
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia 
 
Predmetom zákazky je zabezpečovanie služieb deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie (ďalej len „DDD“) 
v priestoroch (budovy, vonkajšie priestory) verejného obstarávateľa.  

 

Deratizácia 

- mechanická alebo chemická likvidácia hlodavcov (kladenie požerových nástrah, odchytových pascí, 
lepových pascí) 

- deratizácia bude realizovaná v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- zahŕňa deratizáciu vonkajších trávnatých priestorov, kanalizačných sietí a vnútorných priestorov 

- deratizácia zahŕňa priebežné monitorovanie hlodavcov (identifikácia druhov za účelom použitia 
vhodných postupov deratizácie), kontrolu, doplnenie a výmenu nástrah, odstraňovanie starých 
nástrah a uhynutých jedincov, identifikáciu technických nedostatkov na budovách verejného 
obstarávateľa, ktoré umožňujú vstup hlodavcov 

- deratizačné nástrahy budú použité a kombinované podľa prostredia, v ktorom sú použité (granule, 
voskové bloky, odchytové pasce a pod.) 

- deratizácia bude realizovaná pravidelne, dvakrát ročne, resp. podľa aktuálnej potreby verejného 
obstarávateľa 

- realizácia deratizácie zahŕňa prípravu priestorov (presun zariadenia, nábytku), umiestnenie 
nástrah/pascí, likvidáciu a odstránenie použitých nástrah/pascí a vrátenie priestorov do pôvodného 
stavu 

- pri napadnutí izby/priestoru požaduje verejný obstarávateľ poskytnutie služby do 24 hodín od 
nahlásenia požiadavky 

- vypracovanie protokolu o deratizácii 

- používanie povolených účinných látok (napr. fosfid hlinitý, Brodifacoum, Bromadiolon) 

 

Dezinsekcia 

- chemická likvidácia  epidemiologicky a hospodársky škodlivých článkonožcov, hmyzu (ploštica, šváb, 
komár, likvidácia hniezd atď.) 

- dezinsekcia bude realizovaná prostredníctvom vhodných postrekov, lepov a lepových pascí 

- vypracovanie protokolu o dezinsekcii 

- používanie prípravkov  s obsahom povolených účinných látok  

- dezinsekcia je realizovaná za prítomnosti študentov, resp. zamestnancov verejného obstarávateľa, 
čomu je potrebné prispôsobiť výber vhodného dezinsekčného prípravku 

- dezinsekcia bude realizovaná pravidelne (len určité budovy/priestory), resp. podľa aktuálnej potreby 
verejného obstarávateľa 

- realizácia dezinsekcie zahŕňa prípravu priestorov (presun zariadenia, nábytku), umiestnenie 
nástrah/pascí/použitie postrekov, likvidáciu a odstránenie použitých nástrah/pascí a vrátenie 
priestorov do pôvodného stavu, zabalenie a vypratanie napadnutého nábytku, resp. časti vybavenia 

- pri napadnutí izby/priestoru požaduje verejný obstarávateľ poskytnutie služby do 24 hodín od 
nahlásenia požiadavky 



- verejný obstarávateľ požaduje dezinsekciu realizovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

 

Dezinfekcia 

- ošetrenie priestorov proti choroboplodným zárodkom, vírusom a plesniam vrátane spór 

- realizované zadymovaním alebo postrekom tzv. „dotykovaním“ 

- zahŕňa dezinfekciu podlahovej plochy, stien, nábytku (izba/priestor ako celok) 

- vypracovanie protokolu o dezinfekcii 

- používanie povolených účinných látok 

 

Fumigácia  

- realizovaná podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa 

 

 
 


