádzač musí preukázať splnenie podmienok 
minimálne dvomi (2) rôznymi osobami, 

a) minimálne 5-ročná prax v oblasti poskytovania bezpečnostných a strážnych služieb, 
uvedené uchádzač preukáže profesijným životopisom,  

b) preukazu odbornej spôsobilosti typu S podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, resp. 
preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný príslušným orgánom iného členského štátu, 
ktorý svojim obsahom a rozsahom bude predstavovať' rovnocenný doklad, vedúci zmeny 
musí mať preukaz vydaný min. 5 rokov, uvedené uchádzač preukáže kópiou preukazu 
(nemusí byť predložený originál, verejný obstarávateľ bude akceptovať' kópiu dokladu), 

c) zbrojný preukaz skupiny C podľa zákona č. 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a 
strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. zbrojný preukaz vydávaný 
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý svojim obsahom a rozsahom bude 
predstavovať' rovnocenný doklad, uvedené uchádzač preukáže kópiou preukazu 
(nemusí byť predložený originál verejný obstarávateľ bude akceptovať' kópiu dokladu) . 

 
Člen zmeny - v minimálnom počte 5 členovia, uchádzač musí preukázať splnenie podmienok 
minimálne piatimi (5) rôznymi osobami, pričom každá osoba musí mať,  

a) minimálne 3-ročná prax v oblasti poskytovania bezpečnostných a strážnych služieb, 
uvedené uchádzač preukáže profesijným životopisom,  

b) preukazu odbornej spôsobilosti typu S podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, resp. 
preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný príslušným orgánom iného členského štátu, 
ktorý svojim obsahom a rozsahom bude predstavovať' rovnocenný doklad, vedúci zmeny 
musí mať preukaz vydaný min. 3 roky, uvedené uchádzač preukáže kópiou preukazu 
(nemusí byť predložený originál, verejný obstarávateľ bude akceptovať' kópiu dokladu). 

 
15. Obsah ponuky  

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
 

15.1 zoznam predložených dokladov a dokumentov s označením čísla strany, 
15.2 doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 14. 

tejto výzvy 
15.3 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu číslo 2            

tejto výzvy „Návrh na plnenie kritérií “ 
15.4 Vyplnený návrh rámcovej dohody a podpísaný osobou oprávnenou konať za 

uchádzača, (príloha 3 tejto výzvy) 
- Verejný obstarávateľ bude akceptovať všeobecné obchodné podmienky 

uchádzača iba v prípade, že nebudú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a požiadavkami verejného obstarávateľa. 
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16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
  Najnižšia cena  
Najnižšia navrhovaná cena celkom s DPH za celý predmet zákazky 

   
17. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ostatné 
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v návrhu zmluvy a prílohách 
tejto výzvy. 

 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Rámcová dohoda 
 
Návrh rámcovej dohody tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. 

 
        

Bratislava, 29.11.2017 
 
 

     ....................................................  
              Ing. Petra Karasová 
     odbor pre verejné obstarávanie 

 
  

     ....................................................  
         JUDr. Ing. Jana Barjaková 

  zastupujúca riaditeľka  
     odboru pre verejné obstarávanie 

 
 
 
Prílohy:  
Príloha 1 Opis predmetu zákazky 
Príloha 2 Návrh na plnenie kritérií vrátane cenníka 
Príloha 3 Návrh rámcovej dohody 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
odbor pre verejné obstarávanie 

 
                   Príloha č.1 

Názov zákazky: 

Zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosť informátora na MŠVVaŠ SR 
 

Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosti informátora 
za účelom ochrany osôb a majetku verejného obstarávateľa ako aj ďalšie služby spadajúce 
do pôsobnosti zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej 
bezpečnosti“).  
Miestom poskytovania bezpečnostnej služby sú administratívne budovy MŠVVaŠ SR: 

Stromová 1, 831 01 Bratislava - centrála, 

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, 

Búdková 2, 811 04 Bratislava, 

Černyševského 27, 851 01 Bratislava, 

Budmerice súp. č. 364, Jabloneckej 368. 
 
Požadovaný rozsah zabezpečenia nepretržitej strážnej služby a činnosť informátora 
na MŠVVaŠ SR: 
 

1. 24 hodín nepretržite ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, 

2. 24 hodín nepretržite ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 

3. kontrola a evidencia vstupov, odchodov osôb a motorových vozidiel „do“ a „z“ 

priestorov stráženého objektu, 

4. informačné služby, a to najmä činnosť spojovateľa telefonických hovorov 

a poskytovanie prvotných informácií na recepcii vo vymedzenom rozsahu, 

5. plnenie ohlasovacej povinnosti a vykonávanie funkcie informátora, prepájanie 

hovorov     počas pracovnej doby stanovenej pre príslušný objekt, 

6.  zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do priestorov stráženého objektu, 

7. evidencia návštev (osôb a motorových vozidiel), ich ohlásenie a sprevádzanie, 

8. obchôdzky priestorov stráženého objektu podľa odsúhlaseného harmonogramu 

zamerané na ochranu objektu pred jeho poškodzovaním, možným vznikom požiaru a 

jeho šírenia a vedenie zodpovedajúcej dokumentácie, 

9. kontrola a obsluha zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, 

10. výkon kľúčového režimu, 

11. ochrana služobných motorových vozidiel v areáli, 

12. monitorovanie okolia stráženého objektu, 

13. vizuálna kontrola uzavretia okien a neporušenosti plášťa budovy ako aj 

monitorovacích a uzatváracích zariadení / typu: rampy parkovísk, kamery, vstupné 

brány objektov, 

14. riešenie mimoriadnych udalostí ako je porucha na technických zariadeniach v objekte 

(najmä únik vody, plynu, porucha na elektrických zariadeniach, výpadok prúdu) 

v mimopracovnom čase, 

15. výkon krátkodobých služieb v stráženom objekte (dohľad nad výkonom činností 

dodávateľských firiem zabezpečujúcich práce a služby pre objednávateľa), 



 

 

16. riešenie situácií v prípade páchania priestupkov alebo trestnej činnosti na majetku 

objednávateľa, 

17. kontrola funkčnosti kamerového systému, 

18. vedenie denníka SBS- knihu strážnej služby pre každý objekt samostatne, 

19. fyzická ochrana osôb, 

20. ochrana objektu prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany, 

21. kontrola pohybu majetku a inventáru, 

22. výjazd zásahovej jednotky pri narušení objektu, 

23. komunikácia s bezpečnostnými zložkami – policajný zbor, hasičský zbor, záchranná 

zdravotná služba, 

24. zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov (zákon 

314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov), 

25. súčinnosť pri riešení krízových situácií (Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 

stavu v znení neskorších predpisov), 

26. poskytovanie ostatných služieb v súlade s požadovanými službami definovanými 

v interných predpisoch MŠVVaŠ SR. 

