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  Zmluva o  poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 

uzavretá podľa § 269 ods.2. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:            PZS Orava, s.r.o.  

                         so sídlom v: 972 01 Šútovce 190 

   zastúpený  konateľom Mgr. Rastislavom Jaššom 

              IČO: 51 848 651 

   DIČ: 2120823067 

   zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu 

   v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 36912/R 

   bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

   IBAN: SK63 0900 0000 0051 4898 5849  

BIC: GIBASKBX 

 

Objednávateľom: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

   so sídlom: Košovská cesta 55/9, 971 01 Prievidza 

   za organizáciu: riaditeľka PhDr. Iveta Géczyová 

IČO: 34059130 

DIČ: 2021447274 

   bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

   IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 1136  

BIC: SPSRSKBA 

 

 

    

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať na základe tejto zmluvy  objednávateľovi 

pracovnú zdravotnú službu podľa  Zákona 355/2007 Z.z. o  ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že  

  

a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce 

z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov objednávateľa, 

  

b) zisťuje expozíciu zamestnancov objednávateľa faktorom práce a pracovného 

prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,  

  

c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov objednávateľa  pri 

práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje 

zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,  

  

d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,  
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e) vypracúva návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej 

kategórie,  

  

f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom 

objednávateľa z hľadiska ochrany zdravia,  

  

g) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom objednávateľa 

pri  

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania 

pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,  

2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného 

prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,  

3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii 

práce a ergonómii,  

  

h) zúčastňuje sa na  

1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov objednávateľa na 

zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení 

a technológií zo zdravotného hľadiska,  

2. činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov objednávateľa na pracovnú 

rehabilitáciu  

3. rozboroch chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou  

4. organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia 

zamestnancov,  

5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci 

alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci  

6. zabezpečovaní rekondičného pobytu 

  

i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany 

a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce 

a ergonómii,  

  

   Poskytovateľ bude svoju činnosť vykonávať v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 

208/2014 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, 

o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú 

spôsobilosť. 

 

 

Čl. III. 

Cena  a platobné podmienky. 

 

Zmluvné strany si dohodli za výkon činností  pracovnej zdravotnej služby 

okrem objektivizácie faktorov pracovného prostredia, školení nad dohodnutý rámec 

a nákladov na priamy výkon preventívnych  lekárskych prehliadok cenu 300 € 

(slovom tristo eur) ročne plus DPH. V cene ročného paušálu sú zahrnuté  cestovné 

náklady.  

 

V rámci paušálu bol dohodnutý nasledovný rámec školení:  

 1x za dva roky školenie potrebného počtu zamestnancov v poskytovaní 

predlekárskej prvej pomoci v trvaní tri vyučovacie hodiny po 45 minút. 
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 Po vypracovaní posudku o riziku, alebo po jeho významnej aktualizácii  

úvodné školenie o rizikách a prevencii v trvaní jednej až dvoch 45 minútových hodín. 

 

Za výkon školení nad dohodnutý rámec bude fakturovaná cena 80 € za jednu 

vyučovaciu hodinu v trvaní 45 minút.  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za vykonanie lekárskych preventívnych 

lekárskych prehliadok vrátane odborných vyšetrení bude hradiť objednávateľ priamo 

lekárom, ktorí prehliadky vykonajú. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za vykonanie vopred dohodnutej 

objektivizácie faktorov pracovného prostredia a práce, vrátane biologického 

monitoringu zamestnancov, bude hradiť objednávateľ poskytovateľovi na základe 

vystavenej faktúry. 

 

Ceny budú splatné na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so 

splatnosťou 14 dní. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má 

poskytovateľ oprávnenie požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 

% za každý deň omeškania a objednávateľ sa zaväzuje ho zaplatiť. 

 

 

Čl. IV. 

Podmienky na vykonanie diela a poskytovanie informácií. 

