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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU Č: 502014 
v zmysle  zákona NR SR č. 204/2014 Z.z. § 63d(1) pre zamestnancov zaradených do prvej 

kategórie alebo do druhej kategórie zdravotných rizík podľa § 30. 
                                                             
 
 

Zmluvné strany:  
 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Komárne 
Sídlo: Pevnostný Rad 14, 945 01 Komárno 
IČO: 42 121 451   
DIČ : 2023065506   
 
Zastúpená: Mgr. Marta Matusová, riaditeľka  
 
 
(ďalej len „ Objednávateľ“) 
 

 
 
VREPO, s.r.o. 
 

Sídlo: Malá Iža 30, 945 01 Komárno 
IČO: 36 762 687 
IČ DPH: SK 2022368095 
  
Zastúpená: Ladislav Vrečič, konateľ                      
 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

uzatvárajú v súlade so zákonom NR SR  č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 
Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvu 
v nasledujúcom znení: 

 
 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Poskytovateľ : VREPO  s.r.o. je  právnickou osobou, ktorá je oprávnená na výkon 
bezpečnostnotechnickej služby (evidenčné číslo oprávnenia ev.čís. BTS-0284/07) vydané Národným 
inšpektorátom práce  a je zaradená do evidencie vedenej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky po číslom OPPL/180/355/2015  na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby 
podľa § 30a ods. 4 písm. b) a až d) zákona č. 355/2007 Z.z.  pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie zdravotných rizík.  
Objednávateľ :  je ku dňu podpisu tejto zmluvy v SR zamestnávateľom zamestnancov  na prevádzkach 
spoločnosti.  Objednávateľ -  zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej 
kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný 
dohľad podľa § 30a a 30d najneskôr do 31. decembra 2014. 
Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa 
odseku 2, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby – zdravotný 
dohľad dodávateľským spôsobom právnickou osobou, ktorá je oprávnená na výkon 
bezpečnostnotechnickej služby  na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a 
ods. 5 pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie. 
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I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonávať a zabezpečovať pre Objednávateľa 
niektoré činnosti PZS v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou. 

Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za činnosť podľa tejto zmluvy zaplatiť cenu vo výške 
stanovenej v čl. VIII.  tejto zmluvy.  

 
 

II. 

ROZSAH  ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU – POVINNOSTI A PRÁVA POSKYTOVATEĽA 
 
Zdravotný dohľad (niektoré činnosti PZS) je súborom zdravotných, odborných, poradenských a 

konzultačných činností, ktoré sú potrebné pre nastavenie procesov a vytvorenie systému ochrany 
zdravia zamestnancov v pracovnom prostredí a ktorý zodpovedá potrebám a požiadavkám 
Objednávateľa a zároveň spĺňa všetky zákonné ustanovenia. Všetky povinnosti a práva poskytovateľa 
sú uvedené v tejto Zmluve. 

 
Súbor činností, ktoré sa Poskytovateľ zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa zahŕňa nasledovné: 
 

- Implementácia systému zdravotného dohľadu 
- Poradenská a konzultačná činnosť 
- Dohľad nad pracovným prostredím a podmienkami 

 

III. 

IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU 

 

Poskytovateľ vzhľadom k platnej zákonnej úprave a vykonávacím predpisom, ktoré definujú 
povinnosti ako ucelený komplex činností, sa zaväzuje rozšíriť a zaviesť u Objednávateľa 
kvalifikovaný systém zdravotného dohľadu.  
 
V rámci toho bude vykonávať nasledovné aktivity: 

1. Realizácia vstupnej analýzy pracoviska. 
2. Analýza zdravotných rizík  pracovného prostredia. 
3. Realizácia orientačných „skríningových“ meraní škodlivých faktorov pracovného 
prostredia. 
4. Posúdenie súčasného zaradenia pracovných činností do kategórií. 
5. Spracovanie návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska 
zdravotných rizík podľa platných zákonných ustanovení - Vyhláška 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.  
6. Vypracovanie harmonogramu pravidelných odborných aktivít v nadväznosti na 
skutočnosti zistené pri vstupnej analýze, resp. v procese zavádzania systému; 
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7. Stanovenie záväzného rozsahu lekárskych prehliadok vo vzťahu k pracovným 
podmienkam. 
8. Stanovenie pravidiel pre aktualizáciu systému pri zmenách pracovných podmienok 
v spoločnosti. 

1.10 Stanovenie periodicity prehliadok povinných zo zákona a nariadených Úradom verejného 
zdravotníctva. 

IV. 

