ID: NSM-3-201/2022

ZMLUVA
o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
uzavretá podľa ustanovenia
§ 269 ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej

len „zmluva")

Zmluvné strany:
Prijímateľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

Centrum

účelových

zariadení

Rekreačná

13, 921 01 Piešťany
Ing. Marcel Moravčík - riaditeľ
IČO:
42 137 004
DIČ:
2022739697
IČDPH:
SK2022739697
Bankové spojenie:
7000527365/8180
IBAN:
SK95 8180 0000 0070 0052 7365
(ďalej len „ prijíma tel'")

a
Poskytovateľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

Univerzitná nemocnica -Nemocnica svätého Michala, a. s.
Satinského I. 777011, 811 08 Bratislava
doc. MUDr. Branislav Delej, PhD„ MPH
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
44 570 783
IČO:
2022738586
DIČ:
IČDPH:
SK2022738586
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000343048/8180
IBAN:
SK69 8180 0000 0070 0034 3048
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č. 4677 /B
(ďalej len „poskytova tel'")
(prijímateľ a poskytovateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany")
uzavierajú túto zmluvu:
Článok 1

Predmet zmluvy
1.

Poskytovateľ
prijímateľa

sa zaväzuje poskytovať pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov
podľa ustanovenia § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri
ktorých najmä:
~ spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú
zdravie zamestnancov pri práci;
~ hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu
ovplyvňovať zdravie zamestnancov, najmä pri technológiách a látkach, ktoré sa používajú
pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie;
~ poskytuje poradenstvo pri ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a
psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej
ochrany a
~ zúčastňuje sa na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení
súvisiacich s prácou a zdravotných rizík.
2. Prijímateľ sa zaväzuje uhrádzať výkony pracovnej zdravotnej služby, uvedené v Článku I, na
účet poskytovateľa podľa Článku II tejto zmluvy.
Článok II

Cena a platobné podmienky
1.

Prijímateľ

sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za výkon pracovnej zdravotnej služby uvedenej
v Článku I., bod 1 tejto zmluvy
• platbu vo výške 50,00 EUR (slovom päťdesiat euro) za každého zamestnanca vykonávajúce
práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie pri vykonanom hygienickom audite
pracoviska alebo
• platbu vo výške 70,00 EUR (slovom sedemdesiat euro) za každého zamestnanca
vykonávajúce práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie pri vykonanom hygienickom
audite pracoviska alebo
• platbu vo výške 100,00 EUR (slovom sto euro) za výkon lekára pracovnej zdravotnej služby
pri vyšetrení a zhodnotení zdravotného stavu pracovníkov prijímateľa.
Pracovná zdravotná služba sa vykonáva na základe objednávky prijímateľa.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ môže poskytnúť služby aj nad rámec rozsahu
uvedeného v bode 1. tejto zmluvy, a to na základe písomnej objednávky prijímateľa podľa
aktuálneho cenníka poskytovateľa platného v čase poskytnutia služby, ktorý je dostupný na
webovej stránke poskytovateľa www.nsmas.sk.

3.

Poskytovateľ vystaví v súlade s Článkom II, bod 1 zmluvy faktúru v dvoch vyhotoveniach.

Faktúru vystavenú podľa Článku II, bod 1 zmluvy spolu s objednávkou prijímateľa zašle na
adresu uvedenú v záhlaví zmluvy posledný deň zúčtovacieho obdobia, ktorým je podľa dohody
zmluvných strán kalendárny štvrťrok. Faktúra musí spÍňať všetky náležitosti daňového dokladu
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Prílohy k faktúre musia byť opatrené pečiatkou poskytovateľa a podpisom oprávnenej osoby
poskytovateľa.
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4.

Prijímateľ

je oprávnený vrátiť faktúru, ktorá je formálne nesprávna, a to najneskôr v posledný
deň splatnosti faktúry. Súčasťou takejto zásielky bude sprievodný list obsahujúci špecifikáciu
formálnych nesprávností predmetnej faktúry.
Článok III

Osobitné ustanovenia

1. Každá zo zmluvných strán je povinná neodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o
skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
2.