 

Objednávateľ umožní zástupcom poskytovateľa vstup na svoje pracoviská 

a poskytne im všetky potrebné informácie, podklady  a  súčinnosť pre riadny výkon 

pracovnej zdravotnej služby. 

 

Objednávateľ súhlasí, aby poskytovateľ zabezpečoval poskytovanie pracovnej 

zdravotnej služby aj s pomocou iných subjektov, ktorí nie sú zamestnancami 

poskytovateľa. 

 

Čl. V. 

Osobitné dojednania. 

 

Ako zdravotnícki pracovníci budú pracovníci pracovnej zdravotnej služby 

dodržiavať pri práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave 

zamestnancov. Poskytovať ich budú iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri 

zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a aj prenose budú robiť opatrenia, aby 

nedošlo k úniku týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo 

iba  na informáciu, či konkrétny pracovník je zdravotne spôsobilý vykonávať 

konkrétnu prácu. 

 

Za dôverné informácie budú pracovníci pracovnej zdravotnej služby  

považovať všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvedia (ako napr. údaje 

o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a  pracovných postupoch). 

V prípadoch vedeckej práce s využitím informácii o stave pracovného prostredia 

a výsledkov získaných pri dohľade nad zdravím dôjde k zverejneniu údajov iba po 

dohode s objednávateľom. 
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Pri svojej práci budú pracovníci pracovnej zdravotnej služby dbať na svoju 

profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti 

o zdravie pracovníkov.  

 

Organizovanie a vedenie evidencie o preventívnych lekárskych prehliadkach   

zabezpečí  personalista objednávateľa v súčinnosti s povereným zamestnancom   

zhotoviteľa. 

  

Čl. VI. 

         Platnosť zmluvy. 

 

Zmluva sa stáva právoplatnou po podpísaní zmluvnými stranami a účinnou 

dňom 15.12.2019. Vyhotovuje sa vo dvoch exemplároch, z ktorých každá zo 

zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno zrušiť dohodou zmluvných 

strán alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná 

výpoveď doručená.  

 

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú aj neuhradenie 

dvoch faktúr  počas doby splatnosti, ktoré vystavil poskytovateľ objednávateľovi  

v súlade so zmluvnými podmienkami. V tomto prípade môže poskytovateľ po 

predchádzajúcom upozornení ukončiť zmluvný vzťah jednostrannou výpoveďou bez 

výpovednej doby.  

 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia. 

 

Osoba zodpovedná za zabezpečenie vzájomnej súčinnosti pri plnení tejto 

zmluvy za poskytovateľa je Mgr. Rastislav Jaššo, mobil 0915/ 882 242. 

 

Osoba zodpovedná za zabezpečenie vzájomnej súčinnosti pri plnení tejto 

zmluvy za objednávateľa je PhDr. Iveta Géczyová, mobil 0901918835. 

 

Poskytovateľ bude osobu poverenú objednávateľom na zabezpečenie 

súčinnosti priebežne informovať o aktivitách vykonávaných a plánovaných v rámci 

poskytovania pracovnej zdravotnej služby. 

 

Zmluva môže byť zmenená, alebo doplňovaná iba na základe vzájomnej 

dohody  zmluvných strán formou písomného dodatku. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú 

riadiť podľa Obchodného zákonníka. 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať na základe dôvery a spolupráce 

a vyvarujú sa postupu, ktorý by mohol poškodiť záujem jednej alebo druhej strany. 
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Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že po jej prečítaní súhlasia s jej obsahom, že 

táto je spísaná na základe ich slobodnej vôle a pravdivých údajov, nebola uzavretá 

v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Na dôkaz tohto pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Šútovciach, dňa  15.12.2019                                V Prievidzi, dňa 15.12.2019 

 

 

 

 

 

    ..................................................                                  ......................................... 

         Mgr. Rastislav Jaššo                                    PhDr. Iveta Géczyová  

           konateľ spoločnosti                                                               riaditeľka   

             PZS Orava, s.r.o.                                                Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi   

 

 
 


