Zmluva
o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
- Obchodného zákonníka
medzi:
Obchodné meno:
Domov pri kríži
Sídlo:
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava, mestská časť Dúbravka
Zapísaný:
Zriaďovacou listinou zo dňa 1. apríla 1991
Zastúpený:
Mgr. Jankou Dudoňovou, riaditeľkou
Kontaktná osoba:
Ing. Dana Šelcová, dana.selcova@domovprikrizi.sk
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
25839793/7500
IBAN:
SK1075000000000025839793, SWUFT Code: CEKOSKBX
IČO:
00641405
DIČ:
2020919285
(ďalej len „objednávateľ“)

a
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný v:

Falck Healthcare a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Odd. Sa, vložka č. 4703/B
konajúca prostr.:
Ing. Ivo Krpelan, predseda predstavenstva
Ing. Slavomír Sabol, prvý podpredseda predstavenstva
Ing. Mária Jecková, druhý podpredseda predstavenstva
Ing. Roman Závodský, tretí podpredseda predstavenstva
Kontaktná osoba:
Mgr. Petra Kováčová, petra.kovacova@falck.sk
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu:
2620206439/1100
IBAN: SK3611000000002620206439, SWIFT Code: TATRSKBX
IČO:
44 571 747
DIČ:
2022769727
IČ DPH:
SK 7020000856
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „PZS“)
(ďalej objednávateľ a poskytovateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

I.
Všeobecné ustanovenia
1.

Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na vykonávanie činností
pracovnej zdravotnej služby vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pod č.
OPPL-2743/2011 v súlade s touto zmluvou bude poskytovať
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objednávateľovi činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„zák. č. 355/2007 Z. z.“), v spojení s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu
pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o
požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (ďalej len ako „vyhl. č. 208/2014 Z. z.“).
2. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi odborné poradenské služby v oblasti ochrany
zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Objednávateľ prostredníctvom nej
zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej
hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a prevencia pracovných úrazov a udržanie
pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.
3. Objednávateľ je právnická osoba, ktorá zamestnáva zamestnancov, má zákonom uloženú
povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a má záujem zabezpečiť pracovnú
zdravotnú službu práve prostredníctvom poskytovateľa.
II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude v súlade s § 30d zák. č. 355/2007 Z. z. poskytovať pre
zamestnancov objednávateľa počas trvania tejto zmluvy pracovnú zdravotnú službu
pozostávajúcu z činností bližšie špecifikovaných v článku III. tejto zmluvy a objednávateľ
sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú odmenu v zmysle
článku VI. tejto zmluvy.
III.
Špecifikácia poskytovaných služieb
1. Vecná špecifikácia činností pracovnej zdravotnej služby, ktorých poskytovanie
objednávateľovi je predmetom plnenia poskytovateľa podľa tejto zmluvy je nasledovná:
a)

Dohľad nad pracovnými podmienkami zahrňujúci:
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,
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-

b)

technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť
zdravie,
ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológie
práce
spolupráca pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany
a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce
a ergonómie,
vypracovávanie a spolupráca pri realizácii programov ochrany a podpory
zdravia zamestnancov vrátane spracovávania štúdií o vplyve práce, pracovných
podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a vypracovávanie
príslušných smerníc,
zabezpečovanie výchovných, vzdelávacích a výcvikových programov,
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.

Dohľad nad zdravím zamestnancov zahrňujúci:
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu vykonávanie
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a vydávanie posudkov o zdravotnej
spôsobilosti zamestnancov na prácu:
(i)
pred zaradením zamestnancov na výkon práce /vstupné lekárske
preventívne prehliadky/ alebo

-

(ii)

pri zmene pracovného zaradenia, alebo

(iii)

v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže
ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom
práce a pracovného prostredia, alebo

(iv)

ak nevykonávali viac ako 6 mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov,
alebo

(v)

pri podozrení na ochorenie 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,

(vi)

pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov /výstupné
lekárske preventívne prehliadky/, alebo

(vii)