Prijímateľ

a.

b.

c.
d.

e.
f.

sa zaväzuje a je povinný:
predložiť vždy písomný zoznam zamestnancov, u ktorých požaduje prijímateľ služby
podľa tejto zmluvy, s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia, druhu
a kategórie vykonávanej práce, a to aspoň tri (3) pracovné dni pred vykonaním služieb
(ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak);
emailom na prevencia(@,nsmas.sk odsúhlasovať termíny služieb spolu s poskytovateľom
tak, aby sa nepresiahol maximálny počet osôb, ktorým je v jeden deň možné poskytnúť
služby;
poskytnúť potrebnú súčinnosť poskytovateľovi za účelom naplnenia predmetu tejto
zmluvy;
v prípade lekárskych prehliadok, resp. poskytnutia odborných vyšetrení zamestnancom
prijímateľa v rámci pracovnej
zdravotnej služby dodať povereným zástupcom
poskytovateľa všetky potrebné informácie týkajúce sa hodnotenia pracovného prostredia
u prijímateľa vrátane vyhodnotenia rizikových faktorov, ktoré majú vplyv na zdravie
a zdravotnú spôsobilosť zamestnancov prijímateľa;
spolupracovať s poskytovateľom pri organizačnom zabezpečení objednaných služieb
podľa vopred dohodnutých kritérií;
nahlásiť poskytovateľovi každú zmenu termínu rozsahu a počtu zamestnancov
prijímateľa najneskôr dva (2) pracovné dni pred určeným termínom realizácie služieb pre
zamestnancov prijímateľa.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa Článku 1, bod 1 tejto zmluvy v súlade
s povoleným predmetom činnosti, platným povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia a v súlade s platnou legislatívou.
4.

Vzťahy

neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Ochrana osobných údajov. Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že pri svojej činnosti sa bude
riadiť a činnosť vykonávať podľa jej známych pokynov prijímateľa a v súlade s podmienkami
tejto zmluvy. Poskytovateľ počas trvania tejto zmluvy, ani po jej skončení nezverejní ani
nepoužije žiadne informácie a skutočnosti, týkajúce sa prijímateľa alebo jeho zamestnancov,
nebude tieto informácie reprodukovať, zverejňovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich
iným spôsobom využívať . Poskytovateľ bude pri spracovávaní osobných údajov dodržiavať
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všetky povinnosti podľa platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov. Poskytovateľ si je
vedomý skutočnosti, že výsledky vyšetrení ako aj samotná skutočnosť, že dané vyšetrenia boli
konkrétnym osobám vykonané, majú charakter lekárskeho tajomstva. Výsledky vyšetrení je
poskytovateľ oprávnený sprístupniť výlučne osobe, ktorej boli dané výkony poskytnuté.
6.

Poskytovateľ

spracúva bežné osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
osobné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, funkcia, pracovné zaradenie, titul,
korešpondenčná adresa a komunikačné údaje) a tiež osobitné kategórie osobných údajov.

7.

Poskytovateľ

má právo vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi spracúvanými
v informačných systémoch poskytovateľa výlučne v súlade s právnym základom, od ktorého
poskytovateľ odvodzuje oprávnenie spracúvať osobné údaje, a to len v rozsahu a spôsobom,
ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného alebo vymedzeného účelu spracúvania a je
v súlade Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Právnym základom spracúvania osobných údajov poskytovateľa je nevyhnutnosť splnenia
zákonných povinností poskytovateľa podľa osobitných predpisov na úseku poskytovania
zdravotnej starostlivosti platných a účinných na území Slovenskej republiky, plnenie zmluvných
povinností a ochrana oprávnených záujmov poskytovateľa.
Článok IV