 
Dodávateľ poskytne k výkonu služby technologický informačný a prevádzkový systém 
s nasledovnými funkciami: 

1. Vlastný prístup pre zadávateľa 

2. Integrovaný systém facility managmentu 

3. Reportovanie ( SMS, E-mail) na ročnej, mesačnej, týždennej a dennej báze podľa 

požiadaviek MŠVVaŠ SR 

4. Mobilná aplikácia evidencie porúch 

5. Hodnotenie a kontrola zamestnancov 

6. Vedenie štatistík 

 

Pri zabezpečovaní služby sa požaduje u každého zamestnanca uchádzača určeného ako 
vedúceho alebo člena zmeny jednotná rovnošata označená príslušnosťou SBS, identifikačný 
preukaz s menom zamestnanca, putá, obušok, tonfa. U vedúceho zmeny sa vyžaduje zbraň 
kalibru 7,65mm alebo 9 mm. 
 
Uchádzač musí podľa § 56 ods. 5 a 6 zákona o súkromnej bezpečnosti zabezpečiť 
realizovanie monitorovania (kamerový systém) a výjazd pri poplachu.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje chránené a monitorované častí objektov napojiť na centrálny 
pult ochrany poskytovateľa. V prípade spustenia poplachu a následného zaregistrovania cez 
pult centrálnej ochrany, musí výjazdová jednotka vykonať kontrolu objektu najneskôr do 10 
min. od nahlásenia poplachu a informovať zodpovednú osobu verejného obstarávateľa o 
vykonanej kontrole. 
  
Uchádzač bude využívať pri kontrole výkonu služby u verejného obstarávateľa zabudovaný 
obchádzkový systém na monitorovanie vykonávania činností pochôdzkarov.  
 
Uchádzač musí byť držiteľom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 9 v 
nadväznosti na § 12 zákona o súkromnej bezpečnosti.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač mal k dispozícii bezpečnostné zariadenia 
(ručný detektor kovov, rámový detektor na kontrolu osôb a röntgen na kontrolu batožín a 
tašiek). 



 

 

Miesto zákazky 
Ochranná a strážna služba sa bude vykonávať v objektoch MŠVVaŠ SR. Objekty MŠVVaŠ 
SR sa počas doby účinnosti zmluvy môžu meniť. Verejný obstarávateľ identifikuje v opise 
predmetu zákazky objekty, ktoré má v čase zadávania zákazky v správe a uvádza pri nich 
predpokladané počty „vedúcich zmeny“ a „členov zmeny“. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo identifikované počty meniť podľa aktuálnych potrieb v súlade s obchodnými 
podmienkami. 
Momentálne identifikované objekty v správe MŠVVaŠ SR: 
 

1. Administratívno-technická budova na Stromovej 1, Bratislava - centrála 
katastrálne územie:      Bratislava Staré mesto 
zastavaná plocha:      714 m2 

plocha pozemkov:      2462 m2 

počet podlaží:      11 
9 nadzemných 

celková plocha podlaží:     3870 m2 

dve parkoviská pre osobné autá (jedno neoplotené, jedno oplotené) 
parkovisko pred hlavným vchodom:    217 m2 

parkovisko spodné:     1531 m2 

kamerový systém:      áno 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty vedúcich jednej zmeny:  1 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   1 
 
Ostatné informácie: 
V čase od 06:00 do 18:00, 1 informátorka v slušnom ustrojení - znalosť AJ základy, 1 
informátor v uniforme, v čase od 18:00 do 06:00, soboty, nedele a sviatky 1 pochôdzkár v 
uniforme). 
Tento objekt pozostáva z administratívnej budovy, ktorá má 11 podlaží a k objektu patrí dvor 
o rozlohe 1 531 m² s prístupom z verejnej komunikácie. Na dvore sa nachádza kontajner so 
záložným elektrickým generátorom a garáže. Za budovou je parkovisko zabezpečené 
posuvnou bránou, určené pre parkovanie služobných motorových vozidiel. Objekt je 
zabezpečený a vonkajšie priestory objektu sú monitorované kamerovým systémom, ktorý 
sníma hlavný vchod do budovy s parkoviskom, vestibul, dvor s garážami a zadný vchod. 
Budova je vybavená elektrickým požiarnym systémom (ďalej len „EPS“), vlastným 
kontrolným a ovládacím panelom, ktorý je umiestnený v miestnosti 
informátora. V suteréne objektu sa nachádza plynová kotolňa. Na 1. poschodí sa nachádza 
serverovňa. 
 

2. Administratívno-technická budova na Hanulovej 5/B, Bratislava 
katastrálne územie:      Bratislava Dúbravka 
zastavaná plocha:      733 m2 

plocha pozemkov:      2315 m2 

počet podlaží:      9 
9 nadzemných 

celková plocha podlaží:     3298 m2 

parkovisko pre osobné autá (neoplotené) 
parkovisko pred hlavným vchodom:    1020 m2 

kamerový systém:      áno 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   2 
 
 
 
 



 

 

Ostatné informácie: 
V čase od 06:00 do 18:00, 1 informátor v slušnom ustrojení - znalosť AJ základy, 1 
informátor v uniforme, v čase od 18:00 do 06:00, soboty, nedele a sviatky bude objekt 
zabezpečený alarmom a pohybovými čidlami a napojený na pult centrálnej ochrany. 
Tento objekt má celkovo 9 podlaží. Budova sa delí na dve časti, pričom jedna časť nie je 
v správe ministerstva a momentálne je nevyužívaná. Budova je vybavená monitorovacím 
kamerovým systémom, stabilným hasiacim zariadením (nachádza sa v suteréne a na 7. 
poschodí) a EPS. Pred budovou je umiestnený kontajner so záložným elektrickým 
generátorom. Vstup do budovy ako i vonkajšie priestory objektu sú monitorované 
kamerovým systémom. Na prízemí objektu sa nachádza plynová kotolňa. Na 7.poschodí sa 
nachádza serverovňa. 
 

