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Slovenská pošta obstará novú súkromnú bezpečnostnú službu 
 

Bratislava, 10. augusta 2020  

 

Slovenská pošta pripravuje v súčinnosti s Ministerstvom dopravy a výstavby SR súťaž na strážnu 

a technickú službu. Uvedené služby boli pred 4 rokmi obstarané v jednej súťaži spolu so 

spracovaním a prepravou hotovosti s hodnotou zákazky 22,4 miliónov Eur bez DPH. V súčasnosti 

Slovenská pošta plánuje v súlade s rozhodnutím Úradu verejného obstarávania vyhlásiť dve 

verejné súťaže. Verejná súťaž na strážnu službu bude ešte geograficky rozdelená na tri časti, tzn., 

že potenciálny záujemca sa môže prihlásiť na ktorúkoľvek časť alebo na všetky časti. Slovenská 

pošta očakáva od zvoleného postupu, že od 1. januára 2021 bude zabezpečovať súkromnú 

bezpečnostnú službu viac poskytovateľov. Jediným hodnotiacim kritériom v oboch vyhlásených 

postupoch je najnižšia cena. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky na zabezpečenie výkonu strážnej služby na 4 roky je 9 572 250 

Eur bez DPH a technickej služby na 4 roky je 4 500 000 Eur bez DPH. Predpokladaná hodnota 

zákazky pri službe fyzickej ochrany bola stanovená na základe predpokladanej hodinovej sadzby, 

pri ktorej bola zohľadnená najmä zmena výšky minimálnej mzdy zo 405 Eur v roku 2016 na 580 Eur 

pre rok 2020 a následne všetkých viazaných poplatkov na výšku minimálnej mzdy, pri 

predpokladanom rozsahu poskytovania služby na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaná hodnota 

zákazky pri technickej službe bola stanovená ako súčet  predpokladaných nákladov za jednotlivé 

výkony technickej služby na obdobie 48 mesiacov, pričom pri stanovovaní PHZ boli použité ako 

východiskové ceny zo súčasného zmluvného vzťahu so zohľadnením ostatných vplyvov – najmä 

nárast minimálnej mzdy od roku 2016. 

 

Noví poskytovatelia služieb na strážnu a technickú službu, môžu byť známi do konca roka. V oboch 

súťažiach Slovenská pošta od úspešného/úspešných uchádzačov očakáva ponuku najnižšej ceny za 

výkon strážnej služby, za výkon technickej služby, v limitoch stanovených v podmienkach verejnej 

súťaže a v zmluvnom vzťahu s úspešným uchádzačom.  

 

Slovenská pošta prevádzkuje takmer 1 500 pobočiek a ďalšie desiatky priestorov, v ktorých je 

povinná v maximálnej miere chrániť životy a zdravie svojich zamestnancov a zákazníkov. Nakoľko 

Slovenská pošta nespĺňa legislatívne podmienky, aby vlastnými kapacitami zabezpečila strážnu 

službu a fyzickú ochranu, ako aj ochranu majetku a všetkých aktív spoločnosti, vrátane tých, ktoré 

sú spojené so sprostredkovaním výplat zákonných dávok vyplácaných štátom, využíva na to služby 

externého dodávateľa, ktorý dané podmienky spĺňa.  
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Mesačne Slovenská pošta vypláca v hotovosti takmer 400 tisíc dôchodkov. Toto je len časť 

nevyhnutných financií z celkovej 2,1 miliardy Eur, ktoré musia byť pre pobočky Slovenskej pošty 

v hotovosti ročne bezpečne zabezpečené. Peňažné hotovosti prepravuje súkromná bezpečnostná 

služba medzi pobočkami a centrami spracovania hotovostí, využíva pritom vlastnú techniku 

a ochranné prostriedky. Súkromná bezpečnostná služba v týchto dňoch tiež zaisťuje dodržiavanie 

poriadku pred a v pobočkách pôšt, tiež dohliada na Ústredným krízovým štábom SR prijaté 

ochranné opatrenia proti riziku šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.  

 

Všetky tieto činnosti, ako aj ďalšie vyplývajúce zo zákona o súkromnej bezpečnosti (z.č.473/2005 

Z.z.), nevyhnutné pre plynulý chod spoločnosti zabezpečuje na základe rámcovej zmluvy 

a čiastkových zmlúv z roku 2016 spoločnosť Bonul, s.r.o. Rámcový limit bol v roku 2016 stanovený 

na 22,4 milión Eur. Od účinnosti zmluvy, apríla 2016, do konca apríla 2020, do kedy bola stanovená 

pôvodná platnosť zmluvy, za využívanie týchto služieb Slovenská pošta z finančného limitu 

spotrebovala necelých 18,2 milióna Eur bez DPH. V priemere ide o 4,3 milióna Eur ročne najmä za 

zabezpečenie fyzickej ochrany (stálej služby) stovkami SBSkárov na vybraných objektoch 

Slovenskej pošty, tiež zabezpečenie fyzickej ochrany pri preprave peňažných hotovostí, ale tiež za 

zabezpečenie technickej ochrany, ktorá okrem služby projektovania, nákupov a inštalácií 

poplachových, prístupových a kamerových systémov zahŕňa ich cenu, ako aj následnú priebežnú 

kontrolu a servis. Zároveň je do finančného limitu zahrnutá aj služba za spracovanie bankoviek a 

mincí, ktoré sú prepravené z určených pôšt do centra spracovania peňažných hotovostí vo forme 

odvodov a spracovanie tých bankoviek a mincí, ktoré sú naopak určené ako prídely pre jednotlivé 

pošty. 

 

Štvorročná platnosť zmlúv so spoločnosťou Bonul, s.r.o. skončila na konci apríla. Slovenská pošta 

po konzultácii s vedením Ministerstva výstavby a dopravy SR v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní pre plynulé zabezpečenie nevyhnutných služieb ochrany majetku a osôb podpísala so 

súčasným dodávateľom dodatky k zmluvám. Dodatky nemenia jednotkové ceny, nemenia 

finančný limit uvedených zmlúv, ale len predlžujú platnosť uvedených zmlúv o čas nevyhnutný 

na obstaranie nových poskytovateľov. Uzatvorenie dodatkov predstavuje dostatočný časový 

priestor na vyhlásenie a priebeh celého procesu obstarania. Ich platnosť je však obmedzená 

vyčerpaním finančného limitu stanoveného zmluvami v roku 2016, dĺžkou platnosti najdlhšie do 

dňa 31.12.2020 a 3 mesačnou výpovednou lehotou.  

 

Povinnosť riešiť bezpečnosť vyplýva Slovenskej pošte z Aktov Svetovej poštovej únie, zo zákona o 

poštových službách, z licencie na poštové služby, ako aj z požiadaviek na kvalitu poskytovaných 

služieb. 

 

 