Sankcie za omeškanie s plnením predmetu zmluvy
1. V prípade nedodržania oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej lehoty na vykonanie
zdravotnej starostlivosti podľa Článku I tejto zmluvy, môže prijímateľ uplatniť voči
poskytovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,035% z ceny za zdravotnú starostlivosť
uvedenú v Článku I tejto zmluvy za každý deň omeškania z nevykonanej zdravotnej
starostlivosti, a to až do dňa vykonania zdravotnej starostlivosti.
2. V prípade omeškania prijímateľa s úhradou ceny za predmet plnenia v termínoch splatnosti
uvedených na faktúre poskytovateľa môže poskytovateľ uplatniť voči prijímateľovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,035% z ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa Článku
I tejto zmluvy za každý deň omeškania z celej fakturovanej sumy, a to až do zaplatenia celej
dlžnej sumy. Nárok na náhradu škody poskytovateľa uhradením zmluvnej pokuty prijímateľom
nie je dotknutý.
3. Úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej
výške vznikne druhej strane škoda.
4. Dohodnuté úroky z omeškania, prípadne zmluvnú pokutu povinná strana uhradí oprávnenej
strane do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia.
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Článok V
Platnosť

zmluvy

1. Táto zmluva sa uzaviera na dobu určitú - 3 (tri) roky odo dňa účinnosti zmluvy s možnosťou
predÍženia s vyhradením si úpravy cien poskytovateľom podľa aktuálnych vstupov.
2. Zmluvné strany ,sa dohodli na nasledovných spôsoboch zániku tejto zmluvy:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dvoj (2)
mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej
forme, inakje neplatná.
c) odstúpením od tejto Zmluvy a to dňom:
a. kedy v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov nastanú účinky vyhlásenia konkurzu na majetok zmluvnej strany
v úpadku;
b. kedy zmluvná strana vstúpi v zmysle § 70 ods. (2) Obchodného zákonníka do
likvidácie;
c. kedy poskytovateľ stratí oprávnenie alebo spôsobilosť na samostatné prevádzkovanie
činnosti, všetkých činností, na výkon ktorých sa v tejto zmluve zaviazal.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že túto zmluvu môžu ukončiť výpoveďou aj v tom prípade,
kedy dôjde v dôsledku konania, resp. opomenutia druhej zmluvnej strany k porušeniu povinností,
ktoré tejto strane vyplývajú z ustanovení tejto Zmluvy, resp. zo všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území SR.
Článok VI
Záverečné

ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná prostredníctvom
doporučenej zásielky na adresy uvedené v tejto zmluve a v prípade ich zmeny je povinná tá
zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu informovať. Pre
účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v prípade ak adresát doporučenú zásielku
nepreberie, považuje sa zásielka za doručenú, a to v deň, kedy sa zásielka vráti odosielateľovi
ako nedoručená. Zmluvné strany sa dohodli na ďalšom spôsobe doručenia zásielok - do
vlastných rúk štatutárneho zástupcu na základe potvrdenia osobného prevzatia zásielky.
2.

Akékoľvek

zmeny tejto zmluvy možno vykonať len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán, formou písomných a číslovaných dodatkov.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou

tejto zmluvy je príloha č. 1 - Oprávnenie číslo OPPL-11/2009-0j zo
dňa 05.01.2009 v znení Oprávnenia číslo OPPL-6721/21395/2018 z 12.09.2018 a Oprávnenia č.
5

OPPL/6780/126035/2019 zo dňa 05.09.2019 na vykonávanie činností tímu pracovnej zdravotnej
služby od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch s platnosťou originálu, dve (2)
vyhotovenia pre prijímateľa a dve (2) vyhotovenia pre poskytovateľa.
5. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

účinnosť dňom

6. Ak dôjde k prijatiu všeobecne záväzných predpisov, ktoré neumožnia plnenie záväzkov podľa
tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán nedá výpoveď podľa ods. 2, písm. b), Článku V. tejto
zmluvy, platnosť tejto zmluvy zanikne najneskôr dňom, ktorým nadobudnú účinnosť takéto
všeobecne záväzné predpisy.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez odkladu sa budú vzájomne písomne
o skutočnostiach, ktoré bránia plneniu záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

informovať

8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej
podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v časovej tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Piešťanoch, dňa

2 7' ;-06· 2022

Za prijímateľa:

V Bratislave, dňa

Jo ,

0, .Jo

!J-$--.