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 

 

Aktivity súvisiace s poradenskou a konzultačnou činnosťou sa Poskytovateľ zaväzuje vykonávať u 
Objednávateľa v nasledovnom rozsahu: 

1. Oboznámenie Objednávateľa s opatreniami nevyhnutnými pre zosúladenie pracovných 
podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Navrhovanie postupov 
nutných pre optimalizáciu pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov 
: 
- Plán zlepšovania pracovných podmienok – vypracovanie návrhov a odporúčaní  
a ich realizácia pre: 

- organizáciu práce a usporiadanie pracovísk; 
- minimalizáciu zdravotných rizík; 
- zefektívnenie odpočinku a relaxácie zamestnancov zohľadnením typu 
záťaže,  ktorej sú zamestnanci pri práci vystavení;  
- zmeny organizácie pracoviska s ohľadom na zlepšenie ochrany zdravia, 
hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie; 
- t
echnologické opatrenia na zníženie vplyvu škodlivých faktorov na pracovisku. 

- Programy ochrany a podpory zdravia: 
- spolupráca na tvorbe programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov; 
- spolupráca na výchove a vzdelávaní zamestnancov pri ochrane a podpore 
zdravia; 
- spolupráca pri rozbore práceneschopnosti ochorení  súvisiacich s prácou 
a chorôb z povolania; 

2. Poradenstvo pre efektívne plánovanie a zavádzanie nových technológií z pohľadu 
ochrany zdravia a ergonómie. 

3. Spracovanie výsledkov hodnotenia zdravotných rizík a opatrení vykonaných na ich 
minimalizáciu, ktoré je zamestnávateľ povinný podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. § 31 
ods. 7 písmeno c.   každoročne k   31. 12. príslušného kalendárneho roku predložiť 
RÚVZ. 

4. Posúdenie systému, evidencie a značenia prvej pomoci. 
5. Návod na odovzdávanie kvalifikovanej výzvy pre vyrozumenie rýchlej zdravotnej 

pomoci, v prípade úrazu alebo iného akútneho stavu zamestnanca – traumatologický 
plán  

6. Nastavenie obsahu lekárničiek: 
- Plán pravidelného dopĺňania lekárničiek. 

  7 .  Vzdelávanie v oblasti prvej pomoci podľa § 8 ods.1 písm. a) bod 3) Zákona NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z.z.“) v rozsahu 8 hodín  
pre  zamestnancov (Cena za vzdelávanie zamestnancov v oblasti prvej pomoci bude určená 
dodatočne po dohode s lektorom) 

         8. Pravidelné informácie o zmenách legislatívy a dopadoch na rozsah služieb alebo povinnosti  
klienta  

 9 .  Spolupráca s ostatnými subjektmi: 
- so zástupcami zamestnancov; 
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- s komisiou BOZP a zdravotnou komisiou na pracovisku; 
- s Úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva;  
- s orgánmi štátnej správy v oblasti Inšpekcie práce. 

V. 

DOHĽAD NAD PRACOVNÝM PROSTREDÍM A PODMIENKAMI 

 

Súbor aktivít  súvisiacich s dohľadom nad pracovným prostredím a podmienkami sa Poskytovateľ 
zaväzuje vykonávať u Objednávateľa v nasledovnom rozsahu: 

 

1. Vykonanie previerok na všetkých pracoviskách min 1x ročne;  
2. Realizácia orientačných „skríningových“ meraní škodlivých faktorov pracovného 

prostredia (teplota, relatívna vlhkosť, hluk, osvetlenie); 
3. Kontrola dodržiavania podmienok hygieny práce a fyziológie práce z hľadiska  

povinností klienta vyplývajúcich mu z platnej legislatívy. 
                                                     VI. 

POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA 

Objednávateľ je v súvislosti s plnením tejto zmluvy povinný: 

Oboznamovať Poskytovateľa s pracovnými podmienkami na pracoviskách, na ktorých vykonávajú 
práce jeho zamestnanci. 

1.1. Umožniť  a zabezpečiť povereným osobám Poskytovateľa prístup na jeho pracoviská a 
pracoviská jeho zmluvných partnerov, na ktorých zamestnanci Poskytovateľa vykonávajú 
pracovnú činnosť za účelom kontroly pracovného prostredia a pracovných podmienok vo 
vzťahu k ochrane zdravia zamestnancov pri práci. Objednávateľ je zároveň povinný 
informovať o podmienkach vstupu na tieto pracoviská poverených zamestnancov 
Poskytovateľa. 

1.2. Zaistiť od zmluvných partnerov, v priestoroch ktorých vykonávajú pracovnú činnosť 
dohodnutú v pracovnej zmluve zamestnanci Objednávateľa, akúkoľvek dokumentáciu 
a podklady potrebné k spracovaniu návrhu na kategorizáciu prác na účely jeho zaslania 
príslušnému RÚVZ. 

1.3. Umožniť povereným osobám Poskytovateľa zhotovovať fotodokumentáciu a video 
dokumentáciu vždy len za prítomnosti poverenej osoby Objednávateľa s tým, že budú vždy 
rešpektované akékoľvek opatrenia stanovené  internými bezpečnostnými predpismi 
Objednávateľa.  

