
Zmluva č. 4600006608/VS/2022 
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Žilina 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka  
 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Objednávateľ:  
 
Obchodné meno:         Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  
Sídlo:           Rožňavská 1  

          832 72 Bratislava  
Štatutárny orgán:         predstavenstvo  
V zastúpení:          Ing. Roman Koreň – predseda predstavenstva  

          Ing. Ján Lukáč – podpredseda predstavenstva  
Oprávnená osoba 
na rokovanie  
vo veciach zmluvy:        Bc. Ivana Trenčáková, email:  
 
Zapísaný:          Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  

          Oddiel: Sa, Vložka č. 3497/B  
IČO:           35914939  
IČ DPH:          SK2021920076  
DIČ:           2021920076  
Bankové spojenie:         Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu:          2235304454/0200  
IBAN:           SK25 0200 0000 0022 3530 4454  
SWIFT:          SUBASKBX  
 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ZSSK“)  
 
a  
 
Dodávateľ :  
Obchodné meno:   MEDCENTRUM, s.r.o. 
Sídlo:     J. Milca 33, 010 01 Žilina 
Štatutárny orgán:   konateľ, MUDr. Miroslav Kmeť, MPH 
Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,  
                                         vložka číslo: 14897/L 
IČO:     36418081 
DIČ DPH:    SK2021820471 
DIČ:     2021820471 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. Žilina    
Číslo účtu:    62 878 4604/1100 
IBAN:     SK70 1100 0000 0026 2878 4604 
SWIFT:    TATRSKBX 
 
(ďalej len „dodávateľ“)  
 
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 
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Preambula 
 

1. Dodávateľ služieb je držiteľom poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej 
republiky v zmysle vyhlášky 245/2010 Z.z. pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb 
pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.  
 
2. Objednávateľ má záujem o poskytnutie opakovaných služieb dodávateľa na posudzovanie 
zdravotnej spôsobilosti zamestnancov a ďalších osôb objednávateľa vo vzťahu k práci.  
  

Čl. 1 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:  

a) dodávateľa poskytnúť objednávateľovi opakované služby, a to: 
• posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov a ďalších osôb (ďalej v texte len 

ako „osoby“) objednávateľa vo vzťahu k práci.  
b) objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za poskytnuté opakované služby dohodnutú cenu 

podľa tejto zmluvy.  

2. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb vo vzťahu k práci je v ďalšom texte označené ako 
služba.  

3. Špecifikácia požiadaviek kladených na dodávateľa služby je Prílohou č.1 a tvorí neoddeliteľnú 
súčasť zmluvy.  

 
Čl. 2 

Miesto plnenia zmluvy 
 

1. Miestom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy sú vybrané zdravotnícke zariadenia dodávateľa. 
Zoznam ambulancií s adresami a kontaktmi je Prílohou č.2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

 
Čl. 3 

Podmienky poskytovania služieb 
 

1. Dodávateľ bude poskytovať služby pre osoby určené objednávateľom na základe elektronickej 
objednávky služieb (ďalej v texte „objednávka“) objednávateľa. Objednávkou na vykonanie služby 
je predpísané tlačivo, na ktorom objednávateľ vyznačí presnú špecifikáciu požadovanej služby. Vzor 
tlačiva je v Prílohe č. 3 a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

2. Objednávanie služieb sa realizuje cez rezervačný systém dodávateľa. Rezervačným systémom 
sa rozumie každý systém, ktorý umožňuje zasielanie a odsúhlasenie objednávok v elektronickej 
podobe. Zmluvné strany si oznámia kontaktné osoby a elektronické adresy, na ktorých bude 
realizované zasielanie a odsúhlasovanie objednávok, ako i akákoľvek iná komunikácia, 
či korešpondencia ohľadom poskytovaných služieb a odovzdávania ich splnenia:  
 
Kontaktná osoba a elektronická adresa objednávateľa:    Mgr. Natália Cíbiková,  
 

                                                                                      
     JUDr. Alžbeta Kissová 

                                                                                         
 

Kontaktná osoba a elektronická adresa dodávateľa:          Ing. Janka Večeríková 
                                                                            
 

3. Objednávateľ realizuje objednávku v zmysle Prílohy č. 3  a zašle  elektronicky do dodávateľovho 
rezervačného systému. Ak je to technicky možné, objednávka môže byť vyplnená priamo 
v rezervačnom systéme dodávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje objednať služby u dodávateľa 
za nasledovných podmienok:  
 

a) Vstupné lekárske prehliadky objednávateľ objednáva u dodávateľa v termíne/lehote 
najneskôr 1 mesiac dopredu. V prípade prehliadok, ktoré dodávateľ nie je schopný 
v požadovanom termíne/lehote vykonať, a budú vykonané v neskoršom termíne, 
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je dodávateľ oprávnený za takúto prehliadku účtovať zníženú cenu, a to vo výške 50% z ceny 
takejto prehliadky; 

b) Periodické lekárske prehliadky objednávateľ objedná u dodávateľa v termíne/lehote 
najneskôr 2 mesiace dopredu. V prípade prehliadok, ktoré dodávateľ nie je schopný 
v požadovanom termíne/lehote vykonať, a budú vykonané v neskoršom termíne, 
je dodávateľ oprávnený za takúto prehliadku účtovať zníženú cenu, a to vo výške 50% z ceny 
takejto prehliadky; 

c) Mimoriadne lekárske prehliadky musia byť zo strany dodávateľa realizované najneskôr do 7 
pracovných dní od zadania objednávky. V prípade prehliadok, ktoré dodávateľ nie je schopný 
v požadovanom termíne/lehote vykonať, a budú vykonané v neskoršom termíne, 
je dodávateľ oprávnený za takúto prehliadku účtovať zníženú cenu, a to vo výške 50% z ceny 
takejto prehliadky; 

 
4. Dodávateľ doplní do objednávky konkrétne termíny (v rámci lehôt určených objednávateľom) 
a miesta realizácie jednotlivých služieb  a objednávku v elektronickej podobe doručí 
objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od zadania objednávky objednávateľa v uvedenom 
rezervačnom systéme dodávateľa. Termíny služieb doplnené dodávateľom v objednávke 
sa považujú za záväzné. V prípade, ak dodávateľ objednávateľovi doplní termín vykonania služby 
mimo rámca lehôt určených objednávateľom, za takto vykonanú službu je dodávateľ oprávnený 
účtovať objednávateľovi len zníženú cenu služby v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy. 

