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Z M L U V A   
o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby 

uzatvorená  podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

m e d z i: 

 
 

OBJEDNÁVATEĽOM: 
 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava  

Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 36145106  

DIČ: 2021437913 

V zastúpení : PaedDr. Mária Jagnešáková  

 
a 
 

POSKYTOVATEĽOM:  
 
M&M Welding, s.r.o. 

Obrancov Mieru 1771/6, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 47 576 405 

IČ DPH: SK2023950434 

V Zastúpení: Mgr. Miroslava Sárená - konateľ 

 

I. Predmet zmluvy : 
 

1.1. Predmetom uvedenej zmluvy je zabezpečenie a výkon pracovnej zdravotnej služby v súlade 

s platnou legislatívou Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Poskytovateľ 

zabezpečí pre objednávateľa výkon pracovných zdravotných služieb v zmysle §30a zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

1.2. Pracovná zdravotná služba je súbor zdravotných, odborných, poradenských a konzultačných činností, 

ktoré sú potrebné pre vytvorenie systému ochrany zdravia zamestnancov v pracovnom prostredí 

s ohľadom na potreby a požiadavky zamestnávateľa.  

1.3. Poskytovateľ u objednávateľa zabezpečí vykonanie:  

 Pracovného auditu, ktorý je zameraný na zistenie rizikových faktorov, ktorým sú pracovníci 

vystavení, analýzu pracovného prostredia 

 Analýzy rizík, zhodnotenia a určenia rizikových faktorov, posúdenia jednotlivých rizikových 

faktorov 

 Vypracovania a prehodnocovania prevádzkových poriadkov a dokumentov, ktoré je 

objednávateľ povinný vypracovať v zmysle platnej legislatívy ( 355/2007 Z.z. )  

 Odporúčania, smernice, poradenstvo pre pracovníkov a zamestnávateľa 

 Traumatologický plán 



Strana 2 z 8 

 

Ďalej zabezpečiť: 

 Školenia zamerané na ochranu, podporu zdravia pracovníkov v súvislosti s ich pracovným 

prostredím 

 Školenie o Prvej pomoci pre pracovníkov v súlade s platnou legislatívou, nastavenie systému 

pravidelných preventívnych prehliadok  

 

Poskytovateľ pri realizácii činností spolupracuje najmä s: 

 So zástupcami zamestnancov 

 S Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

 S BOZP 

 S organizáciami vykonávajúcimi objektivizáciu rizikových faktorov pracovného prostredia. 

 

1.4. Služby PZS ich rozsah a Rámcové náplne podľa bodu 1.1.  tohto článku sú bližšie uvedené v prílohe 

č. 1. tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

II. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA  

2.1. Dohliadať, aby prevádzkové potreby objednávateľa boli v súlade s platnými právnymi predpismi na 

úseku Ochrany zdravia.  

2.2. Poskytovať bežnú metodickú pomoc pri stanovovaní zásad PZS, najmä pri spracovávaní – 

aktualizácii dokumentov a riadiacich aktov objednávateľa (v písomnej forme) v súlade so zneniami 

predpisov PZS a vykonávaných školení. 

2.3. Poskytovať priebežné odborné poradenstvo a konzultácie objednávateľovi pri plnení úloh PZS. 

2.4. Vykonávať podľa platných zákonných ustanovení a technických noriem a vnútorných predpisov 

objednávateľa kontrolu stavu zabezpečenia prevencie z hľadiska PZS. 

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať akékoľvek ďalšie súvisiace činnosti, ktoré sú alebo budú 

vyžadované aktuálne platnými predpismi a normami upravujúcimi oblasť PZS. 

2.6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby len osobami s platnými osvedčeniami pre oblasť, ktorú 

vykonávajú. 

2.7. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej 

činnosti dozvie ako aj o informáciach týkajúcich sa objednávateľa, jeho zamestnancov, 

a dodávateľov, a ktoré nadobudne pri plnení úloh (§17, §51, a §513 Obchodného zákonníka a 

ktorých zverejnenie by bolo v rozpore so záujmami objednávateľa. 

