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ZMLUVA O VYKONÁVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY      
č. 27/2014 

uzatvorená podľa § 269 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov  

 
I. 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  Dom tretieho veku 
   sídlo: Polereckého 2, 851 04 Bratislava 
   IČO: 30 842 344 
   DIČ: 2020914280 
   IČ DPH: Nie je platcom DPH 
   zastúpený:  Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 
   kontaktná osoba: Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 
   bankové spojenie: ČSOB, a.s., č.ú.: 25838723/7500 
   (ďalej len „Objednávateľ”) 
 
a 
 
Poskytovateľ:  MEDICHEM, s.r.o. 
   sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava 
   IČO: 36 684 635 
   IČ DPH: SK2022259118 
   spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, 
   vložka číslo: 42666/B 
   zastúpený:  MUDr. Peter Urban, konateľ 
     Ing. Radoslav Glembek, konateľ 
   bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č.ú.: 2623029319/1100 
   (ďalej len „Poskytovateľ”) 
 
(Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“ a každý z nich 
samostatne ako „zmluvná strana“) 
 
uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby (ďalej len 
„Zmluva“) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoje verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z.z.. 

 
II. 

Úvodné ustanovenia 
 

Poskytovateľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie pracovnej zdravotnej 
služby v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä nie však 
výlučne v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoje verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z.z.. Poskytovateľ je 
povinný dodržiavať (i) všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na 
vykonávanie pracovnej zdravotnej služby v zmysle tejto Zmluvy, (ii) ustanovenia 
a podmienky stanovené v tejto Zmluve a jej jednotlivých prílohách a (iii) príslušné slovenské, 
európske a medzinárodné technické normy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako 
príloha č. 1 je rozhodnutie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo 
dňa 04.10.2006 pod č.: OPPL-6098/2006-Oj. 
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III. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa dohodnuté 
služby, záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za vykonané služby dohodnutú 
odplatu a úprava súvisiacich vzťahov. 
 

IV. 
Práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa 

 
IV.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa pracovnú zdravotnú službu 
(ďalej len „PZS“) s odbornou starostlivosťou a v súlade s požiadavkami zákona 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 a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 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 „služby“). Prehľad poskytovaných 
služieb vyplýva z Prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.  
 
IV.2 Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s odbornou starostlivosťou v súlade so 
Zmluvou a jemu známymi požiadavkami Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s právnym 
poriadkom. Pre prípad akýchkoľvek nejasností alebo rozporov ohľadom plnenia Zmluvy si 
účastníci určili nasledujúce osoby, ktoré budú oprávnené zastupovať jednotlivých účastníkov 
pri vzájomných rokovaniach:  
 
Za Objednávateľa v technických záležitostiach:  Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, 
riaditeľka, tel.: 02/62310065, e-mail: riaditel@dtv.sk 
Za Objednávateľa v obchodných záležitostiach: Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, 
riaditeľka, tel.: 02/62310065, e-mail: riaditel@dtv.sk 
Za Poskytovateľa v obchodných a technických záležitostiach: Ing. Radoslav Glembek - 
konateľ, 0914 320 241, e-mail: postmaster@chempor.sk 

 
IV.3 V súvislosti s poskytovaním služieb Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi potrebné 
úplné informácie, listiny, podklady, plné moci, ako aj inú súčinnosť, ktorá je potrebná alebo 
žiaduca pre riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa z tejto Zmluvy. Poskytovateľ 
predpokladá, že Objednávateľ mu bez zbytočného odkladu a v dobrej viere poskytne všetky 
tieto informácie, dokumenty alebo iné podklady a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné 
podklady budú správne a úplné. Poskytovateľ nie je povinný overovať pravdivosť, úplnosť a 
aktuálnosť informácií, dokumentov alebo iných podkladov, ktoré mu poskytne Objednávateľ. 
 
IV.4 Služby podľa tejto Zmluvy budú poskytované v úzkej súčinnosti medzi zmluvnými 
stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek záležitosti alebo 
skutočnosti, ktorá je alebo o ktorej by zmluvné strany mali vedieť, že je relevantná vo vzťahu 
k poskytovanej službe. 
 