Za poskytovateľa :

Univerzitná nemocnica -Nemocnica svätého Michala, a. .
Satinského 1. 7770/!
811 08 Bratislava

Cen rum účelových zariadení
Ing ľvlarcelľvloravčík

Univerzitná nemocnica-Nemoc ca
svätého Michala, a. s.
doc. ľvlUDr. Branislav Delej, PhD., l\1PH
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

.

,,

Trnavdai cesta 52
P.0.BOX45
826 45 Bratialava

Bratislava, 5.1.2009
Číslo: OPPL-11 /2009-0j
Rozhodnutie

Úrad verejného mravotnictva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zncnf 7.ákona č. 140/2008 Z.z. (ďalej len ,,2.ákon
č. 355/2007 Z. z.j preskäma1 žiadosť spoločnosti Nemocnica svätého Michala, a.s„
Cintorínska 16, 812 72 Bratislava, doručenej dňa 29.12.2008 o súhlas s návrhom na vydanie

ods. 1 pfsm. b) zákona

o~ na vykonávanie činnosti

pracovnej zdravotnej služby.

Žiadosti spoločnosti Nemocnica svltého Michala, a.s„ Cintorfnska 16, 812 72

identifikačné číslo 00151 866, zo dňa 18.12.2008
sa vyhovuje a
žiadateľovi sa podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 35512007 Z. z. a podľa § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

Bratislava,

toto
OPRÁVNENIE
na vykoúvsnle Bmlosti praeovnej zdravotnej sldby. Vechícim tímu pracovnej zdravotnej
služby je MUDr. Ladislav Valach, PhD. so špecializáciou v špecializačnom odbore služby
zdravia pri práci. Platnosť oprávnenia trri

. do 5.1.2014.
Od8vodnenie:

Nemocnica svätého Micbala, as., Cintorfnska 16, 812 72 Bratislava požiadala dňa
29.12.2008 v zmysle § 21 ods. 9 zákona č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
z:dravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
14012008 Z. z. (ďalej len ,,lákon č. 12412006 Z. z.") o vydanie oprávnenia na vykonávanie
činnosti pracovnej zdravotnej služby. Úrad verejného :zdravotníctva Slovenskej republiky
preskúmal predmetnú žiadosť a zistil, že Nemocnica svätého Michala, a.s., Cintorínska 16,
812 72 Bratislava predložila výpis z obchodného registra (vl. č. 4677/B, vydal Okresný súd
Bratislava 1), zoznam zamestnancov tímu pracovnej zdravotnej služby, ich pracovné
zmluvy a doklady o vzdelaní. Vedúcim tímu je MUDr.- Ladislav Valach, PhD. (špeciali7.ácia
v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci - diplom č. D.03013 7.0 dňa 1.7.2008).
Predložila rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR (č. 28486-212008-0P zo dňa
18.12.2008)- povolenie na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
s miestom prevádzkovania Fraňa Kráľa 14. Bratislava a ambulantnej zdravotnej starostlivosti
s miestami prevádzkovania v Bratislave, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Nitre. Leviciach.

Žiline, Zvolene, Košiciach, Prešove a Michalovciach. Ďalej predložila pracovné postupy na
vykonmmie jednotlivých odborných činností pracovnej :r.dravotnej služby a čestné
vyblásmie, ktorým deklaruje nezávislosť pri vykonávanf odborných či.nnosU vo vzťahu k

zamcstnávatel'om.
Podľa posúdenia predložená dokumentácia vyhovuje podmienkam., ktoré só určené
§ 21 ods. 9 pfszn. a) a! e) a § 26 ods. 1 l.ákona č. 12412006 z. a vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29212008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni
výkonu praeovneJ ~ služby, o zlof.eni tímu odbomfkov, ktorí ju vykonbajú.
a o potiadavkkh na ich odbormi spôsobilosť.
~adetef Zl!Platil poplatok dňa 22.12.2008 Úradu verejného zdravotoictva Slovenskej
republiky na úi!et Státnej pokladnice.
Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak. ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodDutia.