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,
návrhy cielených preventívnych opatrení, ako aj realizácia zdravotníckej
prevencie,
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-

zdravotný coaching vybraným skupinám zamestnancov podľa požiadaviek
objednávateľa.
IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa pracovnú zdravotnú službu
s príslušnou odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade
s touto zmluvou a v súlade s oprávnenými požiadavkami objednávateľa.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť činnosť pracovnej zdravotnej služby prostredníctvom
tímu odborných zdravotných pracovníkov s príslušnou špecializáciou, ktorí budú pri výkone
odborných činností vo vzťahu k objednávateľovi pracovne nezávislí.
3. 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 zaväzuje sa, že bez písomného súhlasu objednávateľa ich neposkytne
inej osobe alebo tretiemu subjektu. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, kedy
má poskytovateľ všeobecne záväzným právnym predpisom uloženú edičnú povinnosť
v akejkoľvek forme.
4. Ak poskytovateľ poruší svoje záväzky zakotvené v tejto zmluve a v priamej príčinnej
súvislosti s takým porušením objednávateľovi vznikne škoda, poskytovateľ za ňu zodpovedá
, okrem prípadu, keď porušenie záväzkov poskytovateľa bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka,
ktorá nastala nezávisle od vôle poskytovateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak
nemožno rozumne predpokladať, že by poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky
odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.
5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že poskytovateľ
nezodpovedá za škodu, ktorú objednávateľ utrpí v dôsledku toho, že nedodržal (či už
čiastočne alebo vôbec) odporúčania a/alebo neakceptoval návrhy dané mu zo strany
poskytovateľa na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.
6. V prípade akejkoľvek prekážky, ktorá bráni poskytovateľovi včas a riadne plniť svoje
záväzky podľa tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť túto
skutočnosť objednávateľovi.
7. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, na vznik alebo možnosť vzniku ktorej objednávateľa
vopred písomne upozornil, a on napriek tomu nevykonal potrebné opatrenia k jej
odstráneniu alebo zmierneniu.
V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje v úzkej súčinnosti s poskytovateľom zabezpečovať účasť svojich
zamestnancov na preventívnych lekárskych prehliadkach realizovaných podľa tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať s poskytovateľom na organizovaní systému
prvej pomoci na pracovisku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súlade s ustanoveniami článku
VI. tejto zmluvy.
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4. Za účelom vykonávania kontroly rozsahu a kvality poskytovaných zdravotných služieb je
objednávateľ oprávnený sa dať zastupovať odborne spôsobilou treťou osobou z odboru
klinického pracovného lekárstva.
5. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri plnení jeho záväzkov podľa tejto
zmluvy všetku potrebnú súčinnosť, a to neodkladne potom ako ho o jej poskytnutie
poskytovateľ požiada. Nie je porušením záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy ak
objednávateľ požadovanú súčinnosť neposkytne riadne a včas a poskytovateľ v dôsledku
toho nedodrží dohodnutý rozsah a termín poskytnutia danej služby.
6. Objednávateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov o ich povinnostiach v súvislosti so
zabezpečovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä ale nielen o povinnosti
podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam v súvislosti s prácou.

VI.
Odmena a platobné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi za vykonávanie pracovnej zdravotnej
služby odmenu vo výške 110,56 € s DPH mesačne /počet zamestnancov 53:
a) cenu za vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami podľa bodu 1 písm. a) Čl.
III. tejto zmluvy, pričom táto bude určená na základe cenníka, ktorý tvorí prílohu č.1
k tejto zmluve; uvedené služby podliehajú DPH,
1.