3. Administratívno-technická budova na Búdkovej 2, Bratislava 
katastrálne územie:      Bratislava Staré mesto 
zastavaná plocha:      981 m2 

plocha pozemkov:      7989 m2 

počet podlaží:      3 
2 nadzemných 

celková plocha podlaží:     1350 m2 

parkovisko pre osobné autá ( neoplotené) 
parkovisko pred hlavným vchodom:    400 m2 

kamerový systém:      áno 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   1 
 
Ostatné informácie: 
1 osoba a služobný pes zabezpečuje ochranu objektu nepretržite po dobu 24 hodín. Areál o 
rozlohe 7989 m² pozostáva zo 4 budov, z ktorých prvá (pri vstupe do areálu má čiastočné 
podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a podkrovie, druhá budova (hlavná budova 
areálu) má čiastočné podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia, tretia budova 
(prevádzková budova pri skleníkoch) má čiastočné podzemné podlažie a jedno nadzemné 
podlažie, štvrtá prevádzková budova má dve nadzemné podlažia. Súčasťou areálu je 
plavecký bazén a šatne. Pre zabezpečenie areálu sa požaduje aj strážny pes. 
 

4. Administratívno-technická budova na Černyševského 27, Bratislava 
katastrálne územie:      Bratislava Petržalka 
zastavaná plocha:      1832 m2 

plocha pozemkov:      2000 m2 

počet podlaží:      2 
2 nadzemných 

celková plocha podlaží:     2750 m2 

kamerový systém:      áno 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   0 
 
Ostatné informácie: 
Pripojenie na pult centralizovanej ochrany. 
Objekt sa skladá z troch objektov, ktoré tvoria celok a sú stavebne oddelené. Časť objektu, 
ktorá sa využíva na účely archivácie má jedno podlažie. Ostatné dva objekty majú dve 
podlažia a toho času sú bez obsadenia (slúžia na uskladnenie kancelárskeho nábytku). 
Objekty, ktoré tvoria jeden celok sú oplotené, priestory budovy a okolia sú monitorované 
kamerovým systémom. Objekt bude len napojený na pult centralizovanej ochrany. Na 
prízemí objektu sa nachádza plynová kotolňa. Objekty budú napojené na pult centralizovanej 
ochrany. 
 



 

 

5. Administratívno-technická budova Budmerice súp. č. 364 na Jabloneckej 368 
katastrálne územie:      Budmerice 
zastavaná plocha:      4266 m2 

plocha pozemkov:      16053 m2 

počet podlaží:      2 
2 nadzemných 

celková plocha podlaží:     2100 m2 

kamerový systém:      nie 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   0 
 
Ostatné informácie: 
Pripojenie na pult centralizovanej ochrany. 
Objekt sa skladá z troch objektov, ktoré tvoria celok a sú stavebne oddelené. Objekt sa 
nevyužíva, zariadenie je vysťahované. 
 
 
Pri zabezpečovaní služby sa požaduje u každého zamestnanca jednotná rovnošata 
informátorov a pochôdzkarov označená príslušnosťou dodávateľa strážnej služby, 
identifikačný preukaz s menom zamestnanca, ktorým bude zamestnanec viditeľne označený. 
 
Poskytovateľ služieb musí výmenu zmeny zabezpečiť v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,

VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stromová 1,  813 30 Bratislava 1

odbor pre verejné obstarávanie

Obchodné meno / názov uchádzača: 

Sídlo / miesto podnikania: 

IČO: 

DIČ:

Kontaktná osoba: 

E-mail: 

Telefón:

Kritérium vyhodnotenia: Najnižšia cena celkom s DPH za celý predmet zákazky

Názov kritéria
Počet jednotiek / 

súbor

Cena celkom za 

celý predmet 

zákazky

1 - Zabezpečenie 

bezpečnostných 

služieb a činnosť 

informátora na 

MŠVVaŠ SR

Som / nie som¹ platcom DPH.

Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta so zaokrúhlením podľa matematických pravidiel.

V dňa

¹ Prečiarknuť nesprávne. V prípade uchádzača neplatiča DPH sa vyhodnocuje cena celkom.
2 

Neddeliteľnou prílohou návrhu na plnenie kritérií je cenník 

Príloha č.2

Názov zákazky

Zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosť informátora na MŠVVaŠ SR

Návrh na plnenie kritérií

meno, priezvisko a podpis osoby 

oprávnenej konať za uchádzača

Cena celkom v €    bez 

DPH

Sadzba DPH v % / 

Výška DPH v €

Cena celkom         v 

€ s DPH



Objekt Popis pozície
Odpracované 

hodiny

JC/hod. 

bez DPH

Cena 

celkom bez 

DPH

 Výška 

DPH v € 

Stromová 1, 

Bratislava
vedúci zmeny 4380

Stromová 1, 

Bratislava

bezpečnostný 

pracovník
8760

Hanulova 5/B, 

Bratislava

bezpečnostný 

pracovník
8760

Búdkova 2, 

Bratislava

bezpečnostný 

pracovník
8760

Černyševského 

27, Bratislava

zabezpečenie pultu 

centrálnej ochrany 

na rok

1

Budmerice súp. 

č. 364, 

Jabloneckej 368

zabezpečenie pultu 

centrálnej ochrany 

na rok

1

*
 
JC - jednotková cena

V dňa

meno, priezvisko a podpis osoby 

oprávnenej konať za uchádzača

Cenník

Cena celkom vrátane 

DPH 

Cena celkom s DPH za celý predmet zákazky



Príloha č. 3 

Rámcová dohoda 

Zmluva na poskytovanie bezpečnostných služieb a činnosti 

informátora na MŠVVaŠ SR 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 
 

Zastúpený :  JUDr. Mgr. Lubyová Martina Ph.D., ministerka 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných a 
vo veciach technických :  Ing. Štefan Verchovodko, riaditeľ odboru vnútornej správy 
Bankové spojenie :   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK8081800000007000065236 
IČO :     00164381 
IČ DPH :    2020798725 
telefón :    +421 2 59 374 297 
e-mail :    sekretariat.ohs@minedu.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ :   

 

Zastúpený :  

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných :  
vo veciach technických : 
Bankové spojenie :  
IBAN :  
IČO :  
IČ DPH :  
DIČ : 
telefón :  
e-mail :  
zapísaný:   (obchodný register u PO, živnostenský register u FO) 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

 

http://mysite/Person.aspx?accountname=MINEDU%5Cmartina%2Elubyova
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Preambula 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

vyhlásilo zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1. 

2. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosť informátora na MŠVVaŠ SR“. 

