
SLOVENSKÁ
REVÍZNA A SERVISNÁ 
SPOLOČNOSŤ

Váš spoľahlivý partner  
v oblasti FACILITY



CHARAKTERISTIKA
SPOLOČNOSTI

Slovenská revízna a servisná spoločnosť sa venuje komplexnej 
starostlivosti v oblasti facility, a to odborným skúškam, 
prehliadkam a servisu všetkých vyhradených technických 
zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích, 
revízií komínov, revízií klimatizácií, ďaľej sa venuje požiarnej 
ochrane, BOZP školeniam, službám SBS, čisteniu a údržbe 
kanalizácií a upratovaniu objektov. Vďaka veľkému rozsahu 
služieb, celoslovenskému pokrytiu a taktiež veľkým kapacitám 
vieme vyriešit všetky aj najnáročnejšie požiadavky klienta.

Za klienta sledujeme všetky termíny, zmeny v legislatíve, 
archivujeme všetky revízie, lebo našim cieľom je odbremeniť 
klienta od starostí s BOZP, aby sa mohol venovať svojmu 
podnikaniu.

JUDr. Alexander Kadlec
Team Manager

Primárnym cieľom spoločnosti Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. je vysoká kvalita služieb, čo je zásadným predpokladom pre udržiavanie a 
získavanie nových zákazníkov. Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou pre profesionálny prístup a výkon vo všetkých oblastiach, ktorým sa venujeme. 

NAŠA SPOLOČNOSŤ
SA VENUJE

Revízie VTZ

BOZP

Požiarna ochrana

Čistenie a údržba kanalizácie

Kominárske služby

Klimatizácie

Vzduchotechnika

SBS

Upratovanie
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ŠKOLENIA 
BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci - vedúci zamestnanci

Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci - ostatní zamestnanci

Ochrana pred požiarmi 
- vedúci zamestnanci

Ochrana pred požiarmi 
- ostatní zamestnanci

Zástupca zamestnancov 
pre bezpečnosť

Vodiči firemných (referentských) 
motorových vozidiel

Práca vo výškach a nad voľnou 
hĺbkou

Elektrických Plynových Tlakových Zdvíhacích
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ODBORNÉ SKÚŠKY
A PREHLIADKY

Odborné skúšky a prehliadky (revízie), montáž a servis vyhradených technických zariadení
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POŽIARNA OCHRANA
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

POŽIARNA OCHRANA
ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

Vypracovanie, vedenie a udržiavanie 
dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade 
so skutočným stavom

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych 
prehliadok

Určovanie miest so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu 
členov protipožiarnych hliadok

Vykonávanie školenia o ochrane pred 
požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych 
hliadok 

Určovanie požiadaviek na protipožiarnu 
bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v 
užívaní stavby

Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných 
požiarnych poplachov 

Vypracovanie riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti v projektovej dokumentácii 
stavieb

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri 
umiestňovaní technologických zariadení

Spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku 
požiaru 

Komplexné odborné poradenstvo a ďaľšie 
činnosti podľa Vašich potrieb
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KOMINÁRSKE 
SLUŽBY

Čistenie komínov

Revízia komínov

Inšpekcia kamerou

Kontrola dronom

Meranie ťahu komínov

Vypaľovanie komínov

Frézovanie komínov

ČISTENIE A ÚDRŽBA 
KANALIZÁCIE

Tlakové čistenie kanalizácie

Frézovanie kanalizácie

Havarijná služba

Kanalizačná kamera

Strojové čistenie kanalizácie

Údržba liatinovej kanalizácie

Vodoinštalačné práce
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VZDUCHOTECHNICKÉ 
ZARIADENIA

KLIMATIZAČNÉ
ZARIADENIA

Konzultačná a poradenská činnosť 

Montáž, oprava a servis 
vzduchotechnických a klimatizačných 
zariadení

Montáž, oprava a servis chladiacich 
zariadení

Montáž, oprava a servis meracej a 
regulačnej techniky

Montáž, oprava a servis tepelných 
čerpadiel

Kontrola únikov kontrolovaných látok 
zo zariadení

Kontrola klimatizačných systémov 
podľa §7 ods.2 zákona č.17/2007

Kontrola úniku chladiva

Kontrola účinnosti pri 
energetickej certifikácii  
budov

Servis

Montáž

Poradenstvo
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UPRATOVACIE
SLUŽBY

