
Z M L U V A  O POSKYTOVANÍ  

P R A C O V N E J  Z D R A V O T N E J  SLUŽBY 

1 7/201 5/PZS

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších zmien a doplnkov

Článok I 

Zmluvné strany

Názov: M IOM ED  s.r.o.

Sídlo: Mýtna 28,811 08, SR

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: 

Sro, vložka číslo 57935/B

Konanie za spoločnosť Mgr. Zuzana Košútová - konateľ

IČO 44 729 081

IČ DPH SK 2022811098

Bankové spojenie Tatra banka, a.s. Bratislava, SK

Číslo účtu: 2629044456/1100

Kontaktná osoba
Mgr. Veronika Kôszeghyová. PhD. 

0917497 141

ďalej len „poskytovateľ“

Názov: Environmentálny fond

Sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava

Sídlo prevádzok:
Martinská 49, 821 05 Bratislava

Štatutárny orgán/vedúci organizačnej 

zložky
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ

IČO 30796491

IČ DPH -

Bankové spojenie Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000198071/8180

Kontaktná osoba Elena Ottingerová, 0906 311 904

ďalej ako „objednávateľ“
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1. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť výkon 

pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, zákona č. 140/2008 Z.z. ktorým sa mení a doplna zákon č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 204/2014 Z.z , ktorým sa mení a dopĺňa č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 2014 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu 

pracovnej zdravotnej služby ďalej len PZS), o zložení tímu odborníkov, ktorí ju 

vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, vrátane Vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 135/2010 Z.z. a v zmysle platných a účinných 

vykonávacích predpisov, ďalej v súlade so všetkými platnými a účinnými právnymi 

predpismi a v súlade s touto zmluvou tak. aby boli všetky povinnosti objednávateľa 

v tejto oblasti splnené.

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi za činnosť podľa tejto zmluvy zaplatiť cenu 

v dohodnutej výške podľa článku IV zmluvy.

3. Poskytovateľ ako nositeľ povolenia Úradu verejného zdravotníctva pre implementáciu 

a poskytovanie dohľadu nad prácou a pracovným prostredím zamestnancov preberá 

komplexnú zodpovednosť za túto oblasť objednávateľa včítane styku s príslušnými 

úradmi štátnej správy. Táto zodpovednosť sa však nevzťahuje na zamestnancov 

objednávateľa, ktorí sa svojvoľne nedostavili na výkon vopred dojednanej zdravotnej 

prehliadky konanej v rámci poskytovania služieb PZS resp. v prípade, že objednávateľ 

nepoverí výkonom komplexného zabezpečenia zdravotných preventívnych programov 

poskytovateľa. ale tretiu stranu. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať 

objednávateľa o všetkých zamestnancoch, ktorí sa nezúčastnili zdravotnej prehliadky 

konanej v rámci poskytovania služieb PZS.

4. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať audit zdravia pri práci a 

poskytovať na objednávku všetky zdravotnícke činnosti, tvoriace komplexnú pracovnú 

zdravotnú službu, tak ako je definovaná vo vyššie uvedených právnych predpisoch 

Slovenskej republiky.

Článok III

Termíny poskytnutia služieb a vzájomné povinnosti zmluvných strán

Povinnosti poskytovateľa:

1. Poskytovateľ je podľa tejto zmluvy povinný pre objednávateľa najmä:

a. Vykonať vstupný hygienický audit na pracovisku

b. Vykonať následný reaudit na pracovisku po 12-tich mesiacoch od auditu

c. Dohliadať na faktory práce, pracovného prostredia a stav pracovných 

podmienok vo väzbe na vývoj zdravotného stavu zamestnancov objednávateľa

d. Poskytovať objednávateľovi poradenstvo a navrhovať opatrenia z hľadiska 

ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia jeho zamestnancov - na 

objednávku

Článok II

Predmet zmluvy

Strana 2 z 8



e. Organizovať a zabezpečiť výber školiteľa prvej pomoci zamestnancov 

objednávateľa a zabezpečiť zaškolenie zamestnancov objednávateľa - na 

objednávku

f. Vykonávať komplexnú škálu certifikovaných vstupných, periodických, 

výstupných, mimoriadnych, následných resp. doplnkových preventívnych 

lekárskych prehliadok pre pracovníkov objednávateľa, a to podľa Odborného 

usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni 

lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci - na objednávku

2. Poskytovateľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu informovať objednávateľa 

o všetkých povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov 

a o sankciách, ktoré mu hrozia v prípade ich nesplnenia.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v súlade s platnými právnymi predpismi vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s touto zmluvou a včas. pričom tento 

záväzok sa týka aj služieb zabezpečovaných poddodávateľským spôsobom na zmluvnom 

základe. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v súlade s touto zmluvou poskytnuté 

služby prevezme a zaplatí poskytovateľovi za ne cenu v zmysle článku IV. tejto zmluvy.