3. Na základe tejto zmluvy bude poskytovateľ povinný dodávať predmet plnenia a všetky 

s tým súvisiace činnosti vyplývajúce z tejto zmluvy objednávateľovi za podmienok 

uvedených v tejto zmluve. 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy, miesto a čas plnenia 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa za podmienok stanovených touto 

zmluvou a v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy 

vykonávať pre objednávateľa bezpečnostnú strážnu službu a činnosť informátora 

(ďalej len „strážna služba") v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní 

služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti"), a to svojimi zamestnancami v objektoch 

objednávateľa (ďalej len „objekty objednávateľa“), a záväzok objednávateľa platiť 

poskytovateľovi odmenu za riadne poskytnutú strážnu službu. 

2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovateľovi poskytovať potrebnú 

súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie predmetu tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ je pri vykonávaní strážnej služby bezprostredne viazaný internými 

právnymi aktmi objednávateľa, ktorými je smernica č. 39/2016 na zabezpečenie 

ochrany objektu MŠVVaŠ SR a metodické usmernenie č. 2/2013-OKM k 

zabezpečeniu vykonávania pravidelného poučenia Stálej služby a určených 

zamestnancov MŠVVaŠ SR, ako aj v oblasti protipožiarnej ochrany – Požiarny 

evakuačný plán (ďalej len „interný právny akt objednávateľa“). Nedodržanie interného 

právneho aktu objednávateľa zo strany poskytovateľa sa považuje za porušenie tejto 

zmluvy podstatným spôsobom. 

4. Interné právne akty objednávateľa podľa tejto zmluvy odovzdá objednávateľ 

poskytovateľovi bezodkladne po podpise zmluvy a vždy bezodkladne po prijatí 

nových interných právnych aktov objednávateľa, čo poskytovateľ potvrdí svojim 

podpisom. 

5. Bližšia špecifikácia objektov objednávateľa, pre ktoré požaduje objednávateľ 

zabezpečiť výkon strážnej služby (miesto plnenia zmluvy) s uvedením požadovaného 

počtu osôb vykonávajúcich strážnu službu je zahrnutá v prílohe č. 1. Ďalšie 

požiadavky v súlade s touto zmluvou budú poskytovateľovi oznámené písomne a 

zároveň emailom bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy (ďalej len 

„požiadavka“). Takto určený rozsah požadovaných služieb platí, pokiaľ objednávateľ 

neurčí inak. 
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6. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas účinnosti zmluvy jednostranne zmeniť počet 

objektov pre ktoré poskytovateľ poskytuje strážnu službu podľa aktuálnych potrieb 

objednávateľa (napr. v dôsledku predaja objektu, presťahovania organizačných 

útvarov objednávateľa do iného objektu ai). Objednávateľ informuje poskytovateľa o 

zmene rozsahu potreby poskytovania strážnej služby v dostatočnom časovom 

predstihu pred termínom plánovanej zmeny, najneskôr však 15 pracovných dní 

vopred. Objednávateľ odošle písomne a zároveň emailom poskytovateľovi novú 

požiadavku na zmenu rozsahu poskytovaných služieb. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, 

že s takouto zmenou rozsahu poskytovaných služieb v dôsledku zmeny objektov 

v správe objednávateľa súhlasí. 

 

 

 

Článok III 

Všeobecné podmienky poskytovania služieb 

 

1. Poskytovateľ je povinný rešpektovať požiadavky objednávateľa, ktoré sú v súlade 

s touto zmluvou, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy a iné interné právne 

akty platné v objektoch objednávateľa, vykonávať strážnu službu riadne a včas tak, 

aby bolo najmä zabránené spáchaniu krádeže a iných trestných činov, vzniku škody 

na živote, na zdraví a na majetku objednávateľa, zamedzené vzniku mimoriadnych 

udalostí a zabezpečená ochrana osôb, informácií, ako i služobného tajomstva v 

zmysle platných právnych predpisov. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať strážnu službu tak, aby nedochádzalo 

k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa a aby bola zabezpečená ochrana 

jeho majetku na mieste výkonu strážnej služby. Pri výkone strážnej služby je povinný 

riadiť sa pokynmi objednávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi a 

ustanoveniami tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť ochranu objektov a monitorovanie objektov 

vzdialeným prístupom dohľadu kamerami a výjazdom zásahovej jednotky PCO v 

prípade poplachu. 

4. Osoby vykonávajúce strážnu službu majú stanovisko umiestnené na prízemí objektov 

objednávateľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že operatívne riadenie strážnej služby, kontrolu plnenia 

úloh a inšpekciu zamestnancov poskytovateľa pri výkone strážnej služby budú 

vykonávať poverení zástupcovia objednávateľa a poskytovateľa: 

a) za objednávateľa:  

b) za poskytovateľa:  

6. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený prevádzkovať strážnu službu na základe 

platnej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby č. ............ udelenej 

poskytovateľovi zo strany KR PZ SR v ................ dňa .................... v súlade so 

zákonom o súkromnej bezpečnosti. Úradne osvedčená kópia licencie na 

prevádzkovanie bezpečnostnej služby tvorí prílohu č. 2 ako neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

7. Rozsah poskytovania strážnej služby je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

8. Poskytovateľ vedie v každom z objektov objednávateľa (pre každý objekt zvlášť) 

knihu strážnej služby, kde zaznamenáva najmä osobné údaje o zamestnancovi, ktorý 

strážnu službu vykonával v rozsahu meno a priezvisko, čas v ktorom táto osoba 
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službu vykonávala s uvedením počtu hodín výkonu služby. Záznamy v knihe strážnej 

služby podliehajú potvrdeniu zo strany objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ odmietne 

bezdôvodne záznam potvrdiť, považuje sa záznam za potvrdený nasledujúcim dňom 

po bezdôvodnom odmietnutí potvrdenia. 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon strážnej služby v prípade požiadavky 

objednávateľa aj strážnym psom. Objednávateľ informuje poskytovateľa o požiadavke 

na strážneho psa v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 15 pracovných 

dní vopred. 