V prípade, ak do 5 pracovných dní od zadania objednávky dodávateľ objednávateľovi nedoplní 
termín vykonania služby do objednávky, bude záväzný termín služby určený objednávateľom, 
a pokiaľ bol tento termín v objednávke určený lehotou, tak záväzným termínom vykonania služby 
bude posledný deň tejto objednávateľom určenej lehoty. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo 
ktorúkoľvek prehliadku kedykoľvek jednostranne zrušiť, i bez uvedenia dôvodu. 

 

5. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať kompletný rozsah lekárskej prehliadky ako i jej uzavretie 
v maximálnom rozsahu jedného dňa, vrátane vyhotovenia a odovzdania posudku v zmysle bodu 7 
tohto článku zmluvy. Nevzťahuje sa na prípad, kedy je potrebné doplňujúce vyšetrenie nad rámec 
štandardného rozsahu prehliadky. V prípade periodickej lekárskej prehliadky je štandardná 
realizácia prehliadky bez potreby zabezpečenia zdravotných záznamov (karty) zamestnanca. 
V prípade, že dodávateľ nevykoná lekársku prehliadku v rámci jedného dňa, dodávateľ je oprávnený 
za takúto prehliadku účtovať len zníženú cenu, a to vo výške 50% z ceny takejto prehliadky.  

 
6. Dodávateľ je povinný zabezpečiť lekársku prehliadku v plnom rozsahu vrátane prípadných 
doplňujúcich vyšetrení, ktoré môžu byť vyžadované posudzujúcim lekárom nad rámec 
štandardného rozsahu lekárskej prehliadky. V prípade, že dodávateľ nie je schopný zabezpečiť 
lekársku prehliadku v plnom rozsahu vrátane prípadných doplňujúcich vyšetrení, tak dodávateľ 
je oprávnený za takúto prehliadku účtovať len zníženú cenu, a to vo výške 50% z ceny takejto 
prehliadky 

 

7. Za riadne poskytnutie služby sa na účely tejto zmluvy považuje riadne vyplnený posudok 
zo strany dodávateľa, resp. ním povereného posudzujúceho psychológa a jeho odovzdanie 
objednávateľovi, výlučne na kontaktnú elektronickú adresu objednávateľa uvedenú v bode 2 tohto 
článku. Formulár posudku s doplnením identifikačných údajov posudzovanej osoby vyhotovuje 
objednávateľ a doručí ho dodávateľovi elektronickou formou najneskôr ku dňu vykonania služby. 
Posudzujúci psychológ dodávateľa posudok bezodkladne po vykonaní prehliadky doplní údajmi 
podľa predtlače, opečiatkuje pečiatkou a podpíše a ešte v deň vykonania prehliadky posudzujúci 
psychológ dodávateľa zašle objednávateľovi uzatvorený posudok elektronickou formou, výlučne 
na kontaktnú elektronickú adresu objednávateľa uvedenú v bode 2 tohto článku, a originál posudku 
odovzdá posudzovanému zamestnancovi. Vzory posudkov sú uvedené v Prílohe č.3 a tvoria 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Na účely fakturácie dodávateľ predkladá objednávateľovi o riadnom 
poskytnutí služby len zoznam poskytnutých služieb v rozsahu údajov uvedených v bode 6 čl. 4 tejto 
zmluvy. 
 
8. V prípade voľných kapacít všeobecných lekárov u dodávateľa je dodávateľ povinný uprednostniť 
zamestnanca ZSSK, ktorý o to požiada. 



Zmluva č. 4600006608/VS/2022  

na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Žilina  

Strana 4 z 24 

 
9. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s objednávateľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie predmetu zmluvy, a že bude oznamovať 
všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre poskytnutie služby v zmysle 
objednávky.  
 
10. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade 
s touto zmluvou a bez zbytočného odkladu. Činnosti budú vykonávané prostredníctvom odborných 
pracovníkov kvalifikovaných podľa osobitných predpisov. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený, 
personálne, technicky a odborne spôsobilý na vykonávanie predmetu tejto zmluvy, v plnom 
rozsahu disponuje požadovanou kvalifikáciou/certifikátmi v zmysle právnych predpisov 
a požiadaviek tejto zmluvy a uvedené sa zaväzuje zabezpečiť po celú dobu trvania zmluvy. 
 
11. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane osobných 
údajov. 
 
12. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná dodávateľom nebola 
zo strany objednávateľa, jeho zamestnancov a tretích osôb, ktorí sú s objednávateľom v  zmluvnom 
vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokoľvek modifikovaná. Objednávateľ môže 
kopírovať dokumentáciu vypracovanú dodávateľom len ako celok a iba pre potreby interného 
použitia na pracoviskách objednávateľa alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie 
príslušným orgánom štátneho dozoru.  
 
13. Všetky informácie verejne neprístupné, ktoré zmluvné strany pri plnení zmluvy alebo 
v jej súvislosti získajú ústne, písomne alebo v inej forme ohľadom druhej zmluvnej strany 
a jej činnosti, sa považujú za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a sú predmetom 
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany.  
 
14. Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu zmluvy nemali 
prístup tretie strany, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov 
zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného 
tajomstva zmluvných strán.  
 
 
 

Čl. 4 
Cenové a platobné podmienky 

 
1. Ceny za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť zmluvnú cenu, ktorá je uvedená v Prílohe 
č.4 tejto zmluvy.  

 
3. V cene sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady dodávateľa vyplývajúce zo zmluvy alebo 

súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.  
 
4. K dohodnutej cene bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov SR. V prípade 

dodávateľa z iného členského štátu EÚ bude DPH uplatnená v súlade s platnou legislatívou EÚ.  
 
5. Finančný limit je pre uvedený predmet zmluvy stanovený na sumu 467 068,00 € (slovom: 

štyristošesťdesiatsedemtisícšesťdesiatosem eur) bez DPH (ďalej i len ako „finančný limit“) 
Stanovenie finančného limitu zmluvy neoprávňuje dodávateľa domáhať sa vyčerpania 
finančného limitu a dodávateľ nemá nárok na náhradu škody, ušlý zisk ani na akúkoľvek inú 
sankciu či finančnú kompenzáciu pri jeho nevyčerpaní. Rovnako stanovenie predpokladaného 
množstva/rozsahu plnení dohodnutých touto zmluvou neoprávňuje dodávateľa domáhať sa 
vyčerpania tohto množstva/rozsahu a dodávateľ nemá nárok na náhradu škody, ušlý zisk ani na 
akúkoľvek inú sankciu či finančnú kompenzáciu pri jeho nevyčerpaní. 
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6. Zmluvné strany sa dohodli na vyhotovení faktúry za poskytnuté služby do štyroch (4) 
kalendárnych dní  po skončení kalendárneho mesiaca. Dodávateľ k faktúre pripojí ako podklad 
na overenie faktúry špecifikáciu služby s nasledujúcimi údajmi:  

➢ začiatok a ukončenie (dátum) poskytnutia služby,  

➢ meno a priezvisko osoby,  

➢ organizačný útvar,  

➢ dátum narodenia osoby,  

➢ nákladové stredisko,  

➢ druh poskytnutej služby,  

➢ zmyslová skupina (označenie inej lekárskej prehliadky),  

➢ cena.  

7. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia dodávateľom. Faktúra v dvoch vyhotoveniach 
musí byť vystavená a doručená objednávateľovi najneskôr do 10. kalendárneho dňa 
nasledujúceho mesiaca po vykonaní služby na fakturačnú adresu:  

➢ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava  
➢ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sekcia účtovníctva a daní, (pracovisko Letná 42), 

Pri bitúnku 2, 040 01 Košice  
 

8. Objednávateľ požaduje uviesť vo faktúre údaje: číslo zmluvy objednávateľa 
4600006608/VS/2022 a údaj 312 222 pre zúčtovanie faktúry objednávateľom.  
 

9. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.  
 

10. V prípade, že faktúra nebude doručená objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa jej 
vystavenia, lehota splatnosti sa predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu. V prípade, 
že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude                 
sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.  
 

11. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí byť vystavená v súlade 
s platnou účtovnou a daňovou legislatívou SR a v prípade dodávateľa z iného členského štátu 
EÚ v zmysle platnej legislatívy EÚ.  

 
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov, 

nebude vystavená v zmysle uzavretej zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplne 
údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do troch pracovných dní odo dňa doručenia 
dodávateľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začína plynúť až dňom vystavenia novej, 
resp. opravenej faktúry dodávateľom. To neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola objednávateľom 
vrátená neoprávnene. 
 

13. Za oneskorenú úhradu faktúry môže dodávateľ požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku 
z omeškania z dlžnej sumy v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka.  
 

14. Dodávateľ so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje uvádzať na vystavenej faktúre čísla 
bankových účtov, ktoré sú zverejnené v zozname na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR 
(ďalej len „zoznam FR SR“). V prípade, že Objednávateľ uhradí celkovú hodnotu faktúry 
na bankový účet uvedený na faktúre Dodávateľa, ktorý ale nebol zverejnený v zozname FR SR 
a  následne správca dane bude požadovať od Objednávateľa ručenie za DPH, Dodávateľ 
sa zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť Objednávateľovi túto DPH v plnej výške do 10 (desať) 
dní od doručenia jej vyúčtovania Dodávateľovi. Podkladom k vyúčtovaniu je fotokópia 
rozhodnutia správcu dane a doklad o jej úhrade. Objednávateľ sa z titulu oznamovacej povinnosti 
bankových účtov zaväzuje postupovať v súlade s platnou daňovou legislatívou.  
V prípade, že Objednávateľ nedodrží  lehotu splatnosti faktúry podľa tohto bodu z dôvodu, 
že Dodávateľ nezverejnil svoj bankový účet uvedený na faktúre  v zozname FR SR podľa 
platného zákona o DPH, Dodávateľ nemá nárok na úrok z omeškania z titulu oneskorenej úhrady.  
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Objednávateľ zároveň môže účtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo sumy 
uhradenej Objednávateľom za Dodávateľa za každý deň omeškania Dodávateľa s povinnosťou 
voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za Dodávateľa Objednávateľ, pričom 
Dodávateľ sa na účely tejto vety dostane do omeškania dňom nasledujúcim po dni, kedy 
Objednávateľ uhradil správcovi dane Dodávateľa toto predmetné plnenie za Dodávateľa 
až do dňa zaplatenia (t. j. pripísania na účet) Objednávateľovi Objednávateľom poskytnuté 
plnenie za Dodávateľa. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje 
právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností 
zabezpečených zmluvnou pokutou a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec výšky 
zmluvnej pokuty).  