z.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je mofné podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny ~k) v 2MDi neskorších predpisov podat' odvolanie do 15 dní
odo dňa jeho om4me.nia na Úrad vercjn6ho zdravotnfctva Slovenskej republiky, Tmavskä
cesta 52, 826 45 Bratislava.
Toto rozhodnutie je prcskWnatefné súdom po vyčerpaDf riadnych opravných
prostriedkov.
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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavslm eeata S2
P.O.BOX4S
826 45 Bratislava

Bratislava, 12.09.2018
Čfslo: OPPU672 l/2 l 39S/2018

Rozhodnutie
Úrad verejn~bo zdravotnlctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3
ods. 1 plsm. b) a podľa § 5 ods. 4 písm. q) 7.llkona č. 35512007 Z. z. o oc~ podpore a
rozvoji verejn~o zdravia a o 7mene a doplnenf niektorých úkonov v 211enI neskoršfdl
predpisov (ďalej len ,.zékon č. 355/2007 Z. :i") vo veci žiadosti spoločnosti Nemocnica
svltého Michala, a.s„ Cintorinska 16, 81 l 08 Bratislava, ICO: 44 570 783 (ďalej len
,,Nemocnica svätého Michala, a.s., Cintorínska 16, BratisJava") zo dňa 30.08.2018, doručenej
dňa OS.09.2018, ktorou žiada o zmenu opr4vnenia na výkon pracovnej Dlravotnej služby,
spočfvaj6cu v osobe vedaicebo tfmu pracovnej zdravotnej slufby, yYdaného rozhodn~
Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky čislo OPPI..-l 1/2009-0j, zo dňa
OS.01.2009, v súlade s§ S ods. 4 pfsm. q) dkona č. 355/2007 Z. z. a podfa § 46 a 47 zákona
č. 7111967 Zb. o správnom konan{ (správny poriadok) v meni neskorších predpisov (ďalej len
,,správny poriadok")

r o z b o d o 1 ta k to:
Úrad verejn~ho zdravotnfctva Slovenskej republiky vyhovaje žiadosti llčastnfka
konania spoločnosti Nemocnica svltého Michala, a.s„ Cintorínska 16, BratisJava zo dňa
30.08.2018, doručenej dňa 05.09.2018 o zmenu oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej
služby a podľa s § S ods. 4 p(sm. q) zákona č. 35512007 Z. z. sa výrok rozhodnutia Úradu
verejného zdravotnrctva Slovenskej republiky číslo OPPL-11/2009..0j, zo dňa 05.01.2009
v časti upravujúcej vcdú(;Cho tímu pracovnej zdnwotncj služby

men 1 ta kto:

„Ved6elm tfmu pracovnej zdravotnej služby je od 01.09.2018 MUDr. Peter
Novik so špecialidclou v lpeclalizamom odbore slulby zdravia pri prici.t'
Ostatne časti výroku rozhodnutia čislo OPPJ....11/2009..Qj, zo dňa 05.01.2009 zostávajú týmto
rozhodnutím nezmenené.

Od6vodneoie:
Spoločnosť Nemocnica svitalo Michala,
podaním doručeným dňa 05.09.2018 v mtysle

.

a.s., Cintorínska 16, Bratislava požiadala
§ 30b ods. 1. zákona č. 355/2007 Z. z.
o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby. Urad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky preskúmal predmetnú žiadosť a spoločnosti Nemocnica svätého
Michala, a.s., Cintorínska 16, Bratislava vydal oprávnenie číslo OPPL-l l/20()9.()j, zo dňa