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä: 

 

a) mať uzatvorenú poistnú zmluvu po dobu účinnosti tejto zmluvy pre prípad spôsobenia 

škody objednávateľovi pri výkone strážnej služby alebo v súvislosti s ňou s výškou 

poistného krytia minimálne 500.000,- EUR, pričom na základe písomného vyzvania 

objednávateľa je poskytovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť preukázať 

objednávateľovi, 

b) zabezpečiť, aby fyzickú ochranu objektu vykonávala len osoba spĺňajúca podmienky 

podľa § 48 ods.1 zákona o súkromnej bezpečnosti. Na základe písomného vyzvania 

objednávateľa je poskytovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť preukázať 

objednávateľovi, 

c) zabezpečiť jednotné ustrojenie osôb v pozícii vedúci zmeny/člen zmeny v minimálne 

nasledovnom rozsahu: rovnošata označená príslušnosťou SBS, identifikačný preukaz 

s menom zamestnanca, putá, obušok, tonfa, 

d) zabezpečiť výzbroj osoby v pozícii vedúceho zmeny strelnou zbraňou kalibru 7,65 

alebo 9 mm, 

e) zabezpečiť, aby zamestnanec vykonávajúci strážnu službu mal pri sebe 

poskytovateľom evidovaný identifikačný preukaz ako i preukaz odbornej spôsobilosti, 

f) dodržiavať pri výkone strážnej služby všetky platné bezpečnostné a protipožiarne 

predpisy, 

g) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach 

vedúcich k zlepšeniu výkonu strážnej služby a poskytovať objednávateľovi všetku 

potrebnú súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie zmluvy, 

h) v prípade mimoriadnych udalostí okamžite informovať objednávateľa a v ďalšom sa 

riadiť jeho pokynmi, 

i) zabezpečiť kontrolu výkonu strážnej služby minimálne 1 x za pracovnú zmenu 

povereným zamestnancom SBS. 

2. Pri každom ohrození majetku objednávateľa sú osoby vykonávajúce strážnu službu 

povinné: 

a) zakročiť proti narušiteľom primeraným spôsobom v súlade s platnými právnymi 

predpismi, 

b) odvrátiť hroziace nebezpečenstvo, resp. škodu, 

c) bez zbytočného odkladu oznámiť takúto udalosť objednávateľovi, 

d) v prípade potreby privolať príslušný orgán verejnej moci. 
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3. Poskytovateľ je povinný umožniť kedykoľvek objednávateľovi vykonávať previerku 

a kontrolu poskytovania nepretržitej strážnej služby zo strany poskytovateľa a v 

prípade zistenia porušenia tejto zmluvy na základe upozornenia objednávateľa, alebo 

aj z vlastnej iniciatívy bezodkladne zabezpečiť odstránenie porušenia tejto zmluvy, 

alebo následkov tohto porušenia. 

4. V prípade zistenia akejkoľvek udalosti, pri ktorej hrozí vznik škody na živote, zdraví, 

majetku alebo životnom prostredí, poskytovateľ je povinný túto udalosť okamžite 

nahlásiť objednávateľovi a príslušným orgánom štátnej správy a je povinný vykonať 

všetky potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku škody alebo na zamedzenie jej 

zväčšovania. 

5. Poskytovateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by smerovalo ku vzniku škody na 

majetku objednávateľa alebo k poškodeniu zdravia, či ohrozeniu bezpečnosti osôb s 

výnimkou prípadov nutnej obrany a krajnej núdze. 

6. Poskytovateľ nesmie používať a akýmkoľvek spôsobom manipulovať s majetkom 

objednávateľa s výnimkou prípadov, kedy mu k tomuto objednávateľ udelí 

predchádzajúci písomný súhlas, s výnimkou odôvodneného použitia 

telekomunikačných prostriedkov, najmä telefónnej linky objednávateľa na účely 

plnenia povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 

7. Poskytovateľ na poskytovanie služieb nemôže použiť inú osobu okrem tej, ktorú 

identifikoval v ponuke objednávateľa ako verejného obstarávateľa, v súlade s 

podmienkou účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, resp. 

inú osobu, tak ako oznámil poskytovateľ objednávateľovi v súlade s § 41 zákona o 

verejnom obstarávaní (ďalej len „subdodávateľ“). 

8. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa v priebehu vykonávania predmetu 

zmluvy, a to až po písomnom odsúhlasení zmeny subdodávateľa objednávateľom. 

Na tento účel je poskytovateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi zmenu 

subdodávateľa a označiť nového subdodávateľa v minimálnom rozsahu: obchodné 

meno, sídlo/miesto podnikania, IČO. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čo preukazuje poskytovateľ 

predložením dokladov, z ktorých je to možné posúdiť. 

9. Poskytovateľ je povinný zmeniť subdodávateľa v prípade ak subdodávateľ prestal 

spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

10. Objednávateľ má právo preveriť, či osoby ktorými poskytovateľ zabezpečuje výkon 

strážnej služby (v pozícii člen zmeny, vedúci zmeny) spĺňajú podmienky účasti 

vyžadované objednávateľom v procese verejného obstarávania prechádzajúceho 

uzatvoreniu tejto zmluvy (ďalej len ako „podmienky účasti“). V prípade ak tieto osoby 

nespĺňajú podmienky účasti vyžadované objednávateľom, má objednávateľ právo 

odmietnuť poskytovanie strážnej služby takouto osobou. Poskytovateľ je na základe 

požiadavky objednávateľa povinný nahradiť tieto osoby inými osobami spĺňajúcimi 

podmienky účasti. 

 

 

Článok V 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek a bez obmedzenia vstupovať do všetkých 

priestorov vyčlenených na poskytovanie strážnej služby podľa tejto zmluvy, 
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predovšetkým do priestorov určených na prevádzkovanie monitorovacieho systému a 

kamerového systému. 

2. Objednávateľ je oprávnený organizovať povinné školenia osôb vykonávajúcich 

strážnu službu. Účasť osôb vykonávajúcich strážnu službu na školení je záväzná. 

Porušenie povinnosti hoci len jednou osobou vykonávajúcou strážnu službu zúčastniť 

sa na školení, sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom. 

3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností poskytovateľa podľa 

tejto zmluvy, vrátane kontroly výsledkov školenia (preskúšania) osôb vykonávajúcich 

strážnu službu. 

4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť podmienky pre riadny výkon strážnej služby 

osobám vykonávajúcim strážnu službu, a to najmä bezplatným pridelením 

vykurovaných priestorov na uloženie osobných vecí v zodpovedajúcom rozsahu a 

sprístupnením sociálnych zariadení, ako aj telekomunikačného najmä však 

telefonického spojenia určeného výlučne na služobné účely. 

5. Objednávateľ je povinný pred prvým nástupom osôb vykonávajúcich strážnu službu 

oboznámiť tieto osoby s obsluhou a prevádzkou kamerového systému, predpismi 

požiarnej ochrany a BOZP a inými potrebnými internými právnymi aktmi v objekte. 

6. Objednávateľ je povinný zabezpečiť školenie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 

pre osoby vykonávajúce strážnu službu v pravidelných intervaloch stanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebné informácie o stráženom 

objekte (najmä umiestnenie hlavného uzáveru vody, plynu a elektrickej energie) a 

poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zabezpečení ochrany objektu. 