4. Poskytovateľ záväzne vyhlasuje, že sa pred vypracovaním tejto zmluvy osobne a vecne 

oboznámil s požiadavkou objednávateľa na poskytnutie služieb a cenovú ponuku 

vyhotovil na základe týchto znalostí k dátumu uzatvorenia tejto zmluvy.

5. Poskytovateľ prehlasuje, že na výkon činností služby je certifikovaný Úradom verejného 

zdravotníctva (ďalej aj len „UVZ“) formou právoplatného povolenia, čo dokladuje jeho 

kópiou v prílohe č.l tejto zmluvy.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby včas podľa príslušných právnych predpisov a 

v čase podľa dohody s objednávateľom.

7. Dohodnuté termíny poskytnutia služieb budú zo strany poskytovateľa dodržané, za 

podmienky riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, ako zo strany jeho 

zložiek BOZP. tak aj zo strany výkonu správy ľudských zdrojov. Zmluvné strany si po 

uzavretí zmluvy v dostatočnom časovom predstihu následne odsúhlasia komplexne 

spôsob fungovania spolupráce ako aj spôsob prípadnej výmeny dát potrebnej pre 

termínové plánovanie poskytovateľa PZS.

8. Poskytovateľ poveruje koordinovaním a zastupovaním vo veciach služieb vedúceho 

lekára Pracovnej zdravotnej služby Doc. MUDr. Ferdinanda Krutého, CSc.

9. Poskytovateľ poverí kontaktnú osobu zabezpečením potrebného prevádzkového 

a informačného kontaktu s kontaktnou osobou, určenou objednávateľom.

Povinnosti objednávateľa :

1. Objednávateľ umožní pracovníkom poskytovateľa:

a) realizovať úkony a práce potrebné na splnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy vo 

svojich priestoroch vo vopred dohodnutom termíne počas pracovných dní od 08.00 do 

15,30 hod.
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b) po vzájomnej dohode vybaviť prístup do všetkých svojich priestorov podliehajúcich 

auditu. V prípade, že sprístupnenie priestoru je podmienené osobitným druhom 

personálneho resp. zdravotného alebo bezpečnostného preverenia alebo preškolenia, 

o tejto potrebe informuje poskytovateľa vopred s dostatočným časovým predstihom 

potrebným na vybavenie.

2. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní služieb za ochranu 

a bezpečnosť pracovníkov poskytovateľa na svojich pracoviskách.

3. Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich pracovníkov o účele a cieľoch 

pracovnej skupiny poskytovateľa pri výkone audítorských činností.

4. Objednávateľ sa zaväzuje do 30 dní od podpisu tejto zmluvy predložiť pracovníkom PZS 

MIOMED s.r.o.:

a) rozhodnutie RÚVZ o uvedení priestorov do prevádzky,

b) iné rozhodnutia RÚVZ.

c) protokoly z meraní,

d) počet zamestnancov ich rozdelenie na mužov a ženy s počtami.

e) náplň práce s opismi činností jednotlivých zamestnancov.

Článok IV 

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

1. Cena za Služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je dohodnutá v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za služby, ktorých poskytovanie tvorí predmet tejto 

zmluvy podľa čl. II bude tvorená viacerými zložkami, podľa Prílohy č. 2 - cenová 

ponuka.

3. Ceny uvedené v čl. IV, bod 2 nezahŕňajú náklady na poddodávky meraní rizikových 

faktorov realizované odbornými certifikovanými pracoviskami. Objednávateľ sa zaväzuje 

nahradiť náklady na poddodávky v prípade, že ich cena bude zodpovedať cene obvyklej 

v mieste a čase poskytnutia poddodávky.

