DLHOROČNÁ DÔVERA KLIENTA A ZÁRUKA KVALITY
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na trhu bezpečnostných služieb

Spoločnosť CORADO - SOAT, spol. s r.o. je bezpečnostnou spoločnosťou s 30 ročnou
históriou a tradíciou kvalifikovaných a profesionálnych služieb dosahujúcich európsky
štandard. Je realizátorom komplexného integrovaného bezpečnostného servisu.
- spoločnosť vznikla v roku 1990 a už pri svojom základnom konštituovaní sa stala
špecializovanou na výkon integrovaného bezpečnostného servisu.
- rok 1994 bol ďalším transformačným rokom, založenie CORADO – SOAT, spol. s r.o.
- v roku 1996 sa spoločnosť CORADO – SOAT, spol. s r.o. stala zakladajúcim členom
ZOMO – Združenie ochrany majetku a osôb.
- v roku 2002 sa ZOMO stalo pridruženým členom Konfederácie Európskeho
bezpečnostného servisu so sídlom v Bruseli.
- v roku 2008 boli dcérskej spoločnosti CORADO – IS, s.r.o. udelené licencie na
prevádzkovanie detektívnej služby, strážnej služby a licencia na prevádzkovanie
odbornej prípravy a poradenstva.
ZÁKLADNÉ SMERY PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT
Komplexný bezpečnostný servis zameraný na :
§ priemyselné produkčné podniky a priemyselné parky
§ podniky vyžadujúce zvláštny bezpečnostný režim
§ nákupné centrá a obchodné reťazce
§ business centrá
§ ochranu súkromného majetku
§ transporty peňažných hotovostí a cenností
§ ochrana osôb
§ ochrana objektov formou pultu centralizovanej ochrany
§ projektovanie, realizácia a servis elektronických zabezpečovacích systémov
a elektronických protipožiarnych systémov
§ detektívna služba
NAŠE PREDNOSTI
-

zamestnávame bezúhonných, spoľahlivých, fyzicky a psychicky schopných
zamestnancov a kladieme dôraz na pravidelný výcvik
disponujeme vlastnou rádiovou sieťou
profesionálne technické vybavenie
vykonávame technickú kontrolu služieb, ktorú realizujeme elektronickým
obchôdzkovým systémom a jeho vyhodnocovaním prostredníctvom PCO
realizujeme fyzickú kontrolu výkonu stráženia, v pravidelných i náhodných kontrolách
poverenými kvalifikovanými zamestnancami

CERTIFIKÁTY
- v roku 1998 spoločnosti CORADO – SOAT, spol. s r.o. bola udelená licencia na
prevádzkovanie strážnej služby
- v roku 2004 majitelia a zároveň konatelia spoločnosti získali preverenie Národným
bezpečnostným úradom SR na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
stupňa utajenia "Dôverné" a v roku 2011 na stupeň utajenia "Tajné"
- prevádzkový riaditeľ, vedúci zamestnanci, zamestnanci v správe, prepravnej
a zásahovej skupiny a zamestnanci PCO sú držiteľmi osvedčenia NBÚ, podľa ktorého
sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia "Dôverné"
- od roku 2005 spoločnosť spĺňa kvalitatívne parametre získaním Certifikátu systému
manažérstva kvality podľa najnovších noriem ISO 9001:2015 v oblasti strážna služba
- od roku 2006 spoločnosť spĺňa podmienky pre Priemyselnú bezpečnosť NBÚ SR na
oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou na úrovni dôverné
- v roku 2015 bol spoločnosti udelený Certifikát Zhody pre monitorovací systém 1Box
kedy firma spĺňa integračné riešenie v oblasti prevádzky, servisu dohľadového
a poplachového centra pri poskytovaní monitorovacích služieb.
- v roku 2018
spoločnosť splnila parametre pre získanie Certifikátu Dobrá
Bezpečnostná Agentúra – ktorá je označením kvality poskytovaných služieb
- v roku 2019 firma získala certifikát AAA Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti v oblasti
ekonomickej kondície stability firmy. Certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ prínosne
nakladá so svojimi vstupmi a efektívne ich mení na kvalitatívne výrobky a služby