8. Objednávateľ je povinný umožniť určeným vedúcim zamestnancom poskytovateľa 

vstup do určených priestorov objektu za účelom kontrolnej činnosti osôb 

vykonávajúcich strážnu službu. 

9. Objednávateľ je povinný riadne a včas plniť povinnosti v zmysle tejto zmluvy 

a zaplatiť poskytovateľovi v stanovenom termíne dohodnutú cenu za poskytnuté 

služby v rozsahu tejto zmluvy. 

10. Objednávateľ je oprávnený vyjadriť sa k jednotlivým osobám vykonávajúcim strážnu 

službu. V odôvodnených prípadoch má objednávateľ právo žiadať výmenu osoby a 

poskytovateľ je povinný vykonať výmenu osoby v lehote do 3 dní od doručenia 

písomnej požiadavky objednávateľa. 

11. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu kvality poskytovanej strážnej 

služby, a to prostredníctvom poverenej osoby. Zistené a písomne oznámené 

nedostatky je poskytovateľ povinný odstrániť bezodkladne. 

 

 

Článok VI 

Cena 

 

1. Cena za výkon strážnej služby je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade 

so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to 

podľa človekohodín. Jedna človekohodina je 

 

cena za osobohodinu vedúceho zmeny v EUR vrátane DPH ....... Eur 
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cena za osobohodinu vedúceho zmeny v EUR bez DPH ....... Eur (slovom: eur) 

 

cena za osobohodinu člena zmeny v EUR vrátane DPH ........ Eur(slovom: eur) 

cena za osobohodinu člena zmeny v EUR bez DPH ........ Eur (slovom: eur) 

 

2. Celková cena podľa tejto zmluvy nesmie presiahnuť sumu vo výške (celková cena za 

predmet zákazky) Eur bez DPH. 

3. Takto dohodnutá cena zhŕňa všetky priame aj nepriame náklady poskytovateľa 

súvisiace s výkonom strážnej služby. 

4. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych 

predpisov. 

5. Kalkulácia cien s mernými jednotkami poskytovaných služieb je uvedená v návrhu na 

plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Počet merných jednotiek 

uvedených v kalkulácii cien je predpokladaný. Objednávateľ si vyhradzuje právo 

meniť množstvo jednotlivých položiek, avšak pri zachovaní jednotkových cien a 

celkovej ceny podľa Čl. VI bod 6. tejto zmluvy. 

6. Výška dohodnutej ceny zmluvnými stranami je uvedená v prílohe č. 2 a je platná na 

obdobie platnosti zmluvy. 

 

 

Článok VII 

Spôsob fakturácie, platobné podmienky a sankcie 

 

1. Poskytovateľ bude fakturovať cenu podľa Čl. VI objednávateľovi mesačne, vždy za 

uplynulý mesiac poskytovaných služieb. Súčasťou faktúry bude mesačný výkaz 

poskytnutých služieb odsúhlasený objednávateľom. 

2. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby na základe faktúry 

vystavenej poskytovateľom bezhotovostných platobným stykom. 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ 

neposkytuje preddavok. 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení a jej prílohou musí byť mesačný výkaz poskytnutých služieb, 

potvrdený zástupcom objednávateľa. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať 

uvedené náležitosti, alebo jej prílohou nebude mesačný výkaz poskytnutých služieb 

podpísaný oboma zmluvnými stranami, má objednávateľ právo vrátiť faktúru do 5 

pracovných dní od jej doručenia poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V 

takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre 

objednávateľa začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry 

objednávateľovi. 

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou vystavených faktúr je poskytovateľ 

oprávnený uplatniť si zmluvé úroky z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy 

za každý začatý deň omeškania. 

6. V prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí výkon strážnej služby riadne (t.j. v súlade 

s touto zmluvou a podľa špecifikácie objednávateľa uvedenej v objednávke) vzniká 

objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z fakturovanej 

čiastky pre daný objekt pre ten-ktorý príslušný kalendárny mesiac, v ktorom došlo k 

porušeniu povinnosti poskytovateľa. 
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7. Zaplatením úrokov z omeškania a zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky 

zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VIII 

Zodpovednosť za škody 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi 

a budú spôsobené v dôsledku porušenia povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo 

zmluvy, zákona o súkromnej bezpečnosti alebo z interných predpisov objednávateľa, 

s ktorými bol poskytovateľ oboznámený. Objednávateľ je oprávnený jednostranne 

započítať splatné nároky na náhradu škody voči cene za poskytnuté služby podľa 

tejto zmluvy a poskytovateľ zníži cenu fakturácie o túto príslušnú sumu. 

2. V prípade vzniku škody sa zmluvné strany zaväzujú o tejto skutočnosti vzájomne bez 

zbytočného odkladu písomne informovať. 

 

 

Článok IX 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy resp. do vyčerpania finančného limitu objednávateľa vo výške 

(celková cena za predmet zákazky) Eur bez DPH, v závislosti od toho, ktorá z týchto 

skutočností nastane skôr. 

2. Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy, 

d) zánikom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby poskytovateľom podľa § 

32 zákona o súkromnej bezpečnosti, alebo ak došlo k pozastaveniu prevádzkovania 

bezpečnostnej služby podľa § 31 a § 31a zákona o súkromnej bezpečnosti, 

e) uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo 

zmluvných strán a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu s výpovednou lehotou 3 

mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca od doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností označených za 

podstatné zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy podľa § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka tej strane, ktorá je porušením zmluvných povinností 

dotknutá. 

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy poskytovateľom sa považuje porušenie 

povinností ustanovených v Čl. III, Čl. IV, ČL. X a v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5. Poskytovateľ má nárok na pomernú časť zmluvnej ceny za služby poskytnuté 

objednávateľovi do dňa, v ktorom bola porušená povinnosť, ktorá zakladá právo 

objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. 

6. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. 