2.8. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy zabezpečiť dodržiavanie 

povinnosti mlčanlivosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 
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3. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť obsahu dokumentácie a iných výstupov, 

vyhotovených v zmysle tejto zmluvy a za ich súlad s príslušnými právnymi predpismi. Objednávateľ 

nie je povinný preskúmavať ani správnosť ani úplnosť obsahu dokumentácie a iných výstupov. 

Nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov obdržaných od objednávateľa, ktoré sú potrebné 

k správnemu výstupu a výsledku posúdenia a hodnotenia rizík.  

 

III. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi maximálnu súčinnosť pri riešení úloh PZS.  

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi vstup pod dozorom do všetkých priestorov, 

umožniť vstup iným zmluvným osobám, ktoré vykonávajú objektivizáciu faktorov pracovného 

prostredia, umožniť vykonať fotodokumentáciu a videonahrávku v nevyhnutne potrebnom rozsahu pri 

dodržaní súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4.3. Plniť si povinnosť v oblasti lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, viesť evidenciu.  

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov na vstupných a opakovaných 

školeniach a organizačne zabezpečiť priestory. 

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude poskytovateľa  včas informovať o všetkých skutočnostiach,  

ktoré sa dotýkajú ochrany zdravia.  

4.6. Objednávateľ zabezpečí pre poskytovateľa primerané podmienky na uloženie agendy a na výkon 

nutných administratívnych prác. 

                                                        IV. CENA A FAKTURÁCIA  

5.1. Zmluvné strany sa dohodli že za zabezpečovanie úloh PZS podľa tejto zmluvy objednávateľ zaplatí  

poskytovateľovi sumu uvedenú v Prílohe č. 2. Uvedená cena je konečná, sú v nej zahrnuté všetky 

dopravné, mzdové a iné oprávnené nároky poskytovateľa. V prípade omeškania sa s peňažným 

plnením môže oprávnená strana uplatniť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania.  

5.2. Odmena bude vyplácaná na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Faktúra obsahuje 

špecifikáciu prác. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.  

 

V. ČAS A MIESTO PLNENIA 

5.1.  Služby budú poskytované priebežne od dátumu účinnosti zmluvy. 

5.2.  Prítomnosť poskytovateľa na pracovisku bude len v pracovnom čase od 07:00 do 16:00 hod 

v pracovných dňoch. 

5.3.  Miestom plnenia sú prevádzky objednávateľa uvedené v článku VI. 
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VI. MIESTO PLNENIA 

6.1.Objednávateľ prehlasuje, že k dátumu podpisu zmluvy má vo svojom užívaní nehnuteľnosti, alebo ich 

časti na adrese:  

Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01  Dolný Kubín 

Oravský hrad 1, 029 41  Oravský Podzámok 

Oravská lesná železnica, 029 57  Oravská Lesná 

Hviezdoslavova hájovňa, 029 47  Oravská Polhora 

Rodný dom Martina Kukučína, 026 01  Jasenová 

 

S celkovým počtom zamestnancov:  57 

Kontaktná osoba: Bc. Jozef Velič 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je pre objednávateľa a druhé  

pre poskytovateľa. 

7.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia tejto zmluvy (na web sídle Objednávateľa) v zmysle 

príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú – 18 mesiacov odo dňa účinnosti.  

7.3. Zmeny a doplnky  tejto zmluvy sú možné po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa 

dohodli, že každá zo zmluvných strán je oprávnená Zmluvu vypovedať a to bez udania dôvodu. 

Výpovedná doba je 2 mesiace odo dňa doručenia výpovede a začína plynúť v prvý deň mesiaca, ktorý 

nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Okamžité odstúpenie od zmluvy môže urobiť 

kedykoľvek, ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade, že niektorá zo zmluvných strán hrubo poruší 

podmienky zmluvy a porušujúca strana nevykoná nápravu po písomnom upozornení do 14 dní od 

doručenia upozornenia. Zmluvu je možné tiež vypovedať dohodou Zmluvných strán.  

7.4. Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom 

ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadne predchádzajúce ústne i písomné dohovory 

zmluvných strán ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy. 
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7.5. Vzťahy zmluvných strán bližšie neupravené Zmluvou sa upravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

7.6. Zmena Zmluvy je možná len písomnou formou, na základe dohody oboch zmluvných strán. 

7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvu uzatvorili na základe ich 

slobodnej vôle, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si 

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.  