4. Faktúra za služby na plnenie podľa čl. IV. bod 2 bude poskytovateľom vystavená vždy po 

skončení fakturačného obdobia, ktorým je v tomto prípade skončený a riadne uzatvorený 

mesiac. Faktúru poskytovateľ vystaví do 15-eho dňa nasledujúceho fakturačného obdobia 

so splatnosťou do 14 dní od jej doručenia.

5. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň pripísania finančných prostriedkov na 

účet poskytovateľa.

Článok V 

Prevzatie služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predbežný výstup služieb poskytovaných poskytovateľom 

objednávateľovi, t. j. audit nad prácou a pracovným prostredím zamestnancov, reaudit, 

analýzu, koncepciu, posudok, prieskum, záznam o školení, prehliadku, prezenčnú listinu
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z výkonu školenia, posudok o zdravotnej spôsobilosti a pod. (ďalej len ..predbežná 

správa4*) odovzdá poskytovateľ včas podľa tejto zmluvy, najneskôr 10 dní predo dňom 

povinnosti poskytovateľa predložiť objednávateľovi správu, t. j. audit, správu, analýzu, 

koncepciu, posudok, prieskum, záznam o školení, prehliadku, potvrdenú žiadanku 

o vyšetrenie, prezenčnú listinu z výkonu školenia, posudok o zdravotnej spôsobilosti a 

pod. (d'alej len „správa“) v konečnej podobe a objednávateľ je povinný túto správu 

prevziať a najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia sa k nej v prípade výhrad písomne 

vyjadriť.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že správu odovzdá poskytovateľ objednávateľovi včas podľa 

tejto zmluvy a objednávateľ jej prevzatie poskvtovateľovi písomne potvrdí.

3. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že obsah správ poskytnutých 

objednávateľovi je správny, v súlade so skutkovými okolnosťami zistenými 

u objednávateľa a objednávateľom poskytnutými poskytovateľovi a v súlade s právnymi 

predpismi SR.

Článok VI 

Zmluvné pokuty

1. Ak je poskytovateľ v omeškaní so splnením povinností spojených s poskytovaním služieb 

viac ako tri pracovné dni oproti vzájomne dohodnutému termínu plnenia, je povinný 

uhradiť objednávateľovi z dlžnej sumy zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % za každý deň 

omeškania, maximálne však do výšky 10% dlžnej sumy. Objednávateľ má popri zmluvnej 

pokute nárok aj na náhradu škody.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že v dôsledku nedodržania povinností na strane 

poskytovateľa bude objednávateľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím 

príslušného orgánu uložená akákoľvek majetková sankcia, je poskytovateľ povinný 

uhradiť objednávateľovi ako zmluvnú pokutu čiastku zodpovedajúcu majetkovej sankcii 

(vrátane príslušenstva) uloženej takýmto rozhodnutím. Úhradu podľa prvej vety tohto 

článku tejto zmluvy je poskytovateľ povinný uskutočniť najneskôr do 15 (pätnástich) dní 

odo dňa vykonateľnosti takéhoto rozhodnutia príslušného orgánu. Objednávateľ má popri 

zmluvnej pokute podľa tohto článku nárok aj na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú 

pokutu.

3. Bod 1 a bod 2 tohto článku je možné aplikovať samostatne aj popri sebe.

4. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči 

poskytovateľovi, je povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0.02 % 

za každý deň omeškania z dlžnej sumy. maximálne však do výšky 10% dlžnej sumy.

5. Bod 1 tohto článku sa nevzťahuje na omeškané plnenia spôsobené poddodávateľom 

vybraným zo strany objednávateľa v zmysle čl. X bod 2 a 3.
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1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy (Článok XII. bod 6.).

2. Zmluva sa končí:

a. uplynutím doby. na ktorú bola zmluva uzatvorená,

b. zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán,

c. zánikom povolenia poskytovateľa od ÚVZ na poskytovanie služieb.

d. dohodou zmluvných strán.

e. odstúpením od zmluvy v prípade splnenia zákonných predpokladov odstúpenia

f. výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba sú 2 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane

3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si zmluvné strany doručujú na adresy uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresy písomne oznámené druhej zmluvnej strane ako 

adresy pre doručovanie písomností. V prípade, že sa doručovaná zásielka vráti 

odosielateľovi ako nedoručená, považuje sa dňom jej vrátenia odosielateľovi za prevzatú 

adresátom, t. j. za doručenú.