 

15. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie vzniknutých pohľadávok a záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej 
strany.  
 

 
Čl. 5 

Zánik zmluvného vzťahu 
 

1. Pred uplynutím doby uvedenej v bode 2. Čl. 8 tejto zmluvy zmluva skončí:  
 

a) vyčerpaním finančného limitu podľa bodu 5 Čl.4 zmluvy. 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, v deň v nej uvedený,  
c) písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka, a to z dôvodov upravených v tejto zmluve alebo z dôvodov upravených zákonom. 
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené 
dôvody odstúpenia. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného 
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

d) písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa, i bez udania dôvodu, a to s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená dodávateľovi. Zmluvné strany berú na vedomie, 
že uplynutím výpovednej doby budú záväzky navzájom vysporiadané podľa skutočne 
vynaložených a preukázaných nákladov,  

e) dňom, kedy bude voči dodávateľovi začaté konkurzné konanie v zmysle ustanovení §23 ods. 
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

f) dňom, kedy dodávateľ vstúpi v zmysle § 70 ods. 2 Obchodného zákonníka do likvidácie,  
g) dňom, kedy dodávateľ stratí oprávnenie a spôsobilosť na prevádzkovanie podnikateľskej 

činnosti týkajúcej sa vykonávania predmetu zmluvy,  
h) ak bol dodávateľ uvedený ako daňový dlžník v Zozname daňových dlžníkov zverejňovanom 

Finančnou správou Slovenskej republiky alebo v inom zozname, ktoré (takéto zverejnenie) 
zakladá možnosť daňového úradu Slovenskej republiky požadovať od objednávateľa ručenie 
za daň z pridanej hodnoty podľa ustanovení zákona o DPH. 

 
2. Plnenie predmetu zákazky musí byť realizované len s platným poverením na posudzovanie 
zdravotnej spôsobilosti v zmysle ustanovení § 102 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 36 odst. 1, písm. h) zákona 
č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný 
bezodkladne informovať objednávateľa o strate poverenia na posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti. Dodávateľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že strata poverenia je pre 
objednávateľa dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.  

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade 
jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie tejto zmluvy 
sa považuje omeškanie s plnením akéhokoľvek záväzku, ak toto omeškanie nebude odstránené 
ani po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty poskytnutej druhou zmluvnou stranou.  
 
4. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie tejto 
zmluvy zo strany dodávateľa, za ktoré sa považuje najmä: 
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a) omeškanie dodávateľa s ktorýmkoľvek termínom/lehotou dohodnutou v tejto zmluve alebo 
určenej na základe tejto zmluvy o viac ako 10 dní,  

b) ak poskytnuté služby alebo ktorákoľvek z nich nebudú spĺňať špecifikáciu stanovenú Prílohou 
č.1 alebo Prílohou č.2 k tejto zmluve,  

c) ak dodávateľ stratí ktorékoľvek oprávnenie/kvalifikáciu/certifikát o odbornej či inej 
spôsobilosti na vykonávanie plnenia zmluvy a/alebo vykonávanie predmetu zmluvy bez 
týchto oprávnení. 

 
 

Čl. 6 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade, že dodávateľ nevykoná službu v dohodnutom termíne, objednávateľ je oprávnený 
požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny omeškanej služby 
a výkonu za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však vo výške 50 % z ceny omeškanej 
služby a výkonu. 
 
2. V prípade omeškania úhrady faktúry si môže dodávateľ uplatniť úroky z omeškania v zmysle 
platných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  
 
3. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve nevylučujú nárok na náhradu škody, nárok na náhradu 
škody vzniká popri zmluvnej pokute, a to i vtedy, ak prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
 
 
 

Čl. 7 
Zoznam subdodávateľov a register partnerov verejného sektora 

 
1.1. Informačné povinnosti vo vzťahu k subdodávateľom 
1.1.1. Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení 

pre Objednávateľa, má Dodávateľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve právo 
uzatvárať subdodávateľské zmluvy. 

1.1.2. Dodávateľ uvádza zoznam všetkých známych subdodávateľov podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť. Údaje 
o subdodávateľoch sú uvedené v rozsahu:  

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok,  
b) identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno 

alebo názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO ak bolo pridelené, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. 

1.1.3. Objednávateľ týmto v zmysle ust. § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá 
pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy nasledovne:  

a) Dodávateľ  je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, 
b) V prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov je Dodávateľ povinný 

oznámiť Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ 
začne plniť predmet Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu 
podľa bodu 1.1.2 tejto Zmluvy. Dodávateľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať 
tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke 
boli primerané jeho kvalite a cene. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností,  takéto 
doplnenie a/alebo zmena niektorého zo subdodávateľov nevyžaduje uzatvorenie dodatku 
k Zmluve, 

c) Dodávateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe Zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia 
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke, 

d) Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, 
e) Dodávateľ  zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj výsledok 

vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.  
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1.1.4. Porušenie povinností Dodávateľa podľa bodov 1.1.2. a 1.1.3. predstavuje nepodstatné 
porušenie tejto Zmluvy.  
 

1.2. Register partnerov verejného sektora a identifikácia konečného užívateľa výhod 
1.2.1. Dodávateľ je partnerom verejného sektora a aj bude počas celej doby platnosti a účinnosti 

Zmluvy  a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona o registri partnerov verejného 
sektora (ďalej len „register“). 

1.2.2. Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona o registri partnerov verejného sektora 
sa vzťahuje aj na subdodávateľov Dodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy. Dodávateľ 
vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto Zmluvy sú jeho subdodávatelia, ktorí sú mu v čase 
uzavretia Zmluvy  známi a majú im byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky 
prevyšujúce sumu 100 000,- € bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje alebo v úhrne prevyšujú 
sumu 250.000 EUR bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje, ak ide o poskytnutie viacerých 
čiastkových alebo opakujúcich sa plnení zo Zmluvy, zapísaní v registri. 