7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán s 

výnimkou nároku na náhradu škody a zmluvnej pokuty. 
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Článok X 

Záväzok mlčanlivosti 

 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných 

informáciách, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou 

alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom 

jej plnenia, a to aj po ukončení účinnosti zmluvy, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi 

predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 

mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, 

c) informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno 

po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, 

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany 

(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní 

všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej 

zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, 

e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, 

ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, 

f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, 

neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným 

informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, 

audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

 

Článok XI 

Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnými riadne 

očíslovanými dodatkami k tejto zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán, ak to neodporuje § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

3. Poskytovateľ a osoby vykonávajúce strážnu službu sú povinné pri spracúvaní 

osobných údajov dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ju podpisujú. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane štyri 

rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy dostane poskytovateľ. 
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6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií vrátane cenníka  

Príloha č. 3 - Úradne overená kópia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby  

 

 

 

V Bratislave dňa:       V Bratislave dňa: 

         

Za objednávateľa:       Za poskytovateľa: 

 

 

    _______________________    ____________________________ 

JUDr. Mgr. Lubyová Martina Ph.D. 

           ministerka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mysite/Person.aspx?accountname=MINEDU%5Cmartina%2Elubyova
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Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosť informátora na MŠVVaŠ SR 

 

 

 

Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosti informátora 
za účelom ochrany osôb a majetku verejného obstarávateľa ako aj ďalšie služby spadajúce 
do pôsobnosti zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej 
bezpečnosti“).  
Miestom poskytovania bezpečnostnej služby sú administratívne budovy MŠVVaŠ SR: 

Stromová 1, 831 01 Bratislava - centrála, 

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, 

Búdková 2, 811 04 Bratislava, 

Černyševského 27, 851 01 Bratislava, 

Budmerice súp. č. 364, Jabloneckej 368. 
 
Požadovaný rozsah zabezpečenia nepretržitej strážnej služby a činnosť informátora 
na MŠVVaŠ SR: 
 

1. 24 hodín nepretržite ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, 
2. 24 hodín nepretržite ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, 
3. kontrola a evidencia vstupov, odchodov osôb a motorových vozidiel „do“ a „z“ 

priestorov stráženého objektu, 
4. informačné služby, a to najmä činnosť spojovateľa telefonických hovorov 

a poskytovanie prvotných informácií na recepcii vo vymedzenom rozsahu, 
5. plnenie ohlasovacej povinnosti a vykonávanie funkcie informátora, prepájanie 

hovorov     počas pracovnej doby stanovenej pre príslušný objekt, 
6.  zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do priestorov stráženého objektu, 
7. evidencia návštev (osôb a motorových vozidiel), ich ohlásenie a sprevádzanie, 
8. obchôdzky priestorov stráženého objektu podľa odsúhlaseného harmonogramu 

zamerané na ochranu objektu pred jeho poškodzovaním, možným vznikom požiaru a 
jeho šírenia a vedenie zodpovedajúcej dokumentácie, 

9. kontrola a obsluha zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, 
10. výkon kľúčového režimu, 
11. ochrana služobných motorových vozidiel v areáli, 
12. monitorovanie okolia stráženého objektu, 
13. vizuálna kontrola uzavretia okien a neporušenosti plášťa budovy ako aj 

monitorovacích a uzatváracích zariadení / typu: rampy parkovísk, kamery, vstupné 
brány objektov, 

14. riešenie mimoriadnych udalostí ako je porucha na technických zariadeniach v objekte 
(najmä únik vody, plynu, porucha na elektrických zariadeniach, výpadok prúdu) 
v mimopracovnom čase, 

15. výkon krátkodobých služieb v stráženom objekte (dohľad nad výkonom činností 
dodávateľských firiem zabezpečujúcich práce a služby pre objednávateľa), 

16. riešenie situácií v prípade páchania priestupkov alebo trestnej činnosti na majetku 
objednávateľa, 

17. kontrola funkčnosti kamerového systému, 
18. vedenie denníka SBS- knihu strážnej služby pre každý objekt samostatne, 
19. fyzická ochrana osôb, 
20. ochrana objektu prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany, 
21. kontrola pohybu majetku a inventáru, 
22. výjazd zásahovej jednotky pri narušení objektu, 
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23. komunikácia s bezpečnostnými zložkami – policajný zbor, hasičský zbor, záchranná 
zdravotná služba, 

24. zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov (zákon 
314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov), 

25. súčinnosť pri riešení krízových situácií (Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 
stavu v znení neskorších predpisov), 

26. poskytovanie ostatných služieb v súlade s požadovanými službami definovanými 
v interných predpisoch MŠVVaŠ SR. 

 
Dodávateľ poskytne k výkonu služby technologický informačný a prevádzkový systém 
s nasledovnými funkciami: 

1. Vlastný prístup pre zadávateľa 
2. Integrovaný systém facility managmentu 
3. Reportovanie ( SMS, E-mail) na ročnej, mesačnej, týždennej a dennej báze podľa 

požiadaviek MŠVVaŠ SR 
4. Mobilná aplikácia evidencie porúch 
5. Hodnotenie a kontrola zamestnancov 
6. Vedenie štatistík 

 

Pri zabezpečovaní služby sa požaduje u každého zamestnanca uchádzača určeného ako 
vedúceho alebo člena zmeny jednotná rovnošata označená príslušnosťou SBS, identifikačný 
preukaz s menom zamestnanca, putá, obušok, tonfa. U vedúceho zmeny sa vyžaduje zbraň 
kalibru 7,65mm alebo 9 mm. 
 
Uchádzač musí podľa § 56 ods. 5 a 6 zákona o súkromnej bezpečnosti zabezpečiť 
realizovanie monitorovania (kamerový systém) a výjazd pri poplachu.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje chránené a monitorované častí objektov napojiť na centrálny 
pult ochrany poskytovateľa. V prípade spustenia poplachu a následného zaregistrovania cez 
pult centrálnej ochrany, musí výjazdová jednotka vykonať kontrolu objektu najneskôr do 10 
min. od nahlásenia poplachu a informovať zodpovednú osobu verejného obstarávateľa o 
vykonanej kontrole. 
  
Uchádzač bude využívať pri kontrole výkonu služby u verejného obstarávateľa zabudovaný 
obchádzkový systém na monitorovanie vykonávania činností pochôdzkarov.  
 
Uchádzač musí byť držiteľom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 9 v 
nadväznosti na § 12 zákona o súkromnej bezpečnosti.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač mal k dispozícii bezpečnostné zariadenia 
(ručný detektor kovov, rámový detektor na kontrolu osôb a röntgen na kontrolu batožín a 
tašiek). 
Miesto zákazky 
Ochranná a strážna služba sa bude vykonávať v objektoch MŠVVaŠ SR. Objekty MŠVVaŠ 
SR sa počas doby účinnosti zmluvy môžu meniť. Verejný obstarávateľ identifikuje v opise 
predmetu zákazky objekty, ktoré má v čase zadávania zákazky v správe a uvádza pri nich 
predpokladané počty „vedúcich zmeny“ a „členov zmeny“. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo identifikované počty meniť podľa aktuálnych potrieb v súlade s obchodnými 
podmienkami. 
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Momentálne identifikované objekty v správe MŠVVaŠ SR: 
 