05.01.2009 na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby. V rozhodnutí Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo OPPL--11/2009-0j, zo dňa 05.01.2009,
ktorým sa vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej slutby pre
spoJoenost' Nemocnica svätého Michala, a.s.• Cintorínska 16. Bratislava, bol uvedený vedúci
trmu pracovnej zdravotnej služby MUDr. Ladislav Valach. PhD.
Spol~nosť Nemocnica svlltého Michala. a.s„ Cintorfnska 16. Bratislava oznámila
Úradu verejn~ho zdravotnfctva Slovenskej republiky listom doručeným dňa 06.10.2010, že
vedúcou tímu prKOVnej zdravotnej služby je od l.10.2010 MUDr. Anna Bemátová
a požiadala o vyznačenie zmeny vedl\ceho dmu pracovnej zdravotnej služby v rozhodnutí
číslo OPPL-1112009..0j, zo dňa 05.01.2009. Urad verejn6ho zdravotníctva Slovenskej
republiky rozhodnutfm číslo OPPU7389/20JO-Oj, zo dňa 07.10.2010 zmenil výrokow čast'
rozhodnutia a akceptoval ako vedúcu timu pracovnej zdravotnej služby spoloCnosti
Nemocnica svlte'ho Michala, a.s„ Cintorínska 16, Bratislava MUDr. Annu Bemátow.
Spoločnost' Nemocnica svätého Michala, a.s.. Cintorinska 16, Bratislava oznámila
Úradu vcrejnl!ho :zdravotníctva Slovenskej republiky listom doručeným dňa 08.04.2011 9 že
vcd6cim tímu pracovnej zdravotnej služby je od 01.05.2011 MUDr. Peter Novák a požiadala
o vyznafcnic zmeny vedúceho tfmu pracovnej zdravoenej služby v rozhodnutf číslo OPPL11/2009..()j, zo dňa OS.01.2009. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky .
rozhodnutím efslo OPPU30J8/20J 1-0j, zo dňa 13.04.2011 zmenil výrokové &lsť rozhodnutia
a akceptoval ako vedllceho tfmu pracovnej zdravotnej slutby spol~osti Nemocnica svitalo
Michala. a.s., Cintorfnska t 61 Bratislava MUDr. Petra Nováka.
Spoločnosť Nemocnica svltého Michala, a.s„ Cintorínska 16, Bratislava oznlimila
Úradu verejn81o z.dravotnfctva Slovenskej republiky listom doručeným dňa 17.06.2015, že
vedllcou tímu pracovnej zdravotnej služby je od 01.07.2015 MUDr. SHvia Lidnská
a po!iadala o vyznačenie zmeny vedúceho tfmu pracovnej zdravotnej slulby v rozhodnutí
člslo OPPL-IJ/2009-0j, zo dňa 05.01.2009. Urad ve~jného zdravotnfctva Slovenskej
republiky rozhodnutim čfslo OPPU60S9/I7580/201S. zo dňa 01.07.2015 zmenil výrokovú
čast rozhodnutia a akceptoval ako vedúcu tfmu pracovnej zdravotnej služby spoločnosti
Nemocnica svlltého Michala, a.s., Cintorfnska 16, Bratislava MU.Dr. Silviu Lisanskó.
Spoloenost' Ncmocni~a &vitého Mlehala, a.s„ Cintorfnška 16, Bratislava oznámila
Úradu verejn6ho zdravolníctva Slovenskej republiky listom do.ničeným dňa 05.09.2018, že
vedúcim tímu pracovnej zdravotnej slufby je od 01.09.2018 MUDr. Peter Nov'1c so
lpccializáciou v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci {diplom čfslo: 0.03009, zo
dňa 01.07.2008), ktorý uzavrel so spoločnoat'ou Nemocnica svätého Michala, a.s„ Cintorínska
16, Bratislava pracovn6 zmluvu dňa 29.06.2010 a dohody o:zmene pracovnej zmluvy dňa
25.08.2010 a 27.08.2018. MUDr. Peter Novák spfňa požiadavky, ktoré sú u~ v § 30a ods.
S písm. a) a ods. 6 zákona l. 35512007 Z. z.
Žiadateľ zaplatil správny poplatok dňa 12.09.2018.
Na základe uvedendho bolo r02hodnuté lak, ako je uvedené vo výroku tohto

rozhodnutia.
Pou&nie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § S3 a § 54 správneho poriadku podať
odvolanie do 1S dnf odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotnfctva Slovenskej
republiky, Trnavská cesta 52, 826 4S Bratislava.
Toto rozhodnutie je po vy~f riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
súdom podľa zák.onač. 1621201 S Z. z. Správny slldny poriadok.
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Doruff 11 do vlastných rik:
Nemocnica svltého MichaJa, a.s.
Cintorinska 16
811 08 Bratislava
Mgr. RNDr. MUDr. J6n Mikas, PhD.
bJavný hygienik Slovenskej republiky
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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta Sl
P.O.BOX45
826 45 Bratillava