4. Zánik povolenia podľa bodu 2 písmena b) tohto článku je poskytovateľ objednávateľovi 

povinný bezodkladne oznámiť.

5. V prípade, že je poskytovateľovi známy zánik povolenia podľa bodu 2 písmena b) tohto 

článku už pred účinnosťou zániku, je poskytovateľ objednávateľovi povinný bezodkladne 

oznámiť tento zánik aj pred jeho účinnosťou, a to bez zbytočného odkladu.

Článok V III 

Právne predpisy

1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej ustanoveniami.

2. Vzájomné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.

Článok IX 

Dôvernosť informácií.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako aj informácie, 

ktoré poskytli pri rokovaniach o uzavretí tejto zmluvy alebo získali pri výkone práv 

a záväzkov podľa tejto zmluvy sa považujú za dôverné informácie v zmysle § 271 zákona 

č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dôverné informácie sa zmluvné strany zaväzujú 

chrániť pred ich sprístupnením tretím osobám, nezneužívať ich a najmä nepoužívať ich 

v rozpore s ich účelom pre svoje potreby na úkor druhej zmluvnej strany. Za tretiu osobu 

sa nepovažuje zamestnanec objednávateľa poverený koordináciou procesu poskytovania 

služieb.

Článok VII

Platnosť zmluvy a ukončenie zmluvy
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2. Ustanovenia bodu 1 tohto článku sa nevzťahuje na údaje známe pred uzatvorením zmluvy 

alebo na údaje všeobecne známe.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená o obsahu tejto 

zmluvy informovať akúkoľvek tretiu stranu bez predchádzajúceho súhlasu druhej 

zmluvnej strany s výnimkou komunikácie s Úradom verejného zdravotníctva, ktorý je 

nositeľom kontrolných a dozorných funkcií v zmysle zákona o Pracovnej zdravotnej 

službe. V prípade, že tak vykoná, je zmluvná strana, ktorá porušila záväzok, povinná 

uhradiť poškodenej zmluvnej strane preukázanú spôsobenú škodu v plnom rozsahu, 

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok X

Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Poskytovateľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby podľa tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ bude pri spracovávaní osobných údajov zamestnancov Objednávateľa 

dodržiavať všetky povinnosti podľa platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, 

najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákona č. 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok XI 

Osobitné dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ má výhradné právo odbornej akceptácie 

eventuálnych poddodávateľov pri zabezpečovaní svojich úloh vyplývajúcich z plnenia 

tejto zmluvy ako aj právo prehodnotenia akceptácie všetkých získaných zdravotných 

informácií o zdravotnom stave zamestnancov získaných inými poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti necertifikovanými v zmysle zákona č. 124/2006 a 140/2008 

Z.z., ak u zamestnancov objednávateľa nie je možné identifikovať realizovanú 

preventívnu prehliadku resp. od poslednej uplynulo viac ako 2 roky.

2. Právo výberu prípadného poddodávateľa meraní rizikových faktorov má aj objednávateľ 

za podmienky, že takto vybraného poddodávateľa poskytovateľ vopred písomne 

odborne akceptoval.

3. Podmienkou vydania odbornej akceptácie podľa bodu 2 tohto článku je písomný 

záväzok poddodávateľa v prospech poskytovateľa, že zaháji merania rizikových 

faktorov najneskôr do 20 dní od vydania akceptačného listu a dodrží vzájomne 

dohodnutý časový harmonogram meraní a dodania výsledkov.

4. V prípade ak poskytovateľ pri svojej činnosti v zmysle tejto zmluvy zistí nedostatky v 

podkladoch, ktoré mu poskytol objednávateľ (a ktoré v rámci pracovnej zdravotnej 

služby pre objednávateľa vykonala predchádzajúca pracovná zdravotná služba), 

zaväzujú sa zmluvné strany pre tento prípad dohodnúť si cenu nad dohodnuté ceny 

uvedené v tejto zmluve za účelom odstránenia týchto nedostatkov a to za účelom 

dodržania účelu tejto zmluvy.
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Článok X II 

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné, ak sú 

vyhotovené písomne vo forme číslovaných dodatkov k tejto zmluve a sú obidvomi 

stranami podpísané.