b) cenu za vykonávanie dohľadu nad zdravím zamestnancov podľa bodu 1 písm. b) Čl. III.
tejto zmluvy, pričom táto bude určená na základe cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto
zmluve; uvedené služby sú oslobodené od DPH,
c) cena za meranie faktorov pracovného prostredia bude refakturovaná samostatne na
základe faktúry vystavenej subdodávateľom; služby podliehajú DPH,
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za jednotlivé zdravotnícke výkony a služby v zmysle
cenníka schváleného obidvomi zmluvnými stranami, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Cena uvedená v tomto cenníku je vrátane DPH.
3. Cena služieb sa upraví v prípade, ak dôjde k zmene zákonného rozsahu poskytovaných
služieb na základe zmien všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti, ktorá tvorí
predmet záväzku poskytovateľa podľa tejto zmluvy.
4. Súhrnnú cenu za služby poskytnuté v danom mesiaci bude poskytovateľ fakturovať
objednávateľovi vo forme mesačnej faktúry. Poskytovateľ vystaví faktúru objednávateľovi
za služby poskytnuté v predchádzajúcom mesiaci najneskôr do 10. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
5. Poskytovateľ je povinný zasielať faktúry objednávateľovi spolu so zoznamom poskytnutých
služieb a výkonov, tak aby objednávateľ mohol bez zbytočného meškania overiť správnosť
fakturovaných služieb a výkonov.
6. 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.
VII.
Osobitné dojednania
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1. Objednávateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o každej zmene pracovných
podmienok na niektorom z jeho pracovísk ako aj o každej technologickej alebo akejkoľvek
inej zmene (napr. zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu alebo
nového/nových pracovných prostriedkov), ktorú objednávateľ vykonal na niektorom zo
svojich pracovísk, a ktorá môže mať za následok zmenu pracovných podmienok na danom
pracovisku. Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia podľa
predchádzajúcej vety dohodnú prípadné podrobnosti o splnení záväzkov poskytovateľa
podľa tejto zmluvy vo vzťahu k pracovisku, ktorého sa oznámená zmena týka.
2. Podpisom tejto zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že je mu známe, že všetky materiály,
písomnosti, protokoly, analýzy a pod., ktoré poskytovateľ objednávateľovi vypracuje,
poskytne alebo akokoľvek sprístupní v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sú alebo budú
chránené právami duševného vlastníctva ako know-how poskytovateľa a objednávateľ sa
zaväzuje, že žiaden takýto materiál neposkytne akejkoľvek tretej osobe bez
predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu poskytovateľa. V opačnom prípade
zodpovedá objednávateľovi za škodu v zmysle platných právnych predpisov.
VIII.
Doručovanie
1. Akékoľvek oznámenie či iný úkon uskutočnený na základe tejto zmluvy bude uskutočnený,
ak nie je ďalej dohodnuté inak, v písomnej forme, v slovenskom jazyku a bude doručovaný
na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu určenú podľa
ustanovení tohto článku.
2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou medzi zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s
doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 1 tohto článku, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti
sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť
prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte,
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou
zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne
takáto poznámka zakladá na pravde. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na
doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa
príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy písomne informovať druhú zmluvnú
stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená
zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto
zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať
aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 1 tohto článku, ak sa na tomto mieste
zdržujú v čase doručenia osoby oprávnené za zmluvné strany preberať písomnosti.
3. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa
tejto zmluvy si zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom
elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú
telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty zmluvných strán uvedené
6

v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické
číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 2 tohto článku sa použije obdobne.
Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu
zmluvy.
4.

5.

Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa
tejto zmluvy, ak to ich povaha pripúšťa, si zmluvné strany môžu adresovať aj ústne
prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať zmluvné strany vo veciach realizácie tejto
zmluvy. Na tieto účely sa zmluvné strany dohodli, že osobou oprávnenou zastupovať
objednávateľa vo veciach realizácie tejto zmluvy sú: p Ing. Dana Šelcová,
dana.selcova@domovprikrizi.sk a osobou oprávnenou zastupovať poskytovateľa vo veciach
realizácie tejto zmluvy je: p. Mgr. Petra Kováčová, tel. číslo: +421 2 20 86 87 51,
petra.kovacova@falck.sk
Ustanovenia bodov 3 a 4 tohto článku sa nevzťahujú na doručovanie faktúr vystavených podľa
článku III tejto zmluvy, pričom sa zmluvné strany dohodli, že faktúry vystavené
poskytovateľom podľa tejto zmluvy budú zasielané objednávateľovi prostredníctvom pošty
ako obyčajná listová zásielka.

IX.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2018 alebo do vyčerpania finančného limitu
4 200 EUR bez DPH. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť dňom 1.1.2016.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto zmluvy je možné skončiť:
a)

písomnou výpoveďou doručenou jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane;
výpovedná doba je 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane,

b)

dohodou zmluvných strán v písomnej forme,

c)

písomným odstúpením od zmluvy.