1. Administratívno-technická budova na Stromovej 1, Bratislava - centrála 
katastrálne územie:      Bratislava Staré mesto 
zastavaná plocha:      714 m2 

plocha pozemkov:      2462 m2 

počet podlaží:      11 
9 nadzemných 

celková plocha podlaží:     3870 m2 

dve parkoviská pre osobné autá (jedno neoplotené, jedno oplotené) 
parkovisko pred hlavným vchodom:    217 m2 

parkovisko spodné:     1531 m2 

kamerový systém:      áno 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty vedúcich jednej zmeny:  1 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   1 
 
Ostatné informácie: 
V čase od 06:00 do 18:00, 1 informátorka v slušnom ustrojení - znalosť AJ základy, 1 
informátor v uniforme, v čase od 18:00 do 06:00, soboty, nedele a sviatky 1 pochôdzkár v 
uniforme). 
Tento objekt pozostáva z administratívnej budovy, ktorá má 11 podlaží a k objektu patrí dvor 
o rozlohe 1 531 m² s prístupom z verejnej komunikácie. Na dvore sa nachádza kontajner so 
záložným elektrickým generátorom a garáže. Za budovou je parkovisko zabezpečené 
posuvnou bránou, určené pre parkovanie služobných motorových vozidiel. Objekt je 
zabezpečený a vonkajšie priestory objektu sú monitorované kamerovým systémom, ktorý 
sníma hlavný vchod do budovy s parkoviskom, vestibul, dvor s garážami a zadný vchod. 
Budova je vybavená elektrickým požiarnym systémom (ďalej len „EPS“), vlastným 
kontrolným a ovládacím panelom, ktorý je umiestnený v miestnosti 
informátora. V suteréne objektu sa nachádza plynová kotolňa. Na 1. poschodí sa nachádza 
serverovňa. 
 

2. Administratívno-technická budova na Hanulovej 5/B, Bratislava 
katastrálne územie:      Bratislava Dúbravka 
zastavaná plocha:      733 m2 

plocha pozemkov:      2315 m2 

počet podlaží:      9 
9 nadzemných 

celková plocha podlaží:     3298 m2 

parkovisko pre osobné autá (neoplotené) 
parkovisko pred hlavným vchodom:    1020 m2 

kamerový systém:      áno 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   2 
 
Ostatné informácie: 
V čase od 06:00 do 18:00, 1 informátor v slušnom ustrojení - znalosť AJ základy, 1 
informátor v uniforme, v čase od 18:00 do 06:00, soboty, nedele a sviatky bude objekt 
zabezpečený alarmom a pohybovými čidlami a napojený na pult centrálnej ochrany. 
Tento objekt má celkovo 9 podlaží. Budova sa delí na dve časti, pričom jedna časť nie je 
v správe ministerstva a momentálne je nevyužívaná. Budova je vybavená monitorovacím 
kamerovým systémom, stabilným hasiacim zariadením (nachádza sa v suteréne a na 7. 
poschodí) a EPS. Pred budovou je umiestnený kontajner so záložným elektrickým 
generátorom. Vstup do budovy ako i vonkajšie priestory objektu sú monitorované 
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kamerovým systémom. Na prízemí objektu sa nachádza plynová kotolňa. Na 7.poschodí sa 
nachádza serverovňa. 
 

3. Administratívno-technická budova na Búdkovej 2, Bratislava 
katastrálne územie:      Bratislava Staré mesto 
zastavaná plocha:      981 m2 

plocha pozemkov:      7989 m2 

počet podlaží:      3 
2 nadzemných 

celková plocha podlaží:     1350 m2 

parkovisko pre osobné autá ( neoplotené) 
parkovisko pred hlavným vchodom:    400 m2 

kamerový systém:      áno 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   1 
 
Ostatné informácie: 
1 osoba a služobný pes zabezpečuje ochranu objektu nepretržite po dobu 24 hodín. Areál o 
rozlohe 7989 m² pozostáva zo 4 budov, z ktorých prvá (pri vstupe do areálu má čiastočné 
podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a podkrovie, druhá budova (hlavná budova 
areálu) má čiastočné podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia, tretia budova 
(prevádzková budova pri skleníkoch) má čiastočné podzemné podlažie a jedno nadzemné 
podlažie, štvrtá prevádzková budova má dve nadzemné podlažia. Súčasťou areálu je 
plavecký bazén a šatne. Pre zabezpečenie areálu sa požaduje aj strážny pes. 
 

4. Administratívno-technická budova na Černyševského 27, Bratislava 
katastrálne územie:      Bratislava Petržalka 
zastavaná plocha:      1832 m2 

plocha pozemkov:      2000 m2 

počet podlaží:      2 
2 nadzemných 

celková plocha podlaží:     2750 m2 

kamerový systém:      áno 
poskytovanie služby      24/7 
predpokladané počty členov jednej zmeny:   0 
 
Ostatné informácie: 
Pripojenie na pult centralizovanej ochrany. 
Objekt sa skladá z troch objektov, ktoré tvoria celok a sú stavebne oddelené. Časť objektu, 
ktorá sa využíva na účely archivácie má jedno podlažie. Ostatné dva objekty majú dve 
podlažia a toho času sú bez obsadenia (slúžia na uskladnenie kancelárskeho nábytku). 
Objekty, ktoré tvoria jeden celok sú oplotené, priestory budovy a okolia sú monitorované 
kamerovým systémom. Objekt bude len napojený na pult centralizovanej ochrany. Na 
prízemí objektu sa nachádza plynová kotolňa. Objekty budú napojené na pult centralizovanej 
ochrany. 
 

5. Administratívno-technická budova Budmerice súp. č. 364 na Jabloneckej 368 
katastrálne územie:      Budmerice 
zastavaná plocha:      4266 m2 

plocha pozemkov:      16053 m2 

počet podlaží:      2 
2 nadzemných 

celková plocha podlaží:     2100 m2 

kamerový systém:      nie 
poskytovanie služby      24/7 
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predpokladané počty členov jednej zmeny:   0 
 
Ostatné informácie: 
Pripojenie na pult centralizovanej ochrany. 
Objekt sa skladá z troch objektov, ktoré tvoria celok a sú stavebne oddelené. Objekt sa 
nevyužíva, zariadenie je vysťahované. 
 
 
Pri zabezpečovaní služby sa požaduje u každého zamestnanca jednotná rovnošata 
informátorov a pochôdzkarov označená príslušnosťou dodávateľa strážnej služby, 
identifikačný preukaz s menom zamestnanca, ktorým bude zamestnanec viditeľne označený. 
 
Poskytovateľ služieb musí výmenu zmeny zabezpečiť v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 
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