FYZICKÁ OCHRANA
-

-

fyzickú ochranu majetku poskytujeme bezúhonnými, spoľahlivými, fyzicky a psychicky
schopnými, alkoholovo, toxicky a drogovo nezávislými pracovníkmi, ktorí spĺňajú všetky
požiadavky v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti
technické vybavenie pracovníkov spoločnosti je priamo závislé od plnenia
bezpečnostných úloh pre odberateľa. Pracovníci sú periodicky školení s novými
technickými možnosťami pri realizácii bezpečnostných projektov
za účelom eliminovania mimoriadnych udalostí a výskytu iných nežiaducich javov
vykonávame technickú kontrolu služieb, ktorú realizujeme zavádzaním elektronického
obchôdzkového systému a jeho online vyhodnocovaním prostredníctvom PCO.
Spracovanie audio–video signálov umožňuje monitorovanie dôležitých priestorov
s následným vyhodnocovaním a konzultáciou priamo u klienta alebo na PCO resp.
u poverených osôb CORADO – SOAT, spol. s r.o.
fyzická kontrola výkonu stráženia spočíva v pravidelných i náhodných kontrolách
výkonu služby poverenými kvalifikovanými zamestnancami
pracovníci raz mesačne absolvujú školenia z výkonu služby, riešenia mimoriadnych
udalostí, odstraňovanie nedostatkov služby. Taktiež absolvujú školenia z protipožiarnej
ochrany, prvej pomoci pri úrazoch, správanie sa pri hrozbe bombou alebo pri prepade.
Sú zaškolení s najmodernejšou elektronickou signalizačnou a zabezpečovacou
technikou a sú schopní obsluhovať náročné elektronické prístroje.

¨ Všeobecné činnosti zamestnancov ochrany :
- výkon stráženia a ochrany zamestnancov, klientov a majetku odberateľa v súlade
so všeobecnými smernicami, pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou, denným
režimom pre výkon služby ochrany a pracovnou inštrukciou
- denný režim pre výkon služby ochrany bližšie určuje požiadavky odberateľa a je
spracovaný individuálne pre potreby každého objektu
- pracovnú inštrukciu vydáva odberateľ a je určená všetkým členom SBS
vykonávajúcim ochranu príslušného objektu odberateľa.
- zamedzenie vniknutia nepovolaných osôb do stráženého objektu odberateľa,
rozkrádania a poškodzovania jeho majetku
- ochrana pri manipulácií a nakladania zásielok peňazí, cenností alebo tovaru podľa
potreby odberateľa
- vedenie kľúčového režimu, evidencie vozidiel, evidencie príchodu a odchodu
zamestnancov odberateľa a pod. podľa požiadaviek a potrieb odberateľa
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¨ Výzbroj – výstroj – rovnošata
Zbrane sú volené podľa podmienok a dôležitosti výkonu služby: revolvery 38
special, pištoľ ráže 7,65 mm a 9 mm. Na vyžiadanie odberateľa zabezpečíme aj
služobné brokovnice, samopal Škorpión a samopal vzor 58.
Výstroj na opasku dopĺňame podľa potreby plynovými alebo elektrickými
paralyzérmi, obuškom „Tonfa“, kovovými putami, ručným svietidlom, príp. hľadačom
kovových predmetov.
Rovnošata spĺňa podmienky z hľadiska estetiky a funkčnosti. Pracovníci využívajú
ochranné balistické vesty ako súčasť rovnošaty pri plnení špecifických úloh.

Opis rovnošaty
- košeľa sivá s krátkym rukávom, dvoma náprsnými vreckami, na ľavej strane
vrecka vyšitý bordový znak SBS
- viazanka bordová so sivými šikmými prúžkami
- nohavice čierne kapsáčové alebo tesilové
- obuv čierna – kanady alebo poltopánky
- opasok kožený čierny
- tričko čierne, na ľavej strane nažehlený biely znak SBS
- pulóver čierny s jedným náprsným vreckom na ľavej strane, na ktorom je vyšitý
bordový znak SBS
- bunda zimná čierna do pása
- bunda zateplená čierna predĺžená

