Zmluva
o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zriadený:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Domov pri kríži
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
Zriaďovacou listinou zo dňa 1. apríla 1991
Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka
VÚB
1636608454/0200
00641405
2020919285

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný v:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Falck Healthcare a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Obch.reg.Okr.súdu Bratislava I,Oddiel:Sa, Vložka číslo:4703/B
Ing. Ivo Krpelan, predseda predstavenstva
Ing. Mária Jecková, druhý podpredseda
Mgr. Eva Mikulášová, tel.:02/20868765 mail: eva.mikulasova@falck.sk
Tatra banka
2620206439/1100
44571747
2022769727

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „PZS“)
I.
Všeobecné ustanovenia
1. Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby je právnická osoba, ktorá na základe licencie
č. OPPL-2623/2009 na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby z Úradu
verejného zdravotníctva SR a
v súlade s touto zmluvou bude poskytovať
objednávateľovi zdravotnú starostlivosť prostredníctvom tímu odborných zdravotných
pracovníkov s určenou špecializáciou.
2. Pracovná zdravotná služba zahŕňa poskytovanie odborných poradenských služieb v
oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Prostredníctvom nej
zabezpečuje objednávateľ primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku,
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pričom jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a
udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.
3. Objednávateľ je právnická osoba, ktorá ako odberateľ využíva služby poskytované PZS.
II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude v súlade s § 26 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytovať pre zamestnancov
objednávateľa počas trvania tejto zmluvy pracovnú zdravotnú službu pozostávajúcu
z činností bližšie špecifikovaných v článku III. tejto zmluvy, pre zamestnancov
objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby
dohodnutú odmenu v zmysle článku VII. tejto zmluvy.
III.
Špecifikácia poskytovaných služieb
1. Pracovné zdravotné služby, ktoré sú predmetom plnenia podľa príslušných právnych
predpisov a podľa tejto zmluvy a k poskytovaniu ktorých sa poskytovateľ touto zmluvou
zaväzuje, pozostávajú z nasledovných činností:
a) Dohľad nad pracovným prostredím:
- hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu
ovplyvňovať zdravie zamestnancov,
- hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
- monitorovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného
prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na
zamestnancov,
- vypracovávanie návrhov na odstránenie zdravotných rizík alebo návrhov na ich zníženie,
- dohľad nad dispozičným, priestorovým a ergonomickým riešením pracoviska,
- účasť na analýze pracovných úrazov a chorôb z povolania,
- konzultácie a poradenstvo pri pracovných úrazoch a ich registrácii, chorobách z povolania
a pri preventívnych programoch,
- poskytovanie poradenstva objednávateľovi a jeho zamestnancom, najmä pri:
- plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk
a pracovných miest,
- technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,
- ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológie práce.
b) Dohľad nad zdravím zamestnancov:
- posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,
- vykonávanie preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a vydávanie posudkov
o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu:
- pred zaradením zamestnancov na výkon práce /vstupné lekárske preventívne
prehliadky/ alebo pri zmene pracovného zaradenia,
- v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie
v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,
- ak nevykonávali viac ako 6 mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov,
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pri podozrení na ochorenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce
a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom práce a pracovného prostredia
alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte špecifických zmien alebo
zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu,
- pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov /výstupné lekárske
preventívne prehliadky/,
- po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada /následné
lekárske preventívne prehliadky pri práci s rizikovými faktormi s neskorými
následkami na zdravie/,
- mimoriadne lekárske preventívne prehliadky,
návrh cielených preventívnych opatrení, ako aj realizácia zdravotníckej prevencie,
zdravotný coaching vybraným skupinám zamestnancov podľa požiadaviek objednávateľa.
-

-

c) Organizovanie systému prvej pomoci na pracovisku:
- uskutočňovanie pravidelných školení vybraných zamestnancov v oblasti prvej pomoci na
pracovisku,
- spolupracovanie pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany
a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,
- vypracovávanie a realizácia programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane
štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie
zamestnancov a vypracovávanie príslušných smerníc,
- výchovné, vzdelávacie a výcvikové programy,
- zúčastňovanie sa na opatreniach pracovnej rehabilitácie, na rozboroch pracovnej
neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík,
- starostlivosť o zamestnancov po prekonaní pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
- reedukácia a rehabilitácia,
- spolupráca pri nehodách a veľkých haváriách,
- zabezpečovanie a vykonávanie imunizácie zamestnancov.
d) Iné:
- komplexná sekundárna zdravotnícka starostlivosť v podobe ostatných odborných
vyšetrení, špeciálnych lekárskych ambulantných vyšetrení,
- terciálna zdravotnícka starostlivosť v podobe zmluvného nemocničného zariadenia
poskytovateľa.
2. Odborná poradenská a osvetová činnosť bude vykonávaná
požiadaviek objednávateľa a bude fakturovaná samostatne.