Pravidelné upratovanie objektov

Generálne upratovanie

Špeciálne upratovanie

Priemyselné čistenie podláh

Čistenie kobercov

Ošetrenie podlahových plôch

Voskovanie

Umývanie okien a presklených plôch

Čistenie žalúzií

Umývanie fasád

Čistenie výrobných strojov a liniek

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia

Analýza bezpečnostných 
rizík (miesta, stupeň 
rizikovosti)

Návrh opatrení a zhotovenie 
plánu ochrany (technické, 
technologické, režimovo-
organizačné)

Realizácia navrhnutých 
opatrení (inštalácia a servis 
techniky, strážna služba, 
videomonitoring, PCO)

PORADENSKÁ  
A KONZULTAČNÁ 
ČINNOSŤ

DETEKTÍVNA  
SLUŽBA

STRÁŽNA  
SLUŽBA

Hľadanie osoby a majetku

Monitorovanie činnosti fyzických 
osôb

Získavanie údajov pre potreby 
súdneho alebo správneho konania

Získavanie údajov o fyzickej osobe 
(stav, konanie, majetkové pomery, 
...)

Získavanie údajov v súvislosti s 
vymáhaním pohľadávky

Získavanie údajov o protiprávnom 
konaní ohrozujúcom obchodné 
tajomstvo

SBS
SLUŽBY

01 0302

Ochrana majetku a osôb: 
- ochrana objektov 
- banková ochrana 
- osobná ochrana 
- usporiadateľská služba 
- informátorská služba na    
   vstupoch do objektu

Preprava cenín

Pult centrálnej ochrany

Zásahová skupina
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Obhliadka
alebo audit

Realizácia
projektu

Podpis
zmluvy

Celoslovenská
pôsobnosť

Bezplatný
vstupný

audit

Zodpovedáme 
za prípadné

sankcie

Know-how
Profesionalita

Odstraňovanie
zistených závad

pri každej z
našich činností

Jediná 
spoločnosť

v SR s týmto 
portfóliom

služieb

Za klienta 
sledujeme 

všetky termíny 
a zmeny

v legislatíve

Preberanie
zodpovednosti

Servisné
služby

Cenová 
ponuka

Zistenie 
požiadaviek

klienta

Stretnutie
s klientom

PROCES STAROSTLIVOSTI
O KLIENTA

V SRSS zodpovedne riešime káždého klienta. Od počiatočného stretnutia až po prebratie kompletnej zodpovednosti 
za služby. S našou firmou viac už nebudete musieť sledovať termíny ani zmeny v legislatíve.

VÝHODY KTORÉ 
PONÚKAME
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FIREMNÁ 
STRATÉGIA

SPOKOJNÍ 
KLIENTI

TRNAVSKÝ
 KRAJ

NITRIANSKY
KRAJ

BANSKOBYSTRICKÝ
KRAJ

ŽILINSKÝ
KRAJ

BRATISLAVSKÝ
KRAJ

PREŠOVSKÝ
KRAJ

KOŠICKÝ
KRAJ

Služby poskytujeme 
komplexne v rámci celého 
Slovenska

V prípade nedodržania 
termínov preberáme 
zodpovednosť za finančné 
sankcie

Vďaka veľkým kapacitám 
riešime služby expresne 
24/7
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KEDYKOĽVEK
KDEKOĽVEK

A PROFESIONÁLNE

18 WWW.SRSS.SK 19WWW.SRSS.SK



Adresa

www.srss.sk 0850 638 638 info@srss.sk

KontaktPrevádzka

Slovenská revízna a servisná spoločnosť
Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava

Haburská 49/F
821 01 Bratislava

zákaznícka linka 0902 638 638
poruchová linka 0850 638 638

KONTAKT