TRANSPORTY PEŇAŽNÝCH HOTOVOSTÍ A CENNOSTÍ
Túto službu realizujeme prostredníctvom špecializovanej prepravnej skupiny, ktorá
pozostáva z kvalifikovaných, fyzicky i psychicky spôsobilých zamestnancov a je vybavená
adekvátnymi
vozidlami,
spojovacou
technikou,
ochrannými
prostriedkami.
Neodmysliteľnou súčasťou je kvalitná výzbroj a výstroj zamestnancov. Majetok klienta pri
tejto činnosti je krytý poistnou zmluvou našej spoločnosti.
OCHRANA
OBJEKTOV
PROSTREDNÍCTVOM
PULTU
CENTRALIZOVANEJ
OCHRANY (PCO)
- na pulte centralizovanej ochrany monitorujeme nepretržitým 24hodinovým dohľadom,
prostredníctvom vlastnej rádiovej siete a ďalších dostupných sietí, objekty rôzneho
typu k vysokej spokojnosti našich klientov z celého územia Slovenskej republiky.
- v prípade narušenia objektu nasleduje po kvalifikovanom vyhodnotení stavu
operátorom PCO CORADO – SOAT, spol. s r.o., okamžitý výjazd a účinný zásah
odborne aj fyzicky spôsobilej, moderne vyzbrojenej a vystrojenej zásahovej skupiny.
- sme schopní ochrániť Váš majetok pred nežiadúcimi návštevníkmi.
- zabezpečenie Vášho bytu, rodinného domu, chaty ako aj administratívnych priestorov
počas Vašej dovolenky alebo inej neprítomnosti.
- vďaka PCO systém stráži Váš priestor a v prípade neoprávneného vniknutia
okamžite hlási pultu centralizovanej ochrany narušenie, na tento signál reaguje
dispečer a ihneď vysiela na miesto prefesionálnu zásahovú jednotku.
- prostredníctvom PCO vieme poskytnúť :
§ 24hodinovú podporu technickou skupinou pri výpadku zabezpečovacieho
systému na chránenom objekte
§ 24hodinovú podporu ochrany objektu zásahovým vozidlom spĺňajúcim všetky
podmienky zákona o súkromnej bezpečnosti
§ možnosť zavedenia PANIC tlačidla – skrátenie času privolanej pomoci
§ náhradný záložný hardwarový aj softwarový systém v prípade výpadku, alebo
poruchy základného systému na ochranu objektu
§ záložný systém dlhodobého napájania pri výpadku elektrickej energie (nie UPS)
§ rádiovú sieť na spojenie zásahovej skupiny s operátorom
§ vlastné technické zariadenia na príjem a prenos dát internetom, GPRS sieťou,
GSM sieťou, telefónnou linkou

TECHNICKÁ SLUŽBA
¨ Cena služieb stanovovaná individuálne:
- monitorovanie objektu a telefonické kontaktovanie operátorom PCO v prípade
narušenia objektu.
- monitorovanie objektu, telefonické kontaktovanie operátorom PCO a okamžité
vyslanie zásahovej skupiny v prípade narušenia objektu.

Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť disponuje strediskom registrácie poplachov, je
služba nepretržite zabezpečovaná minimálne jednou zásahovou skupinou. Zásahová
skupina okrem toho plní aj iné úlohy, hlavne zabezpečovanie zvozu finančnej hotovosti od
našich klientov do nimi určených bánk.

V rámci technickej služby poskytujeme, prostredníctvom našich dcérskych spoločností,
projektovanie, montáž, servis a revízie zabezpečovacích systémov.
Zabezpečovacie systémy :
¨ PSN (poplachový systém narušenia)
Dodávame systémy od renomovaných svetových výrobcov zabezpečovacej techniky.
V súčasnosti vieme navrhnúť a realizovať systém: autonómny – signalizovanie poplachov
na interiérovú, zálohovanú exteriérovú sirénu, prípadne volanie oprávnenej osoby po
telefónnej linke alebo GSM pripojený na SRP prostredníctvom telefónnej linky, rádiovej
siete, GSM alebo kombinovane.
¨ CCTV (Closed–Circuit Television – priemyselná televízia)
Široká škála systémov od svetových výrobcov (Panasonic, Sony, Philips), ale
i dlhodobo testované a cenovo prístupnejšie zariadenia od iných dodávateľov, jednoduché
systémy len na monitorovanie, záznamové systémy na jednoduchšie médiá ako sú 24 hod.
Time Lapse videorekordéry, PC karty špecializované nahrávacie zostavy na dôkazové
konanie, široký výber kamier :
- stacionárne
- rotačné,
- skryté,
- na nočné videnie s výkonným infrapodsvietením,
- v rodinných domoch preferované kamerové systémy pripojené do káblového
rozvodu domu – možnosť sledovať z akéhokoľvek TV prijímača v dome.
¨ Komunikačná Audio a Video technika
Čiernobiele alebo farebné videovrátniky možno nainštalovať individuálne, pre niekoľko
vchodov, prípadne poschodí. Možnosť sledovania inštalovaných kamier vo videovrátniku
alebo priamo v dome, kamera je prezentovaná ako kanál na TV prijímači.