1.2.3. Porušenie povinnosti Dodávateľa podľa bodov 1.2.1. a 1.2.2. tohto článku predstavuje 
podstatné porušenie tejto Zmluvy.  

1.2.4. V prípade porušenia povinnosti zo strany Dodávateľa alebo jeho subdodávateľov podľa 
bodov 1.1.2,. 1.1.3., 1.2.1. a 1.2.2. tohto článku a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej zo strany 
orgánu štátnej správy a/alebo akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej z porušenia 
povinnosti Dodávateľa a jeho subdodávateľa, uhradenú Objednávateľom, zaväzuje 
sa Dodávateľ uhradiť Objednávateľovi  túto sankciu v plnej výške najneskôr do 3 (troch) 
dní odo dňa obdržania písomnej výzvy od Objednávateľa. O skutočnosti, že sa takéto 
konanie začalo, Objednávateľ bude informovať Dodávateľa, aby mal možnosť sa ku konaniu 
vyjadriť. 

1.2.5. Oprávnená osoba v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora je povinná 
identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať 
identifikáciu konečného užívateľa výhod za podmienok uvedených v § 11 zákona o registri 
partnerov verejného sektora.  

 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak sa niektoré 

ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou 
neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou, nie je dotknutý ostatný obsah zmluvy. 
Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, 
ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie.  

 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, avšak účinnosť zmluva nadobudne najskôr dňom 
01.10.2022. V prípade, že zmluvné strany nepodpíšu túto zmluvu v rovnaký deň, zmluva 
nadobudne platnosť dňom podpisu tej zmluvnej strany, ktorá zmluvu podpíše neskôr. Zmluva 
sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2025. 
 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické a lekárske informácie uvedené 
vo vzájomnej písomnej alebo e-mailovej korešpondencii, ktoré im boli zmluvným partnerom 
zverené, nesprístupnia tretím osobám a tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obchodné a technické 
informácie, bežne dostupné tretím osobám okrem skutočností, na ktoré sa vzťahuje zákon 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe vzostupne očíslovaných písomných dodatkov 
odsúhlasených zmluvnými stranami a podpísanými oprávnenými osobami zmluvných strán, 
pričom takto uzatvorené dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Spôsob 
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uskutočnenia zmien a doplnkov sa netýka zmeny adresy pre fakturáciu a kontaktnej osoby 
vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy, pri ktorých je dostačujúce písomné oznámenie 
zmeny. Zmena bankových údajov je možná iba na základe písomného oznámenia zmluvných 
strán, pričom takéto oznámenie musí byť podpísané oprávnenými osobami tej zmluvnej strany, 
ktorá zmenu bankových údajov oznamuje druhej zmluvnej strane.  
 

5. Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa zmluvné strany zaväzujú riešiť najprv 
vzájomným rokovaním, až následne cestou príslušného súdu v zmysle platných právnych 
predpisov SR. Zmluva sa riadi najmä Obchodným zákonníkom ako aj ostatnými platnými 
právnymi predpismi SR. Na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy vrátane 
sporov o jej platnosť, výklad a zrušenie, je príslušný vecne a miestne príslušný súd SR podľa 
zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.  
 

6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy obdrží objednávateľ, 
dva rovnopisy obdrží dodávateľ.  

 
7. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok použitého postupu verejného obstarávania verejná súťaž 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu zákazky Posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti v regióne Žilina.  

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy doručované poštou sa pokladajú 

za doručené i keď:  
a) zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia 
zmluvnou stranou,  

b) poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo prevzatá v odbernej lehote, a to tretím 
dňom jej uloženia na pošte a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie.  

 
Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ príslušná zmluvná strana neoznámi novú adresu 
doručovania zmluvnej strane. V prípade nesúladu adresy sídla druhej zmluvnej strany 
uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresy oznámenej zmluvnou stranou, s adresou 
uvedenou v aktuálnom výpise z obchodného registra, resp. v inom zákonom určenom 
registri, budú písomnosti účinne doručované spôsobom podľa tohto bodu i v prípade, ak 
budú doručované len na adresu sídla zmluvnej strany vyplývajúcej z uvedeného zákonného 
registra. 

 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné opatrenia 
na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným 
uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu 
ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.  
 

10. Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) určená 
zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná 
na webovej adrese: https://www.zssk.sk/ochrana-osobnych-udajov/, o čom zmluvný partner 
ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby. 
 

11. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať 
v súlade so schváleným Protikorupčným programom: https://www.zssk.sk/protikorupcny-
program/. Zmluvná strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť 
a postupovať v súlade s ním. 
 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, bola uzavretá po vzájomnom rokovaní 
na základe slobodnej vôle, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok, oboznámili sa s jej 
obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú.  

 

https://www.zssk.sk/ochrana-osobnych-udajov/
https://www.zssk.sk/protikorupcny-program/
https://www.zssk.sk/protikorupcny-program/
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13. Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi 
ustanoveniami a/alebo znením článkov Zmluvy a ustanoveniami a/alebo znením príloh 
Zmluvy, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie článkov Zmluvy. 
 