3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť zaslaním písomného
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
druhou zmluvnou stranou.
4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy objednávateľom sa považuje najmä
a)

neposkytnutie dostatočnej súčinnosti poskytovateľovi, a to ani po písomnom
upozornení zo strany poskytovateľa, alebo

b)

omeškanie objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry po dobu dlhšiu ako 15 dní,
alebo
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c)

konanie, ktoré je za podstatné porušenie označené v niektorom z bodov tejto
zmluvy, alebo

d)

konanie, ktoré možno pokladať za podstatné porušenie tejto zmluvy s poukazom na
ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy poskytovateľom sa považuje opakované neplnenie
záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy, a to napriek písomnému upozorneniu zo strany
objednávateľa a tiež konanie poskytovateľa, ktoré možno pokladať za podstatné porušenie
tejto zmluvy s poukazom na ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.
6. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len v písomnej forme a
po dohode zmluvných strán.
7. Táto zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Otázky, ktoré v tejto zmluve nie sú výslovne upravené, sa riadia predovšetkým
ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z., ustanoveniami vyhl. č. 208/2014 Z. z.
a ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných
ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení sa použije úprava, ktorá,
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky na znak čoho pripojili svoje podpisy.
V Bratislave dňa 18.12.2015

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa

Domov pri kríži

Falck Healthcare a.s.

Mgr. Janka Dudoňová
riaditeľka
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Prílohy:
1/ Príloha č. 1: Cenník zdravotníckych výkonov a služieb.
Príloha č. 1 Cenník zdravotníckych výkon a služieb
Cenová ponuka na činnosti v rámci dohľadu nad pracovnými podmienkami a činnosti v rámci
dohľadu nad zdravým zamestnancov: 110,56 € /mesiac
1. Dohľad nad pracovnými podmienkami
Štandardné činnosti (fakturované po ukončení jednotlivých aktivít)
1.

Prehliadka jedného pracoviska spoločnosti za účelom identifikácie všetkých zdravotných
nebezpečenstiev (fyzikálne, chemické ergonomické podmienky, atď.),

2.

Porovnanie existujúcej dokumentácie s platnými právnymi predpismi,

3.

Vypracovanie komplexného auditu pracovných podmienok za daný rok so sumarizáciou
odporúčaní na odstránenie prípadných nedostatkov a rizík,

4.

Vypracovanie kategorizácie prác,

5.

Vypracovanie traumatologického plánu,

6.

Vypracovanie príručky pre prácu so zobrazovacími jednotkami,

7.

Vypracovanie smernice pre práce zakázané tehotným ženám,

8.

Vypracovanie smernice pre práce zakázané mladistvým,

9.

Vypracovanie smernice pre pitný režim.

2. Preventívne lekárske prehliadky (PLP) súvisiace s výkonom práce
Rozsah vstupnej, následnej, periodickej a výstupnej PLP
anamnéza:
 osobná so zameraním na prekancerózy a rizikové faktory srdcovocievnych chorôb
a stresogénne faktory,
 rodinná so zameraním na možné dedičné faktory vyššie uvedených chorôb a poškodení
zdravia,
 vyhodnotenie doterajšej zdravotnej dokumentácie – výpis,
b) fyzikálne vyšetrenie so zameraním sa na odhalenie rizikových faktorov vyššie uvedených
chorôb alebo si vyžadujú odporúčanie špeciálnych opatrení,
c) fyzikálne vyšetrenie je doplnené o stanovenie hodnoty vyšetrovaného tlaku krvi a pulzu
v pokojových podmienkach,
a)

9

d)
e)

základné, pomocné laboratórne vyšetrenie (moč chemicky),
vyhodnotenie lekárskej preventívnej prehliadky, vrátane rozhodnutia o potrebe
fakultatívneho odborného preventívneho vyšetrenia praktickým lekárom pracovnej
zdravotnej služby, alebo odborným pracovným lekárom a toxikológom, alebo iným
odborným lekárom, z preventívneho hľadiska.

Doplnkové (fakultatívne) vyhľadávacie vyšetrenie – cielené komplexné odborné lekárske
preventívne vyšetrenie: vykonáva ich odborný lekár podľa cieľového orgánu pôsobenia
škodlivých faktorov z práce a pracovných podmienok.
Navrhované doplnkové (fakultatívne) vyhľadávacie vyšetrenie sú stanovené v zmysle
vestníka MZ SR zo dňa 29.1.2014 čiastka 1 – 10:


EKG vyšetrenie + vyhodnotenie lekárom

Náplň lekárskych preventívnych prehliadok
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