obr. kamera (zdroj : internet)

¨ EPS – Elektronická požiarna signalizácia
Všetky systémy sú navrhované v súlade s platnou legislatívou. Systémy EPS
dodávame podľa zložitosti objektu a požiarneho zaťaženia budovy. Možnosť navrhnúť
a nainštalovať požiarne snímače podľa potreby klienta aj na budovu nevyžadujúcu EPS
v zmysle zákona. Okrem EPS snímačov v ponuke aj snímače zemného plynu (alebo
iných plynov) do zabezpečovacích ústrední.

REFERENCIE
Svoje kvalitné služby v oblasti bezpečnostného servisu poskytujeme od roku 1990
pre našich vážených klientov v Slovenskej republike.
Naši aktuálni a minulí klienti, ktorí využívali náš komplexný bezpečnostný servis :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

obr. EPS snímač (zdroj : internet)

¨
¨
¨

¨ Dochádzkové a prístupové systémy
Spolu so zabezpečovacím, prípadne PTV systémom, vytvárajú integrovanú ochranu
budov. Sú vhodné pre riadené prístupy do miestností, kancelárií, ďalej pre výdaj stravy, ale
i pre špeciálne účely.
* PTV – priemyselná televízia

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

obr. Prístupový systém
(zdroj : internet)

¨ Automatizačná technika
Ponúkame široký výber automatických posuvných alebo krídlových brán a závor
slúžiacich pre riadené vstupy na parkoviská, prechody, prejazdy a pod. Do týchto
systémov je možné nainštalovať audio alebo video komunikáciu a celý systém možno
integrovať do Poplachového systému narušenia.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Andritz Kufferath, s.r.o., Levice
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
Cesam, s.r.o., Vráble
Datamars Slovakia s.r.o., Nitra
ELB s.r.o., Báhon
ESTAMP SLOVAKIA s.r.o., Zlaté Moravce
Hotelové a reštauračné zariadenia
HTK Invest, s.r.o., Bratislava
K CERO
Klenoty Quartz – Time, Nitra, Trnava, Trenčín, Bratislava
Knauf Insulation, s.r.o.
Lincoln Electric Slovakia, s.r.o., Lužianky
Medical Glass, a.s., Bratislava
Medicínske centrá, lekárne
Mesto Nitra
MKH Development, s.r.o., Bratislava
NIDEC – Nidec Global Appliance Slovakia, s.r.o., Zlaté Moravce
Nitrazdroj, a.s., Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Galanta, Dunajská Streda
N – motor, s.r.o., Nitra
PONGRATZ, s.r.o., Pezinok
Royal Press, s.r.o., Nitra, Zlaté Moravce
Secop, s.r.o., Zlaté Moravce
Summit Motors Slovakia, s.r.o., Bratislava
Tatra banka, a.s.
Toptrans EU, a.s., Nitra
Vzdelávacie inštitúcie – základné a stredné školy, gymnáziá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, Nitra

Sídlo spoločnosti
CORADO – SOAT, spol. s r.o.
Párovská 2, 949 01 Nitra
IČO: 34 104 569
IČ DPH: SK2020406784
Telefonické kontakty
+ 421 37 6511 941 (personálne a mzdové oddelenie)
+ 421 37 6511 943 (sekretariát)

Email
corado@corado.sk
www.corado.sk