14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  
 
Príloha č. 1 Špecifikácia poskytovaných služieb  
Príloha č. 2 Zoznam ambulancií  
Príloha č. 3 Vzory posudkov a objednávka služieb  
Príloha č. 4 Cenník poskytovaných služieb  
Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov 

 

--Nasleduje podpisová strana-- 
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Podpisová strana k Zmluve č. 4600006608/VS/2022 
 
 
 

 

V Bratislave, dňa:                                  V –––––––––––––––, dňa: 

 

Za objednávateľa:                                 Za dodávateľa: 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––     –––––––––––––––––––––––––––– 

Ing. Roman Koreň     MUDr. Miroslav Kmeť, MPH 
       predseda predstavenstva                konateľ a riaditeľ     
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.             MEDCENTRUM, s.r.o. 
 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––       

Ing. Ján Lukáč        
    podpredseda predstavenstva 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
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Príloha č. 1 k zmluve č. 4600006608/VS/2022  
 

Špecifikácia poskytovaných služieb 
 

A. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb určených objednávateľom na výkon práce v súlade 
so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 
č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 245/2010 Z. z. 
o odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 
a vyhláškou č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 
a činnostiach na určených technických zariadeniach,  

B. Posudzovanie zdravotného stavu zamestnancov vykonávajúcich práce v rizikovom prostredí 
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  

C. Posudzovanie spôsobilosti zamestnancov určených objednávateľom na výkon práce v noci podľa 
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov,  

D. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na vedenie motorového vozidla podľa 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  

E. Iné výkony zdravotnej starostlivosti podľa konkrétnej požiadavky objednávateľa, ktorých 
poskytnutie resp. zabezpečenie si budú vyžadovať všeobecne záväzné právne predpisy a interné 
smernice objednávateľa počas účinnosti tejto zmluvy.  
 

F. Pod názvom „iné LPP“ sa za účelom plnenia zmluvy rozumejú:  

➢ lekárske preventívne prehliadky pre zváračov v zmysle STN 05 601,  
     (periodicita LPP – do veku 50 rokov každých 5 rokov, nad 50 rokov veku každé 3 roky),  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre defektoskopistov v zmysle STN EN 473: 2008-12 (01 

5000),  (periodicita LPP – 1 x ročne),  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre zamestnancov vykonávajúcich prácu vo výškach 

v zmysle vyhlášky č.147/2013 Z.z.1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre viazačov bremien (zákon č. 355/2007 Z. z.) 1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre revíznych technikov UTZ tlakových (vyhláška 

č. 205/2010 Z. z. a zákon č. 355/2007 Z.z.) 1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre obsluhu kotlov (vyhláška č. 205/2010 Z.z. a zákon 

č. 355/2007 Z. z.) 1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre revíznych technikov UTZ zdvíhacích (vyhláška 

č. 205/2010 Z. z. a zákon č. 355/2007 Z.z.) 1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre obsluhu žeriava (vyhláška č. 205/2010 Z.z. a zákon 

č. 355/2007 Z.z.)1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre revíznych technikov UTZ plynových (vyhláška 

č. 205/2010 Z. z. a zákon č. 355/2007 Z.z.) 1/, 
➢ lekárske preventívne prehliadky pre činnosti na UTZ plynových (vyhláška č. 205/2010 Z.z. 

a zákon č.355/2007 Z.z.) 1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre revíznych technikov UTZ elektrických (vyhláška 

č. 205/2010 Z. z. a zákon č. 355/2007 Z.z.) 1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre činnosti na UTZ elektrických (vyhláška č. 205/2010 Z. 

z. a zákon č. 355/2007 Z.z.) 1/,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre montáž a demontáž lešení (vyhláška č. 205/2010 Z. z. 

a zákon č. 355/2007 Z.z.) 1/ ,  
➢ lekárske preventívne prehliadky pre zamestnancov obsluhujúcich akumulátorové, 

motorové alebo vysokozdvižné vozíky (zákon č. 355/2007 Z. z., STN 26 8805)1/  
➢ lekárske preventívne prehliadky zamestnancov vykonávajúcich prácu s bremenami 

(nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z.) 1/.  
 

1/ Periodicita „iných LPP“ je rovnaká, ako LPP na zmyslovú skupinu 3 v zmysle vyhlášky 245/2010 
Z. z. 
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Príloha č. 2 k zmluve č. 4600006608/VS/2022 
 

Zoznam ambulancií dodávateľa služieb na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti: 

 

P. č.  Adresa  Telefón, e-mail  
1 Žilina, J. Milca 33 041 5042 201 

zilina1@medcentrum.sk 
2 Žilina, J. Milca 33 041 5042 204 

zilina2@medcentrum.sk 
3 Vrútky, Republikánska 6 041 5042 401 

medcentrum@medcentrum.sk 
4 Martin – Priekopa, Medňanského 11701 041 5042 401 

medcentrum@medcentrum.sk 
5 Liptovský Mikuláš, Jilemnického 22 041 5042 401 

medcentrum@medcentrum.sk 
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Príloha č. 3 k zmluve č. 4600006608/VS/2022 
 
 

Vzory posudkov a objednávka služieb  
 

A. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce  
B. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti -riziková práca  
C. Lekársky posudok – iné prehliadky  
D. Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie 
motorových vozidiel  
E. Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/ vodiča, ktorý 
sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti  
F. Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča / doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti  
G. Objednávka služieb  
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A.  
L E K Á R S K Y   P O S U D O K 

o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce 
 
Meno a priezvisko posudzovanej osoby: ....................................................................................... ......................................................  
 
Rodné číslo: .......................................................................................................................................................................................... ......................  
 
Adresa trvalého pobytu: .................................................................................. ..................................................................................................  
 
Dátum poslednej lekárskej preventívnej prehliadky: 
........................................................................................................ ..........  
 
Poverené zdravotnícke zariadenie: 
............................................................................................................................. ..............................  
 
Posudzujúci lekár: ............................................................................................................................................................. .....................................  
 
*) uchádzača , ktorý   *) má vykonávať prácu  
  zamestnanca      vykonáva prácu  
 
...................................................................................................................................... .......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ...........................................................................................  
 