IV.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu založeného na základe 
tejto Zmluvy bude držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby a bude plniť 
povinnosti uvedené v Zákone tak, aby mu nebolo odobraté oprávnenie na výkon pracovnej 
zdravotnej služby. V prípade, ak by mu bolo oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej 
služby odobraté alebo platnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu zanikla z dôvodov 
uvedených v Zákone alebo iným spôsobom, je Poskytovateľ bezodkladne, najneskôr však 
v nasledujúci pracovný deň, povinný túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť. V prípade 
vzniku akejkoľvek škody z ktoréhokoľvek z uvedených dôvodov, má Objednávateľ nárok na 
úhradu škody z tohto dôvodu vzniknutej a Poskytovateľ sa zaväzuje takto spôsobenú škodu 
Objednávateľovi nahradiť.     
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V. 
Odmena za služby, náhrada nákladov 

 
V.1 Objednávateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi odmenu a výdavky v súlade s týmto 
článkom zmluvy. 
 
V.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytovanie služieb vo 
výške, ako je uvedené v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len 
„odmena“).  
 
V.3 Poskytovateľovi vznikne nárok na zaplatenie odmeny poskytnutím služby. Poskytovateľ 
je oprávnený vystaviť faktúru najneskôr v piaty (5.) deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom boli služby podľa tejto Zmluvy vykonané s tým, že splatnosť tejto faktúry bude do 
tridsiatich (30) dní od doručenia riadne vystavenej faktúry Poskytovateľom Objednávateľovi. 
Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového dokladu a 
náležitosti uvedené v osobitnom zákone, inak je Objednávateľ neúplnú alebo nesprávne 
vystavenú faktúru oprávnený vrátiť Poskytovateľovi. Odmena je potom splatná až od 
doručenia opravenej faktúry. 
 
V.4 Ak Objednávateľ bude v omeškaní s platením akejkoľvek platby Poskytovateľovi podľa 
tejto Zmluvy, Poskytovateľ má právo účtovať Objednávateľovi (a Objednávateľ je povinný 
zaplatiť Poskytovateľovi) úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý, aj 
začatý, deň omeškania a/alebo prerušiť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy počas doby 
omeškania objednávateľa. 
 

VI. 
Trvanie Zmluvy 

 
VI.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2015 do 31.12.2018 alebo do 
vyčerpania finančného limitu 9.999,00 EUR s DPH (ďalej len „Finančný limit“), ak sa tak 
stane skôr.  
 
VI.2 Túto Zmluvu môže bez uvedenia dôvodu vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán 
písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je tri (3) mesiace 
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 
 
VI.3 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak: i) 
je Poskytovateľ v omeškaní s plnením svojej povinnosti podľa tejto Zmluvy viac ako desať 
(10) dní po doručení písomnej výzvy Objednávateľa na riadne plnenie zmluvnej povinnosti a 
odstránenie stavu porušovania Zmluvy Poskytovateľovi; alebo ii) v rozpočte Objednávateľa 
nie je dostatok finančných prostriedkov určených na úhradu ďalších odplát v zmysle tejto 
Zmluvy, a to aj v čase pred vyčerpaním Finančného limitu dojednaného v tejto Zmluve. 
V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, Poskytovateľ nemá nárok 
na náhradu škody.  
 
VI.4 Písomné odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane.  

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

VII.1 Vzťahy Zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi v platnom znení. 
 
VII.2 Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode jej účastníkov formou číslovaných 
písomných dodatkov. 
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VII.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
 
VII.4  Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude 
uskutočňovaná zásadne písomne alebo spôsobom dohodnutým touto Zmluvou. Správy budú 
osobne doručené alebo zaslané poštou doporučeným listom s doručenkou na adresu 
zmluvných strán, ktoré sú uvedené na titulnej strane tejto Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve 
v jednotlivom prípade dohodnuté inak. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak si adresát 
zásielku neprevezme z akéhokoľvek dôvodu, táto sa považuje za doručenú v deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi. 
 
VII.5 Vzhľadom na dôverný charakter zmluvy sa jej účastníci zaväzujú, že voči tretím 
osobám, budú zachovávať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy a všetkých vzťahoch z nej 
vyplývajúcich. 
 
VII.6 V prípade, že bude Poskytovateľ pracovať s osobnými údajmi zamestnancov 
Objednávateľa je povinný dodržiavať postup a všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 
 
VII.7 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy budú účastníci, súd alebo iné kompetentné orgány 
považovať za neplatné alebo neúčinné, účastníci nahradia takéto ustanovenie novým 
obsahom a účelom najbližším ustanoveniu, ktoré je neplatné alebo neúčinné. 
 
VII.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:  
- Príloha č. 1 - rozhodnutie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

zo dňa 04.10.2006 pod č.: OPPL-6098/2006-Oj, a 
- Príloha č. 2 - špecifikácia vykonávaných služieb a špecifikácia odmeny. 
 