1.4. Uhradiť Poskytovateľovi včas a v plnej výške cenu všetkých služieb poskytovaných  
na základe tejto zmluvy vrátane ceny za činnosť a prehliadky, ktoré nie sú zahrnuté 
v paušálnom poplatku a ktorých realizácia vyplynula zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  
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VIII. 

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Cena za vykonávanie a zaisťovanie služieb podľa tejto zmluvy a platobné podmienky sú 

uvedené v prílohe č. 1 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením poskytovateľ je oprávnený, nie však 
povinný, poskytovať objednávateľovi plnenia na základe tejto zmluvy. Poskytovateľ 
nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi za dobu omeškania objednávateľa 
s plnením podľa tejto zmluvy. Nesplnenie platobných podmienok môže byť aj dôvodom na 
odstúpenie od tejto zmluvy zo strany mandatára. 

3. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením poskytovateľ má právo požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 0,2%, a to za každý deň omeškania.  

 
IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1.Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu poslednou zo Zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie podľa platných predpisov.  Táto zmluva sa uzatvára 
na dobu určitú a to do 31. 12. 2019. 

       2. Poskytovateľ v zmysle § 11 zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje objednávateľovi 
 súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré dodávateľ dobrovoľne poskytuje 
 objednávateľovi v rozsahu údajov uvedených v tejto zmluve pre potreby realizácie účelu 
 Zmluvy. 

3.Táto zmluva môže byť ukončená formou písomnej výpovede ktoroukoľvek z Zmluvných 
strán s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá plynie od prvého dňa v mesiaci 
nasledujúcom po doručení výpovede. 

 
 4. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
Slovenskej republiky a súvisiacimi predpismi.  
 

  5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo Zmluvných strán dostane jeden 
rovnopis. 

 
 6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadný vznik choroby 

z povolania diagnostikovanej u zamestnancov Objednávateľa.  
 
 7. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky, vzdanie sa práv a iné doplnky požadované alebo 

povolené k tomu, aby boli dané podľa tejto Zmluvy musia mať písomnú formu a môžu sa 
uskutočniť ktorýmkoľvek z ďalej uvedených spôsobov: a) osobným doručením, alebo b) 
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doporučeným listom. Správy budú dané príslušnej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v 
záhlaví tejto Zmluvy alebo na adresu, ktorá bude zmenená príslušným dodatkom k Zmluve. 

 
 8. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku, ktorý sa po jeho podpise 

Zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

9. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie Zmluvy prehlásené za neplatné alebo neúčinné a 
nevymáhateľné, tak také rozhodnutie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akéhokoľvek iného 
ustanovenia tejto Zmluvy. Všetky zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy zostanú v plnej 
platnosti a účinnosti a také neplatné ustanovenie, bude pokiaľ je to možné, upravené, aby 
mohlo byť aplikované po písomnej dohode zmluvných strán a to v záujme dosiahnutia zámeru 
Zmluvných strán sledovaného touto Zmluvou.  
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

- Príloha č. 1 -  Cenové a platobné podmienky 

- Príloha č. 2 – Oprávnenie BTS č. 0284/07 

- Prílohe č. 3 – Potvrdenie o výkone činnosti PZS OPPL/180/355/2015 

 

 

 

 

V Komárne 17. 03. 2015 

 

 

 

Za Objednávateľa:                         Za Poskytovateľa: 
 
 
 

        ___________________                     ____________________       
          

        Mgr. Marta Matusová      Ladislav Vrečič 
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PRÍLOHA Č. 1  ZMLUVY O POSKYTOVANÍ  ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU:   

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena stanovená dohodou zmluvných strán za Implementáciu systému zdravotného 
dohľadu podľa čl. III, predstavuje 200,00 €. Táto cena neobsahuje merania 
podmienok pracovného prostredia osobami s platným osvedčením a vypracovanie 
posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov v zmysle platnej legislatívy. Táto 
čiastka bude uhradená na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. 

 

2. Cena stanovená dohodou zmluvných strán za Poradenskú a konzultačnú činnosť, 
dohľad nad pracovným prostredím podľa čl.  IV a V tejto zmluvy predstavuje 10,00 
€   mesačne. Táto cena neobsahuje merania podmienok pracovného prostredia 
osobami s platným osvedčením a vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových 
poriadkov v zmysle platnej legislatívy.  

 

3. Splatnosť faktúr predstavuje 14 dní od dátumu ich vystavenia. Faktúra musí byť 
doručená Objednávateľovi aspoň 10 dní pred dňom splatnosti, inak platí splatnosť 
10 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

4. Ceny sú uvádzané bez DPH. 

 
 
 
V Komárne 17. 03. 2015 

 

 

 

Za Objednávateľa:                         Za Poskytovateľa: 
 
 
 

        ___________________                     ____________________       
          

         Mgr. Marta Matusová      Ladislav Vrečič 