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa: 26.8.2019   

    

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa:   
 

 

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

 PaedDr. Mária Jagnešáková                                              zast. Mgr. Miroslava Sárená, konateľ 

  riaditeľ Oravského múzea                                                            M&M Welding, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 6 z 8 

 

 PRÍLOHA Č. 1. k zmluve o zabezpečovaní PZS 
 

Rámcová náplň úloh PZS: 

V rámci dohľadu nad zdravými pracovnými podmienkami poskytovateľ  

 hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného 

vplyvu na zdravie zamestnancov, 

 zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované 

účinky na zdravie, 

 hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľa sa na vypracovaní 

posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo 

odstránenie rizika, 

 vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, 

 podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany 

zdravia, 

 poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri plánovaní a organizácii 

práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu 

výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce 

a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, ochrane a 

kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii, 

 spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného 

ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii. 

 

V rámci dohľadu nad zdravím zamestnancov, v súvislosti s prácou, sa poskytovateľ  zúčastňuje na 

 vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných 

podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, 

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

 organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva 

vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci  

 

Poskytovateľ ďalej pre objednávateľa hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a pracovné 

podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov so zameraním na 

 identifikáciu zdravotných rizík v pracovnom procese a pracovného prostredia :  

- prach, 
- hluk, 
- vibrácie, 
- chemické faktory, 
- karcinogénne a mutagénne faktory, 
- faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, 
- fyzická záťaž, 
- psychická pracovná záťaž, 
- záťaž teplom a chladom (mikroklíma), 
  

Pri identifikovaní uvedených nebezpečenstiev pracovník PZS vykoná prvotnú základnú prehliadku 

pracoviska, pričom postupuje podľa Protokolu o prehliadke pracoviska. 

 sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia 

z hľadiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a ich možných 
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kombinovaných účinkov na zdravie, kde po základnej obhliadke pracoviska vedúci tímu vytipuje 

jednotlivé škodlivé faktory práce a pracovného prostredia a zabezpečí prostredníctvom 

špecializovanej firmy s príslušnou akreditáciou objektivizáciu týchto faktorov. 

 kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu 

škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia. Pri hodnotení sa postupuje podľa vyhlášky MZ 

SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku 

kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do 

kategórií. 

 vypracovanie zoznamov profesií, ktoré budú podliehať lekárskej preventívnej prehliadke v o vzťahu 

k práci:  

- pred nástupom do práce, 
- v súvislosti s výkonom práce, 
- pred zmenou pracovného zaradenia, 
- pri skončení pracovného pomeru. 
Vypracovanie časového harmonogramu lekárskych periodických prehliadok vo vzťahu k jednotlivým 
profesiám. 
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PRÍLOHA Č. 2. k zmluve o zabezpečovaní PZS – CENOVÉ PODMIENKY 

K ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ PZS 
 

Cena za vykonanie činností pracovnej zdravotnej služby je stanovená nasledovne na 18 mesiacov odo 

dňa účinnosti: 

 Vstupný audit pracovného prostredia, .......................30€ bez Dph 

 Analýza rizikových faktorov pre jednotlivé profesie, ich identifikácia a zhodnotenie, návrh opatrení 

...................................................40€ bez Dph 

 Vyhotovenie posudku o riziku a prevádzkového poriadku pre jednotlivé rizikové faktory a pre 
jednotlivé profesie .............................................50€ bez Dph /faktor/profesia 

 Aktualizácia prevádzkového poriadku …........... 30€ bez Dph 

 Traumatologický plán/smernica ........................................30€ bez Dph 

 Konzultácie ................................................10€ bez Dph /hod 

 Náklady za realizáciu kurzov Prvej pomoci a za organizovanie preventívnych prehliadok sa budú 

účtovať samostatne podľa skutočných výkonov, pričom podkladom pre fakturáciu sú ceny 

dohodnuté vopred podľa predloženej ponuky.  

 
 
 
 
PRÍLOHA Č. 3. k zmluve o zabezpečovaní PZS 

 

ČINNOSŤ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (dohľad na pracovnými podmienkami )   

 Fotokópia - Úrad verejného zdravotníctva  SR číslo v evidencii : OPPL/5735/16570/2015 

Vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov samostatne 

 