2. Návrhy na dodatky môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

3. V prípade zmeny dôležitých skutočností (napríklad obchodného mena. adresy, sídla 

alebo čísla účtu.) každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej 

zmluvnej strane.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 a č. 2.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Jeden rovnopis dostane objednávateľ a jeden poskytovateľ.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa § 47 a ods.l Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 

predstavuje ich skutočnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov. Svoje prejavy vôle 

obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené 

nie v tiesni, a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je 

známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto 

zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu 

podpisujú.

V Bratislave, dňa
C. 3.

Za pc

•■uyuai
322311098
44456/1100

Podp Podpis: v
Men(

Funk

Za objedm

Podpis: ...

Meno: Pľ 

Funkcia: riaditeľ

Prílohy:

Č. 1 Povolenie ÚVZ na poskytovanie Služieb pre zhotoviteľa

Č. 2 Cenová ponuka výkonov pracovnej zdravotnej služby MIOMED s.r.o.
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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SGS
Trnavská cesta 52 

P .O .RO X  45 

826 45 Bratislava

M IOM ED s.r.o. 

Mýtna 28 

8! I 07 Bratislava

Vaša značka/zo dňa Naša značka 

OPPI./7213/21109/2014

Vybavuje

RNDr.KJ'ejdová

B ratislava
25.9.2014

Vec

Platnosť oprávnenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL-5643/2()09-Oj zo dňa 

10.8.2009 na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby na dobu neurčitú - 

stanovisko

Listom zo dňa 19.9.2014 sie požiadali o vydanie rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, týkajúceho sa oprávnenia na vykonávanie činnosti 

pracovnej zdravotnej služby na dobu neurčitú. K predmetnej veci Vám dávame nasledovné 

stanovisko:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vydal 

spoločnosti M IOM ED s.r.o.. Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO 44 729 081 (d'alej len 

.,M IOM ED s.r.o.. Špitálska 10, Bratislava") dňa 10.8.2009 oprávnenie č. OPPL-5643/2C09-Oj 

na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby s platnosťou do 10.8.2014.

Oprávnenia, vydané Hradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 

1.6.2006 podľa § 10 ods. 7 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len 

„zákon č. 124/2006 Z. z.1’ ), a od 1.9.2007 podľa $ 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. 

s dobou platnosti päť rokov, na základe § 39c zákona č. 124/2006 Z. z. platia na dobu 

neurčitú.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že oprávnenie č. OPPL-5643/2009- 

O j zo dňa 10.8.2009 vydané L radom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

spoločnosti M IO M E D  s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava platí na dobu neurčitú.

prof. MUDr. Iva _ iD., MPH 

hlavný hygienik Slovenskej republiky

ÔRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

826 45 Bratislava, TmavsKa cesta 52 
-1 -
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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52 

P .O .BOX 45 

826 45 Bratislava

Bratislava,! 0.8.2009 

Číslo: OPPL-5643/ 2009-0j

R o z h o d n u t i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 

ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

355/2007 Z. z.“) preskúmal žiadosť M IOM ED s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 

44 729 081 (ďalej len „M IOM ED s.r.o., Špitálska 10. Bratislava“) zo dňa 22.7. 2009 o súhlas 

s návrhom na vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby.

Žiadosti spoločnosti M IOM ED s.r.o.. Špitálska 10, Bratislava, zo dňa 22.7.2009 sa 

v y h o v u j e  a žiadateľovi sa podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. a 

podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov vydáva toto

OPRÁVN EN IE

na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby. Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej 

služby je doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc. so špecializáciou v špccializačnom odbore 

hygiena práce a pracovné lekárstvo. Platnosť oprávnenia trvá

do 10.8.2014.

Odôvodnenie:

M IOM ED s.r.o.. Špitálska 10, 811 08 Bratislava požiadala listom zo dňa 22.7.2009 

a jeho doplnením zo dňa 7.8.2009 v zmysle § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) o vydanie oprávnenia na 

vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky preskúmal predmetnú žiadosť a zistil, že M IOM ED s.r.o., Špitálska 10, 811 08 

Bratislava predložila výpis z obchodného registra (oddiel: Sro, vl. č.: 57935/B. vydal Okresný 

súd Bratislava I), zoznam zamestnancov tímu pracovnej zdravotnej služby, ich pracovné 

zmluvy a doklady o vzdelaní. Vedúcim tímu je doc. MUDr. Ferdinand Krutý. CSc. 

