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ZMLUVA  O VYKONÁVANÍ  PRACOVNEJ  ZDRAVOTNEJ  SLUŽBY č. ZŠ 10/2021 

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení  

s ust. §30aa ods. 2 písmena c) Zákona SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Obchodné meno:    Základná škola 

Sídlo:                                       Krymská č. , 071 01  Michalovce 

IČO:     17080762. 

DIČ:      2021635671 

Konajúca prostredníctvom:  Mgr. Katarína Novotná, riaditeľka školy 

(Ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

POSKYTOVATEĽ: 

Obchodné meno:    Mgr. Ján Šimon 

Miesto podnikania:   Nacina Ves 385, 072 21 Nacina Ves 

IČO:     51 981 874 

DIČ:      1043261340 

Živnostenský register:  Okresný Úrad Michalovce, odbor živnostenského podnikania, register OU-

MI-OZP-2018/014514-2 v Michalovciach zo dňa 25.9.2018, číslo 

živnostenského registra 840-25283 

Číslo v evidencii ÚVZ SR:  dátum začatia vykonávania činností 1.10.2018, číslo v evidencii 

OPPL/7905/2018, Kvalifikácia (licencia, živnostenské oprávnenie) - Dohľad 

nad pracovnými podmienkam 

 

Konajúca prostredníctvom:  Mgr. Ján Šimon, MPH 

(Ďalej len ako „poskytovateľ“) 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“). 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s ust. §30aa ods. 2 písmena c) Zákona SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto zmluvou sa poskytovateľ ako 

osoba disponujúca oprávnením na vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby, vydaným Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pod č. OPPL/7905/2018, zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti pracovnej 

zdravotnej služby  v rozsahu uvedenom v článku II. tejto zmluvy. 

 

 



   

2 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa činnosti pracovnej zdravotnej služby 

pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie v zmysle §30ab Zákona SR č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len 

„pracovná zdravotná služba“). Pracovná zdravotná služba, ktorú na základe tejto zmluvy poskytuje objednávateľovi 

poskytovateľ, je bližšie špecifikovaná v článku II. tejto zmluvy, za vykonávanie ktorej sa objednávateľ zaväzuje platiť 

poskytovateľovi odmenu podľa článku III. tejto zmluvy. 

 

Článok II. 

Povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa pracovnú zdravotnú službu s príslušnou odbornou starostlivosťou 

v rozsahu zakotvenom v ustanoveniach zák. NRSR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

208/2014 Z.z. o podrobnostiach a rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí 

ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. 

2. Činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktoré podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je poskytovateľ povinný vykonávať pre 

objednávateľa spočívajú v:  

2.1. dohľade nad pracovnými podmienkami objednávateľa, ktoré zahrňujú: 

- posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom 

zamestnanci objednávateľa vykonávajú prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie, vypracovanie písomného 

posudku o riziku z uvedeného posúdenia zdravotného rizika, 

- opätovné posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia na pracovisku, na 

ktorom zamestnanci objednávateľa vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, 

vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných 

podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného 

rizika, 

- vypracovanie kategorizácie práce z hľadiska zdravotného rizika zamestnancov objednávateľa na základe ktorej 

môže objednávateľ viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie 

v súvislosti s expozíciou faktorov práce a pracovného prostredia,  

2.2. poradenstve a činnostiach zameraných na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a 

ochorení súvisiacich s prácou, ktoré zahrňujú: 

- plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov objednávateľa vrátane usporiadania pracovísk a 

pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

- poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného 

prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 

- vypracovanie Posudkov o riziku a Prevádzkových poriadkov v súvislosti s expozíciou faktorov pracovného 

prostredia,  

-  účasť na analýze pracovných úrazov a chorôb z povolania, 
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- poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného 

prostredia z  látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie, 

- poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológie 

práce; v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii, 

2.3. spoluúčasti na: 

- organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov objednávateľa na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní 

vybraných zamestnancov objednávateľa na poskytovanie prvej pomoci, len na základe osobitnej objednávky 

objednávateľa, v prípade ak je vykonávanie takejto spoluúčasti u objednávateľa nevyhnutné v zmysle všeobecných 

záväzných právnych predpisov, o čom bude poskytovateľ vopred informovať objednávateľa, 

- vzdelávaní a výchove v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce 

a ergonómii. 

 

Článok III. 

Odmena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný platiť poskytovateľovi za vykonávanie pracovnej zdravotnej 

služby odmenu podľa ustanovení tohto článku.  

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že nie je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej aj len „DPH“). V prípade ak sa poskytovateľ 

stane platcom DPH bez zbytočného odkladu to oznámi objednávateľovi a k fakturovanej odmene pripočíta DPH.  

3. Za vypracovanie príslušnej dokumentácie poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby je objednávateľ povinný zaplatiť 

poskytovateľovi odmenu vo výške uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Objednávateľ 

vykoná platbu poskytovateľovi po odovzdaní predmetného vypracovaného dokumentu.  

4. Poskytovateľ je oprávnený po odovzdaní dokumentov uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy objednávateľovi vystaviť 

faktúru na odmenu podľa tohto článku. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli na dobe splatnosti faktúry 15 dní odo dňa 

doručenia faktúry.  

5. Fakturovaná suma bude zaplatená prostredníctvom banky na účet uvedený na príslušnej faktúre. Faktúra, ktorú vystaví 

poskytovateľ v zmysle tejto zmluvy bude obsahovať zoznam poskytnutých služieb a výkonov, musí spĺňať náležitosti 

daňového dokladu. V prípade že vystavená faktúra nebude spĺňať podmienky predchádzajúcej vety, objednávateľ má 

právo vrátiť ju v termíne splatnosti poskytovateľovi na prepracovanie. Týmto prestáva platiť pôvodný termín splatnosti 

faktúry a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom 

vystavenia prepracovanej faktúry. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry vystavenej podľa tohto 

článku je povinný zaplatiť  poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania. 