Na uvedenú prácu sa vyžaduje zmyslová spôsobilosť pre zmyslovú skupinu ......................................................  
 
Druh lekárskej preventívnej prehliadky: 
............................................................................................................................. ...................  
 
(vstupná, periodická, mimoriadna, výstupná)  
 
V .................................. dňa ..................................  

.........................................................................................................  
odtlačok pečiatky a podpis zamestnávateľa  

________________________________________________________________________________________
_____________________ 
Podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky posudzovaná osoba:  
 
1. spĺňa požiadavky pre zmyslovú skupinu ..............................................  
2. je spôsobilá vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu *)  
3. nie je spôsobilá dlhodobo* vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu *)  
4. je spôsobilá vykonávať prácu v noci  
5. je spôsobilá vykonávať navrhnutú alebo doterajšiu prácu len za týchto podmienok:  
 
V ................................... dňa ...............................  

...................................................................................  
odtlačok pečiatky a podpis lekára  

*) nehodiace možnosti pre posudzovanú osobu prečiarknite  
________________________________________________________________________________________
_____________________ 
Poznámky zamestnávateľa na železničnej dráhe:  
 
ŽSR, ZSSK Cargo, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  

          

 
Nákladové stredisko (SAP HR modul)    Osobné číslo zamestnanca: ........................................  
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Názov pracoviska: ........................................................................................................... ........................................................................................ 
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B.  
L E K Á R S K Y   P O S U D O K 

o zdravotnej spôsobilosti na prácu – riziková práca 
Údaje o zamestnávateľovi:  
Obchodné meno: 
.............................................................................................................................................................................................................................. ..................  
 
Sídlo (adresa OU): ........................................................................................... ........................................................................................................  
Údaje o zamestnancovi:  
Meno a priezvisko: .......................................................................................................... .......................................................................................  
 
Rodné číslo: ......................................................................................................................................................... .......................................................  
 
Bydlisko: ............................................................................................................................................................................................ ............................  
 
Profesia – pracovné zaradenie – posudzovaná práca: ..............................................................................................................  
 
Druh LPP*/: vstupná - periodická - výstupná - mimoriadna  
 
Faktory práce a pracovného prostredia / kategória práce: .................................................................... ..............................  
............................................................................................................................. ........................................................................................................... ........
.  
V .................................. dňa ..................................  

 
.........................................................................................................  
odtlačok pečiatky a podpis zamestnávateľa  

*/ / označte druh LPP 
________________________________________________________________________________________
____________________  

ZÁVER 
a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce*/  
b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením*/  
 
..................................................................................................................................................... ...............................  
(uviesť pracovné operácie, ktoré môže vykonávať a časové obmedzenie)  
 
c) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením*/  
 
............................................................................................................................. ...................................................................................................................
.................  
(uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať)  
 
d) Dočasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*/  
 
............................................................................................................................. ...................................................................................................................
.................  
(uviesť časové obmedzenie)  
 
e) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*/  
Dátum:  

............................................................................................................................. ..  
odtlačok pečiatky s uvedením špecializácie lekára 
a podpis lekára vykonávajúceho lekársku 
preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci  

*/ Nehodiace sa prečiarknite  
________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
Poznámky zamestnávateľa na železničnej dráhe:  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  
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Nákladové stredisko (SAP HR modul)   Osobné číslo zamestnanca: ...........................................................  
 

Názov pracoviska: ........................................................................................................... ........................................................................................ 

C.  
L E K Á R S K Y   P O S U D O K - I N É   P R E H L I A D K Y 

 
 
Meno a priezvisko posudzovanej osoby: ....................................................................................... ......................................................  
 
Rodné číslo: .......................................................................................................................................................................................... ......................  
 
Adresa trvalého pobytu: .................................................................................. ..................................................................................................  
 
Pracovné zaradenie: ......................................................................................................... ....................................................................................  

 
Pre výkon práce je požadovaný druh lekárskej prehliadky:  
a) práca v noci  
b) držiteľ zbrane  
c) iné (uviesť):  

 
Označte „X“ požadovaný druh prehliadky  
 
V .................................. dňa ..................................  

.................................................................  
odtlačok pečiatky a podpis  

zamestnávateľa  
________________________________________________________________________________________

_____________________ 
ZÁVER POSUDKU A POUČENIE 

Podľa výsledku prehliadky, zapísaného do zdravotnej dokumentácie, posudzovaná osoba  
1. je *) svojim celkovým zdravotným stavom spôsobilá vykonávať uvedenú prácu  
2. nie je*) svojim celkovým zdravotným stavom spôsobilá vykonávať uvedenú prácu  
 
V ................................. dňa ...............................  

.................................................................................  
odtlačok pečiatky a podpis lekára  

*) nehodiace sa prečiarknite  
________________________________________________________________________________________
_____________________ 
Poznámky zamestnávateľa na železničnej dráhe:  
 
ŽSR, ZSSK Cargo, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  

          

 
Nákladové stredisko (SAP HR modul)    Osobné číslo zamestnanca: ........................................  
 