Bratislava, 05.09.2019
Číslo: OPPU6780/126035/2019

Rozhodnutie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3
ods. 1 písm. b) a podľa § S ods. 4 písm. q) zákona č. 35512007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 7.ákonov v znení neskoršfoh

predpisov (ďalej len .,zákon č. 355/2007 Z. z. j vo veci žiadosti spoločnosti Univerzitná
nemocnica-Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinskébo 1.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO:
44 570 783 (ďalej len ,;Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s„
Satinského 1.7770/1, Bratislava") č. NSM-16-305/2019, zo dňa 30.08.2019, doručenej dňa
03.09.2019, ktorou žiada o zmenu oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby,
spočívajúcu v zmene obchodného mena spoločnosti, vydaného rozhodnutím. Úradu verejného
zdravo1nfctva Slovenskej republiky číslo OPPL-1112009-C>j, zo dňa 05.01.2009 v súlade s§ S
ods. 4 písm. q) 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 (ďalej len „správny
poriadok'')

r o z h o dol t a kt o:
Úrad verejného zdravotnktva Slovenskej republiky vyhowje žiadosti 6častnfka
konania spoločnosti UniveIZitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.• Satinského
I.7770/1, Bratislava č. NSM-16-305/2019, zo dňa 30.08.2019, doručenej dňa 03.09.2019,
o zmenu oprávnenia na výkon pracovnej ~v01D.ej služby a podľa § 5 ods. 4 pfsm. q) zákona
č. 35512007 Z. z. sa výrok rozhodnutia Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
číslo OPPL-1112009-<>j, zo dňa 05.012009
meni takto:
Obchodné meno apolo&iosti Nemocnica svltébo Michala, a. s. sa od 10.01.2019
menina Univer.r.itná nemocnica- Nemoeniea svitého Michala, a. s.

Ostatné časti výroku rozhodnutia
zostávajú týmto rozhodnutím nezmenené.

číslo OPPL-11/2009-0j, zo dňa

05.01.2009

Od&vodnenie:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal spoločnosti Nemocnica

svätého Michala, a.s •• Cintorínska 16, Bratislava oprávnenie číslo OPPL-1112009-0j, zo dňa
OS.O 1.2009 na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej slu!by.
Spoločnosť Univerzitná nemocnica - Nemocnica svltého Michala, a. s., Satinského
1.7770/1, Bratislava oznámila Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1istom č.

NSM-16-305/2019, zo

dňa

30.08.2019,

doručeným dňa

03.09.2019, v súlade s § 30d ods. 1

písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z„ že s účinnosťou od 10.08.2019 lll zmenilo obchodné meno
spoločnosti

a požiadala o vyznačenie tejto zmeny ·v rozhodnutí

dňa 05.01.2009.
Spoločnosť

čfslo

OPPL-11/2009-0jt zo

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala. a. s., Satinského

I. 7770/1, Bratislava predložila Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kópiu
výpisu z Obchodného registra Okresn6ho súdu Bratislava I. oddiel: Sa. vložka číslo: 4677/B,
zo dňa 12.08.2019, v ktorom je uvedené obchodné meno spoločnosti Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michal~ a. s.
Žiadateľ zaplatil správny poplatok dňa 03.09.2019.
Na ·základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku .tohto
rozhodnutia.
Pou&nie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § S3 a § 54 správneho poriadku podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejMho zdravotníctva Slovenskej
republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preSk6mateľné
súdo~ podľa zákona č. 16212015 Z. z. Správny súdny poriadok.
Doruft' sa do vlutných nik:
Univerzitná nemocnica- Nemocnica svltého Michala. a. s.
Satinskébo 1.7770/l
811 08 Bratislava

Mgr. RNDr. MUDr. Jén Mikas, PhD.

hlavný hygienJK Slovensk.ej republiky
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