VII.9 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z 
ktorých Objednávateľ a Poskytovateľ obdržia po jednom vyhotovení. Účastníci si Zmluvu 
prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, neuzatvárajú ju v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasia s jej obsahom a dikciou a na znak toho 
ju vlastnoručne podpisujú. 
 

V Bratislave, dňa 19.12.2014    V Bratislave, dňa 19.12.2014 

 

Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa:   

   

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Dom tretieho veku      MEDICHEM, s.r.o.    
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH  MUDr. Peter Urban  
riaditeľka      konateľ 

 
 
 
       ____________________________  
       MEDICHEM, s.r.o. 
       Ing. Radoslav Glembek 
       konateľ 
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Príloha č. 2. 

Názov  

  
Mn
ožs
tvo 

Cena 
v EUR 

bez DPH 

Cena 
v EUR s 

DPH 
M.J. 

  

Audit: každoročne, obhliadka pracoviska, identifikovanie faktorov 

práce a pracovného prostredia, zhodnotenie skutočného stavu 
pracovného prostredia a vykonávaných pracovných činností z pohľadu 
hygieny práce, vypracovanie správy s určením potreby vykonania 
ďalších činností PZS, odovzdanie správy prostredníctvom systému. 

rok 1 400,00/rok 480,00/rok 

Dohlaď nad pracovným prostredím: správa systému + 24 hod. 

odborných poradenských služieb, Orientačné merania, hodnotenie 
rizík vyplývajúcich z faktorov práce a pracovného prostredia, dohlaď 
na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, 
zabezpečovanie povolenia činnosti prevádzky od príslušného RÚVZ, 
vykonávanie orientačných meraní, objektivizácia pracovného 
prostredia meraniami, zhodnotenie získaných výsledkov z meraní 
faktorov práce a pracovného prostredia s odporúčaním následných 
krokov na odstránenie zistených nedostatkov, vypracovanie posudkov 
o riziku a prevádzkových poriadkov pre fyzikálne chemické a 
biologické faktory, vypracovávanie návrhov na zaradenie pracovných 
činností do kategórií, vypracovávanie  náplní lekárskych 
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre jednotlivé profesie 
zamestnávateľa,  vykonávanie školení a informovania 
zamestnávateľov a zamestnancov pre oblasť ochrany zdravia pri práci 
(problematika PZS),zabezpečovanie schválenia predkladanej 
dokumentácie príslušným RÚVZ, vykonávanie kurzu prvej pomoci v 
zmysle vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. , komunikácia a spolupráca 
s bezpečnostnotechnickou službou zamestnávateľa, komunikácia s 
orgánmi štátnej správy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (problematika PZS),  odborné poradenstvo v oblasti ochrany a 
kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov, zaškolenie a 
vykonávanie zmien v softwarovej aplikácií, akákoľvek  poradenská a 
konzultačná činnosť pre oblasť hygieny práce, odovzdávanie práce 
prostredníctvom systému. 

rok 1 

840,00/rok 
 

mimo kurzu 
prvej pomoci 

v zmysle 
vyhlášky č. 
398/2010 

Z.z., ktorého 
cena je 25,00 

€/zam. pri 
počte 

účastníkov 
pod 9 je cena 

200,00 
€/školenie 

 
mimo 

objektivizácie 
pracovného 
prostredia 

meraniami - 
cena sa určí 
vždy podľa 
konkrétnej 

situácie s jej 
odsúhlasením 
zamestnávate

ľom 

1 008,00/rok 
 

mimo kurzu 
prvej pomoci 

v zmysle 
vyhlášky č. 

398/2010 Z.z., 
ktorého cena je 
25,00 €/zam. 

pri počte 
účastníkov pod 

9 je cena 
200,00 

€/školenie 
 

mimo 
objektivizácie 
pracovného 
prostredia 

meraniami - 
cena sa určí 
vždy podľa 
konkrétnej 

situácie s jej 
odsúhlasením 
zamestnávateľ

om 

Dohlaď nad zdravotným stavom zamestnancov - 
vyšetrenia 

     

vyšetrenie praktickým lekárom ks 1 18,00 21,60 

očný lekár ks 1 18,00 21,60 

neurológ ks 1 18,00 21,60 

interný lekár                                            ks 1 16,00 19,20 

psychiater, psychológ  ks 1 60,00 72,00 

pracovný lekár                                         ks 1 18,00 21,60 

audiometria   ks 1 16,00 19,20 

RTG pľúc                                                 ks 1 16,00 19,20 

EKG ks 1 10,00 12,00 

 

 
 
 
 
 
 