(špecializácia v špccializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo diplom č. B.

01 581 zo dňa 3.11.1986). Spoločnosť predložila rozhodnutie Bratislavského samosprávneho 

kraja (č. 104462/2009-ZD/2 zo dňa 5.8. 2009) - povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia - ambulancia v odbore pracovného lekárstva na Teslovej 33, 821 02 Bratislava.

Toto rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť

dňa .ÍL£'...........20 £ 1 .......
v Bratislave 
Podpis.....



Ďalej predložila pracovné postupy na vykonávanie jednotlivých odborných činnosti 

pracovnej zdravotnej služby a čestné vyhlásenie, ktorým deklaruje nezávislosť pri 

vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom.

Podľa posúdenia predložená dokumentácia vyhovuje podmienkam, ktoré sú určené 

§ 21 ods. 9 písm. a) až e) a § 26 zákona č. 124/2006 7.. /. a vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 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.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok dňa 24.7.2009 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky na účet Štátnej pokladnice.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak. ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská 

cesta 52. 826 45 Bratislava.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov, podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

:. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 

hlavný hygienik SR

Doručí sa do vlastných rúk: 

M IOM ED s.r.o.

Špitálska 10 

811 08 Bratislava
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Pracovná zdravotná služba 
MIOMED s. r. o.
Sídlo: Špitálsba ul. 10, 811 08 Bratislava 
Poštová adresa: Mýtna 28, 81107 Bratislava
IČO: 44 729081 Reg.: Okresný súd Bratislava I oddiel Sro, vložka 57935/B 
Tel: 0905987043, 0917 497141, email: miomed@miomed.sk

Enviromentalný fond 

Martinská 49 

821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

-MMPzs-2014 0905987043 20.10.2014

PONUKA VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

MIOMED, s.r.o., si Vám dovoľuje zaslať, na základe Vami postúpených informácii od p. 

Ottingerová, pre určenie konkrétnych výkonov Pracovnou zdravotnou službou MIOMED, s.r.o.. 

cielenú ponuku a ocenenie legislatívne požadovaných výkonov, oblasti požadovanej komplexnej 

zdravotnej starostlivosti, v oblasti ochrany vašich zdravia zamestnancov.

Po uzatvorení zmluvy, alebo na základe objednávky bude zabezpečený výkon vstupného 

hygienického auditu, hodnotenie zdravotných rizík, objektivizácia pracovných podmienok, na 

objednávku spracovanie posudkov o riziku, prevádzkových poriadkov v zmysle platnej legislatívy, 

kategorizácia zdravotných rizík pre profesie, vypracovanie návrhu na zaradenie prác do rizika, 

vypracovanie návrhov a odporúčaní na zníženie zdravotných rizík v súvislosti s prácou. Zavedenie 

pravidelného dohľadu nad pracovnými podmienkami - kontrola pracoviska so zápisom a návrhom 

opatrení.

Naše ambulancie nájdete na Mýtnej ulici 28 v Bratislave, taktiež disponujeme dodávateľskou 

sieťou viac ako 50tich zdravotníckych zariadení na území celej Slovenskej republiky.

Náš tím pracovnej zdravotnej služby pod vedením odborného garanta doc. MUDr. Ferdinanda 

Krutého CSc., sa skladá z viacerých atestovaných odborníkov v oblasti hygieny, zdravotníckeho 

personálu a asistenčného personálu, ktorí napĺňa poslanie a zabezpečenie celej škály procesov 

a postupov spadajúcich pod pracovnú zdravotnú službu.

mailto:miomed@miomed.sk


Z nd'ich referencií:

1. Úrad verejneh: zdravotníctva Slovenske *. r .. rliky, Trnavská ces'-i 52. -16 45 Bratisla\ a