 
Názov pracoviska: ........................................................................................................... .......................................................................................   
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D.  
Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu 

k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel 
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  

a) žiadam o udelenie vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny:  
b) som držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny:  
c) som vodič skupiny  

 
 
5. Vyhlasujem, že1)  

a) sa cítim psychicky zdravý/zdravá2) a že nie som si vedomý/vedomá,2) že mám stav, 
poruchu alebo chorobu, ktoré by negatívne ovplyvňovali alebo vylučovali moju zdravotnú 
spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.  
b) sa necítim psychicky zdravý/zdravá,2) mám tieto zdravotné problémy:3)  
c) sa cítim psychicky zdravý/zdravá,2) ale mám nižšie uvedený stav, poruchu alebo 
chorobu:  
d) užívam pravidelne tieto lieky:  
e) užívam/užíval2) som pravidelne/nepravidelne2) tieto návykové látky:  

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

 

1) Zakrúžkujte možnosť, ktorá sa Vás týka, text v bode, ktorý sa Vás netýka, prečiarknite.  
2) Nehodiace sa prečiarknite.  
3) Pri nedostatku miesta uveďte „pozri príloha“ a pokračujte na osobitnom liste. 
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E.  
Doklad o zdravotnej spôsobilosti 

žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/ vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu 
zdravotnej spôsobilosti 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

a) 

AM A1 A B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE T 
 

b) 

AM A1 A B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE T 
 

5. Menovaný bol posudzovaný  
a) 1. podľa § 29 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z.  
  (vodičské oprávnenie skupiny AM, A, B, B+E, T a podskupiny A1, B1)  
2. podľa § 29 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z.  
  (vodičské oprávnenie skupiny C, C+E, D, D+E, podskupiny C1, C1+E, D1, D1+E a vodiči  
  podľa § 87 ods. 3 písm. b) zákona č.8/2009 Z.z.)  
  (nehodiace sa prečiarknuť)  
 
b) s týmto záverom:  
    1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny a podskupiny:  
 
    2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny a podskupiny:  
 
    3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny a podskupiny:  

6.  
 
7.  

8. 
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F. 
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti 

 
1. Strana 

Doklad o zdravotnej spôsobilosti 
vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej 

spôsobilosti 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5. menovaný bol posudzovaný  
  a) ako vodič skupiny  
  b) s týmto záverom:  
      1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie   
      motorových vozidiel skupiny a podskupiny:  

 
2. Strana 

 
    2. nespôsobilý na vedenie motorových  
     vozidiel skupiny a podskupiny:  
 
    3.spôsobilý s podmienkou na vedenie  
     motorových vozidiel skupiny a podskupiny:  
  
6. 
7. 
8. 
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G.  
Objednávka služieb  

Meno a 
priezvisko  

OU  Rodné 
číslo  

Profesia  Druh 
LP  

ZS  Požadovaný  
najneskorší 
termín LP  

Potvrdený 
termín  
LP*/  

Posudzujúci  
lekár  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Objednávku služieb dodávateľ vyplní v požadovanom rozsahu, avšak môže ju doplniť o údaje  
Vysvetlivky:  
OU – organizačný útvar  
LP – lekárska prehliadka  
ZS – zmyslová skupina  
*/ – vyplní dodávateľ  
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Príloha č. 4 k zmluve č. 4600006608/VS/2022  
 

Cenník služieb za posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Žilina 
 
Lekárske preventívne prehliadky v zmysle vyhlášky č.245/2010 Z.z. 

Zmyslová 
skupina  

Druh LPP  Veková kategória  Jednotková cena LPP 
v € bez DPH  

1 Vstupná Všetky vekové kategórie 190,00 
Periodická do 40 rokov 199,00 

nad 40 rokov 199,00 
Mimoriadna do 40 rokov 140,00 

Nad 40 rokov 140,00 
2 Vstupná Všetky vekové kategórie 190,00 

Periodická do 40 rokov 196,00 
nad 40 rokov 196,00 

Mimoriadna do 40 rokov 140,00 
Nad 40 rokov 140,00 

3 Vstupná Všetky vekové kategórie 110,00 
Periodická do 40 rokov 100,00 

nad 40 rokov 100,00 
Mimoriadna do 40 rokov 80,00 

Nad 40 rokov 80,00 
Ostatné lekárske preventívne prehliadky: 

Druh LPP Jednotková cena LPP 
v € bez DPH 

LPP na posúdenie vykonávať prácu v noci, § 98 ZP  27,00 
LPP rizikový faktor hluk, zákon č.355/2007 Z. z.  20,00 
Očný screening, nariadenie vlády SR č. 276/2006, Z. z.  20,00 
LPP vodičov cestných motorových vozidiel zákon č.8/2009 Z. z. 
a vyhláška č. 9/2009 Z. z.  

20,00 

Iné lekárske preventívne prehliadky: 
Druh LPP Jednotková cena LPP 

v € bez DPH 
Zvárač  20,00 
Defektoskopia  20,00 
Práca vo výškach  20,00 
Viazač bremien  20,00 
Revízny technik UTZ tlakové  20,00 
Obsluha kotla  20,00 
Revízny technik UTZ zdvíhacie  20,00 
Obsluha žeriava  20,00 
Revízny technik UTZ plynové  20,00 
Činnosť na UTZ plynových  20,00 
Revízny technik UTZ elektrické  20,00 
Činnosť na UTZ elektrických  20,00 
Montáž a demontáž lešení  20,00 
Obsluha vozíkov (motorové, akumulátorové, vysokozdvižné)  20,00 
Práca s bremenami  20,00 
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Príloha č. 5 k zmluve č. 4600006608/VS/2022 
 

Zoznam subdodávateľov 
 

Obchodné meno dodávateľa: 
Sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa:  
IČO:  
 
Dolupodpísaný uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 
POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI V REGIÓNE ŽILINA vyhlásenej obstarávateľom 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava zverejnenej Úradom 
pre verejné obstarávanie vo Vestníku verejného obstarávania č. 147/2022 zo dňa 29.6.2022 
pod označením 30627-MSS a v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod označením 
2022/S 122-348308 dňa 28.06.2022:  
 
☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.  
 
 
V .................................... dňa ...................  
 

....................................................................................  
           MUDr. Miroslav Kmeť, MPH 

                                       konateľ a riaditeľ 
                             MEDCENTRUM, s.r.o. 

 