 

Článok IV. 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi po dobu trvania tejto zmluvy súčinnosť nevyhnutnú na splnenie 

záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný písomne alebo e-mailom informovať poskytovateľa o každej zmene pracovných podmienok na 

niektorom z pracovísk, ako aj o každej technologickej alebo akejkoľvek inej zmene (napr. zavedenie novej technológie, 
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nového pracovného postup 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  splnení 

záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy vo vzťahu ku pracovisku, ktorého sa oznámená zmena týka. 

3. Objednávateľ je povinný predkladať poskytovateľovi aktuálny zoznam zamestnancov, týkajúcich sa ich počtu 

a zaradenia profesie. Zoznam zamestnancov nesmie obsahovať osobné údaje zamestnancov.  

 

Článok V. 

Doručovanie 

 

1. Akékoľvek oznámenie či iný úkon v písomnej forme uskutočnený na základe tejto zmluvy (ďalej len „oznámenie“) bude 

uskutočnený v slovenskom jazyku a pokiaľ bude určený zmluvnej strane, bude doručený na adresu jeho sídla uvedenú 

v obchodnom registri, v živnostenskom registri, ak zmluvná strana, ktorá je adresátom neoznámi druhej zmluvnej strane 

inú korešpondenčnú adresu, 

2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou medzi zmluvnými 

stranami sa rozumie doručenie písomností doporučene poštou s doručenkou  preukazujúcou doručenie na adresu určenú 

podľa odseku 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 najmenej 18-dňová 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“ alebo „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 takom 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 odseku 1 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú v čase doručenia osoby oprávnené za zmluvné strany 

preberať písomnosti. 

3. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na doručovanie faktúr vystavených podľa článku III. tejto zmluvy. 

 

Článok VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu 48 mesiacov, nadobúda platnosť 1.5.2021 a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na 

webovej stránke objednávateľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zrušiť: 

a) písomnou výpoveďou doručenou jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane s výpovednou dobou 3- 

mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede, 

b) dohodou zmluvných strán v písomnej forme, 

c) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

d) zrušením oprávnenia poskytovateľovi vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, o čom je 

poskytovateľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa. 
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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 nevyhnutnej súčinnosti poskytovateľovi, a to ani po písomnom upozornení zo strany 

poskytovateľa, 

b) omeškanie objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry po dobu dlhšiu ako 21 dní. 

5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy poskytovateľom sa považuje opakované neplnenie záväzkov poskytovateľa podľa 

tejto zmluvy, opakované porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a tiež konanie 

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

zákonníka. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný zachovávať vo vzťahu ku tretím osobám mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti podľa 

tohto odseku trvá aj po dobu piatich rokov od zrušenia tejto zmluvy. 

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len v písomnej forme a po dohode zmluvných strán. 

8. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi, ktorá vznikne v dôsledku porušenia záväzkov 

poskytovateľa podľa tejto zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie záväzkov poskytovateľa bolo spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú objednávateľ utrpí nedodržaním odporúčaní 

a/alebo návrhov, ktoré poskytovateľ v rámci plnenia svojich záväzkov z tejto zmluvy objednávateľovi poskytne resp. 

nerealizovaním programov a/alebo postupov, ktoré poskytovateľ objednávateľovi poskytne alebo neposkytnutím 

nevyhnutnej súčinnosti poskytovateľovi podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá 

objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na školeniach, výchovných, 

vzdelávacích a akýchkoľvek iných kurzoch, prednáškach a seminároch organizovaných poskytovateľom, ako aj neúčasť 

na odporúčaných zdravotných prehliadkach. 

 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa 

považuje objektívna 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. 

9. 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. 

10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, nemajú proti nemu žiadne 

námietky na znak čoho pripojili svoje podpisy. 

 

 

V Nacinej Vsi, dňa 30.04.2021 V Michalovciach, dňa 30.04.2021 
 

 

 

 

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

           Mgr. Ján Šimon, MPH  Mgr. Katarína Novotná 
             verejný zdravotník               riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 - Cenník služieb  

 
Cenová ponuka na výkon služieb PZS Poznámka 

1. 

 

Cena za posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a 

pracovného prostredia 

 

(v zmysle poskytnutých informácií 50  zamestnancov) 

140  € vstupný audit pracovného prostredia   

2.  

 

Aktualizácia Posúdenia zdravotného rizika (1 x 24 mes.) následné opätovné 

vypracovanie Záznamu z posúdenia zdravotného rizika  

 

95 € 

bod č. 2  -  reaudit pracoviska bude 

vykonaný od uplynutia 24 mes. od 

vypracovania dokumentácie uvedenej 

v bode č. 1; výkon činností je až po 24 

mes. od vykonania vstupného auditu 

 

Cenová ponuka v zmysle  požiadavky klienta  Poznámka 

3. 

 

Vypracovanie Posudku o riziku a Prevádzkového poriadku v zmysle potreby 

/ požiadavky klienta, v súlade s platnou legislatívou  

 

Cenová ponuka je určená pre 1 faktor pracovného prostredia (hluk, 

vibrácie, biologické faktory chemické faktory, ultrafialové žiarenie, 

infračervené žiarenie, iné..) 

 

105 € 
realizované na základe potreby, 

požiadavky klienta  

Poskytovateľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH. 