2. Slovenské nárcč-1  divadlo, Pribinova ! . *2 1 Bratislava

3. Stavmat IN s : . Pezinská 56, Malao. " rocky celá SR

4. HSG Zance' Bratislava, Bajkalská 1" *2 1 Bratislava

5. Národný r«. logický ústav, Klene, a ’ . Bratislava

6. Medirex. _ s..Galvaniho 17/C, 82 - Bratislava, pobočky cela S:

7. Senior - _eriatrické centrum, n. o. V a jjiského 1, 900 01 Modri

8. Mentor SK. s.r.o, Gbelská 19. Bratislava

9. Johns Manville a.s. Strojárenskí 1 “ 99 Trnava

10. Nenocičná a.s.. Duklianskych hra r \ 34. 901 22 Malack}

11. Siemens, s.r.o. Stromová 9. 831 01 Bratislava - pobočky Košice. Pre

12. \Vho is who. vydavateľstv o. 7rr.a\ ská cesta 50/A, Bratisla\a

13. Hotely mládeže Slovensk . _ r .. Pražská 11.811 04 Bratisla’. _

14. Kovopant, s.r.o., 935 37 Doln> Pial

15. Fakultná nemocnica Tma\ a_ A.Žarnova 11, 917 75 Trna’. a

A mnohé ďalšie inštitúcie

Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov, ktorý zahŕňa:

a. Vykonať audit zdravia pri práci vo väzbe na z i s t e r i  požadovaný zdravotný sta . 

pracovníkov objednávateľa, ich štruktúru, profes: re zradenie a identifikovatel r.t 

rizikové vplyvy

b. Dohliadať na faktory práce, pracovného prostrec a a stav pracovných podmienok vc 

väzbe na vývoj zdravotného stavu pracovníkov ob eerávateľa,

c. Poskytovať objednávateľovi poradenstvo a návrhtvar opatrenia z hľadiska ochrany 3 
kladného ovplyvňovania zdravia jeho zamestnancov

d. Dohliadať na zdravie zamestnancov vo väzbe r a pracovnú spôsobilosť a vplyv rizí'-:

e. Organizovať systém prvej pomoci na pracov.sl-tách včítane výcviku a škole r. 

zamestnancov objednávateľa na základe jeho objednávky

f. Vypracovávať programy ochrany a podpor/ zdravia zamestnancov objednávate 1 
vrátane štúdií o vplyve práce, podmienok a prostredia,

g. Vykonávať komplexnú škálu certifikovaných vstupných, skríningových, periodických, 

výstupných, mimoriadnych, následných resp. doplnkových preventívnych lekárskych 

prehliadok pre pracovníkov objednávateľa, a to podľa potreby v nevyhnutnom 

zákonom určenom rozsahu,

h. Dispenzarizovať pracovníkov objednávateľa u ktorých bolo vyslovené podozrenie na 

možné poškodenie zdravia z práce/ v prípade ich suhlasu/.

MIOMED, i.r.o.
Pracovná zdravotná služba 

Špitálsba ul. 10, 811 08 Bratislava 
IČO : 44 729081 Reg.: Okresný súd Bratislava I oddiel Sro, vložka 57935/B 

Tel: 0917 497141, email: miomed@rmomed.eu

mailto:miomed@rmomed.eu


A 1 Cena za zabezpečenie služieb PZS podľa bodu 1 a:

Vstupný h r -nický audit 180 € - jednorazový poplatok/ pre jedno pracovisko, vrátane 

cestovných '-.akladov fakturácia po odovzdaní dokumentu

Dokument obsahuje:

• komplexné zhodnotenie dohľadu nad prácou a pracovným prostredím,

• vypracovanie h;. gienického protokolu, ktorého súčasťou je analýza zdravotných rizík na 

pracovisku, súčasná kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík.

• súčasťou dokumentu je náplň a periodicita lekárskych preventívnych prehliadok podľa 

usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni preventívnej 

prehliadk;. vo vzťahu k práci z 24.1.2014 ročník 62.