podľa

špecifických

3. Vyššie popísané činnosti bude poskytovateľ realizovať počas trvania tejto zmluvy.
IV.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.11.2011
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V.
Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa pracovnú zdravotnú službu
s odbornou starostlivosťou podľa príslušných právnych predpisov a požiadaviek
objednávateľa.
2. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať objednávateľovi pracovné zdravotné
služby a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť činnosť pracovnej zdravotnej služby
prostredníctvom tímu odborných zdravotných pracovníkov s určenou špecializáciou, ktorí
budú pri výkone odborných činností vo vzťahu k objednávateľovi pracovne nezávislí.
4. Poskytovateľ môže pre zamestnancov objednávateľa vykonávať v rámci vlastného
projektu nadštandardné služby podľa zásad schválených objednávateľom.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich
sa objednávateľa a zdravotného stavu jeho zamestnancov, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti so svojou činnosťou a bez písomného súhlasu objednávateľa ich neposkytne
inej osobe alebo tretiemu subjektu. Netýka sa to priamo zamestnanca, ktorý ako
dotknutá osoba, má právo byť informovaný o svojom zdravotnom stave.
6. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri vykonávaní kontroly
rozsahu a kvality vykonávaných zdravotných služieb objednávateľom.
7. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi v rozsahu jeho objednávok a tejto zmluvy za
riadne vykonaný dohľad nad pracovnými podmienkami objednávateľa, ako aj za riadne
vykonanie ďalších zdravotných služieb a výkonov podľa tejto zmluvy.
8. Poskytovateľ ručí objednávateľovi za škody, ktoré mu vzniknú v dôsledku výskytu
choroby z povolania u zamestnanca objednávateľa, ktorá sa u neho prejaví počas
trvania pracovnej doby, ak sa preukáže, že táto vznikla v dôsledku neplnenia (resp.
vadného alebo nedostatočného plnenia) povinností zo strany poskytovateľa.
9. V prípade akejkoľvek prekážky, ktorá bráni poskytovateľovi plniť svoje záväzky podľa
tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť
objednávateľovi.
10. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, na vznik ktorej objednávateľa vopred písomne
upozornil, a on napriek tomu nevykonal potrebné opatrenia k jej odstráneniu alebo
zmierneniu.
VI.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje v úzkej súčinnosti s poskytovateľom zabezpečovať účasť
svojich zamestnancov na preventívnych lekárskych prehliadkach realizovaných v zmysle
príslušných právnych predpisov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom na organizovaní systému
prvej pomoci na pracovisku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje plniť návrhy poskytovateľa na odstránenie zdravotných rizík
alebo na zníženie zdravotných rizík.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi odmenu za poskytnuté zdravotné
služby tak, ako je to uvedené v Čl. VII. tejto zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu rozsahu a kvality vykonávaných
zdravotných služieb, pričom poskytovateľ je bez zbytočného odkladu mu povinný pri tom
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poskytnúť potrebnú súčinnosť a na požiadanie objednávateľa predložiť písomný doklad
o rozsahu vykonávaných služieb.
6. Odmietnutie poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi alebo objednávateľovi pri vykonávaní
kontroly sa považuje za dôvod na odstúpenie od zmluvy.
7. Za účelom vykonávania kontroly rozsahu a kvality poskytovaných zdravotných služieb je
objednávateľ oprávnený sa dať zastupovať odborne spôsobilou treťou osobou.
VII.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet plnenia poskytovaný PZS v súlade
s platnými právnymi predpismi predstavuje:
a) dohľad nad pracovným prostredím podľa bodu 1 písm. a) Čl. III. tejto zmluvy,
b) dohľad nad zdravím zamestnancov podľa bodu 1 písm. b) Čl. III. tejto zmluvy,
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej ročnej čiastke 40 EUR (1205,04 Sk)/zamestnanec
za zdravotnícke výkony a služby, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cenu za služby uvedené v prílohe č.1 bude poskytovateľ fakturovať vo forme mesačných
paušálnych faktúr vo výške 1/12 z celkovej ročnej čiastky. Poskytovateľ vystaví faktúru
objednávateľovi mesačne, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
príslušnom zúčtovacom období.
3. Cena za organizovanie systému prvej pomoci na pracovisku podľa bodu 1 písm. c)
Čl. III. tejto zmluvy, bude stanovená na základe samostatnej objednávky objednávateľa
a ponuky vypracovanej poskytovateľom.
4. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi faktúru do 30 dní odo dňa jej
doručenia. V pochybnostiach sa za deň doručenia faktúry pokladá 7. deň od dátumu
vyznačenom prijímacím poštovným úradom na obálke doručovanej poštovej zásielky.
VIII.
Osobitné dojednania
1. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení tejto zmluvy na základe ich vzájomnej
písomnej dohody.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pre opakované
neplnenie si zmluvných povinností druhej zmluvnej strany, na plnenie ktorých sa touto
zmluvou zaviazala, ak nedôjde k odstráneniu nedostatkov takto vzniknutých, a to ani po
písomnom upozornení druhou zmluvnou stranou na neplnenie si zmluvných povinností.
3. Obidve zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomne všetku súčinnosť, ktorá je
nevyhnutná pre poskytovanie plnení v zmysle tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu o kvalite poskytovaných služieb,
posúdi ich kvalitu súdny znalec z odboru pracovného lekárstva, resp. iných medicínskych
odborov, ktorých sa daná problematika bude týkať.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že k uzatvoreniu tejto zmluvy majú všetky potrebné
úradné oprávnenia.
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IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvu možno vypovedať písomnou výpoveďou alebo písomnou dohodou. Výpovedná
lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú aj:
- Príloha č.1 – A/ Náplň preventívnej starostlivosti o zdravie zamestnancov
v súvislosti s prácou
B/ Dohľad nad pracovnými podmienkami
- Príloha č.2 Posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon práce
(formulár).

5. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami. Dodatky budú očíslované podľa ich chronologickej následnosti.
6. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.
7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju
podpisujú. Ďalej zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom
ich skutočnej a slobodnej vôle a že nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne
nevýhodných podmienok.
V Bratislave, dňa 31.10.2011

Mgr. Janka Dudoňová v.r.
.....................................................
objednávateľ
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........................................................
poskytovateľ
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Príloha č. 1
A/Náplň preventívnej starostlivosti o zdravie zamestnancov
v súvislosti s prácou
Rozsah a náplň výkonu pracovných zdravotných služieb pre zamestnancov
1. Vstupné, výstupné, periodické, mimoriadne, následné lekárske preventívne
prehliadky
a) anamnéza
– osobná, so zameraním na choroby, ktoré sú uvedené medzi kontraindikáciami pre
výkon práce zamestnanca, na prekancerózy a rizikové faktory srdcovocievnych chorôb
a stresogénne faktory,
– rodinná so zameraním na možné dedičné faktory vyššie uvedených chorôb
a poškodení zdravia,
– škodliviny z pracovného resp. mimopracovného prostredia,
– vyhodnotenie doterajšej zdravotnej dokumentácie,
b) fyzikálne vyšetrenie
– so zameraním na odhalenie rizikových faktorov vyššie uvedených chorôb, ktoré
znemožňujú prácu v plánovanom, alebo doterajšom pracovnom zaradení, alebo si
vyžadujú odporúčanie špeciálnych opatrení,
c) fyzikálne vyšetrenie je doplnené
- o stanovenie hmotnosti vyšetrovaného krvného
podmienkach
- o pomocné biochemické a hematologické vyšetrenia

tlaku

a pulzu

v pokojových

d) Vyhodnotenie lekárskej preventívnej prehliadky, vrátane rozhodnutia o potrebe
fakultatívneho odborného preventívneho vyšetrenia praktickým lekárom pracovných
zdravotných služieb alebo odborným pracovným lekárom a toxikológom, alebo iným
odborným lekárom, z preventívneho hľadiska.
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B/Dohľad nad pracovnými podmienkami
-

hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu
ovplyvňovať zdravie zamestnancov,
hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
monitorovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného
prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na
zamestnancov,
vypracovávanie návrhov na odstránenie zdravotných rizík alebo návrhov na ich zníženie,
dohľad nad dispozičným, priestorovým a ergonomickým riešením pracoviska,
účasť na analýze pracovných úrazov a chorôb z povolania,
konzultácie a poradenstvo pri pracovných úrazoch a ich registrácii, chorobách z povolania
a pri preventívnych programoch,
poskytovanie poradenstva objednávateľovi a jeho zamestnancom, najmä pri:
- plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk
a pracovných miest,
- technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,
- ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológie práce.

Činnosť
1. Obhliadka

pracovísk za účelom identifikácie všetkých

zdravotných nebezpečenstiev
2. Vypracovanie

záznamu

z

obhliadky

pracovných

podmienok
3. Vypracovanie

príručky

pre

prácu

so

zobrazovacími

jednotkami
4. Posúdenie

pracovných

podmienok

pri

práci

so

zobrazovacími jednotkami
5. Posúdenie

ručnej

manipulácie

s

bremenami

(podľa

potreby)
6. Účasť na spoločných previerkach BOZP (1 x ročne),
príprava informácie o výsledkoch dohľadu BOZP, pracovná
účasť

na

rokovaniach

BOZP

podľa

požiadavky

objednávateľa
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