Hodnotenie rizika a kontrolná obhliadka pracoviska - 1 krát ročne vyplýva z novely zákona 

355/200" Z.z. (Zákon 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)

A2: Cena za zabezpečenie služieb PZS podľa bodu 1b, lc a Id a 1 f:

Následný hygienický dohľad nad zdravotným prostredím - reaudit : 130 € /pre jedno 

pracovisko/ následne po 1 roku od odovzdania vstupného hygienického auditu

Následný hygienický dohľad nad prácou, pracovným prostredím a zdravím zamestnancov, 

vykonanie následného reauditu - 1 krát ročne na všetkých pracoviskách, zapracovanie zmien 

v kategorizácii z hľadiska zdravotných rizík a ich hodnotenia, zapracovanie zmien v aktuálnej 

dokumentácii - pracovných poriadky, posudky o riziku

- vypracovanie novej dokumentácie - pracovné poriadky a posudky o riziku, sanitačné plány, 

hvgienicko - epidemiologický režim a iné

na základe objednávky, 15 €/strana plného textu A4, dokumenty bývajú cca 10-15  

stranové, podľa počtu posudzovaných faktorov

konzultačná a poradenská činnosť na vyžiadanie (v prípade potreby, napr. pri jednaniach 

s nadriadenými orgánmi, aktívna účasť pri objektivizácii pracovného prostredia, 

usporiadanie ..Dňa zdravia“ na pracovisku, prednášková a edukačná činnosť, 20 € /hodina, 

vrátane cestovných nákladov

A3. Cena za zabezpečenie služieb PZS podľa bodu e)

- školenie prvej pomoci/ 5 -10 % z celkového počtu zamestnancov na prevádzke/

8 hodinové školenie / cena za osobu: / 28 €

4 hodinové školenie / skupina 8-10 zamestnancov/ 250 €

MIOMED, l.r.o .
Pracovná zdravotná služba 

Špitálsba ul. 10, 811 08 Bratislava 
IČO : 44 729081 Reg.: Okresný súd Bratislava I oddiel Sro, vložka 57935/B 

Tel: 0917 497141, email: miomed@miomed.eu

mailto:miomed@miomed.eu


x-t Dohľad nad zdravím zamestnancov - lekárske preventívne prehliadky, podľa bodu g) 

a b)
Lekárske r-ehliadky budu u>kutočnené na ambulanciách Mýtna 28 v Bratislave, zamestnanci 

budú objednaní na presn> čas bez čakacej doby. mame k dispozícii vlastné parkovacie miesta.

Vyšetrenie Cena za jedno 

vyšetrenie v €

Komplexné fyzikálne vyšetrenie (súčasťou ktorého je aj TK. váha. výška. BMI, 

orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií, farbocitu. kože. orientačné 

neurologické a ortopedické vyšetrenie vždy s dôrazom na posúdenie stavu 

a funkcie orgán o \ a systémov, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené danou 

prácou alebo pracovnými podmienkami: podľa analýzy aktuálneho stavu 

konkrétnej prace a pracovného prostredia vyšetrovaného zamestnanca) výstupom 

lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti ) pre 1 a 2 kategóriu

v cene vyšetrenia je skríningové vyšetrenie zraku prístrojom Visiotest Phi. 

indikov ané pri práci so zobrazovacou jednotkou, eliminuje sa tým potreba očného 

\ > šetrenia u odborného lekára

17, 80 €

Oftalmologické vyšetrenie - očné vyšetrenie špecialistom (pri práci zo ZJ) 25 €

Laboratórne testy základné - FW. krvný obraz, diff.Le 3,50 €

EKG (psychická záťaž, osobitné predpisy) 5,50 €

Náplň lekárskych preventívnych prehliadok a doplnkové vyšetrenia sa určia podľa výsledkov 

vstupného hygienického auditu a na základe vzájomnej dohody medzi poskytovateľom 

a objednávateľom, periodicita lekárskych preventívnych prehliadok sa určí podľa výstupu 

vstupného hygienického auditu.

Služby za zdravotnícke výkony spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a posúdenie 

zdravotnej spôsobilosti vyšetrovaných zamestnancov objednávateľa, budú fakturované podľa 

skutočne realizovaných výkonov v danom mesiaci.

Platobné podmienky :

• fakturácia mesačne spätne súhrnnou faktúrou s rozpisom jednotlivých prehliadok, 

pravidelných činností, prípadne ďalších objednaných služieb

• splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry

• všetky ceny sú uvádzané bez DPH

• poskytovanie zdravotnej starostlivosti je oslobodené od DPH podľa §29Zák.č.222/2004

V Bratislave. 20.10.2014

S pozdravom

doc. MUDr. Ferdinand Krutý

riaditeľ a odborný garant PZS Miomed s.r.o
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