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PRÍLOHA č. 1  
Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb 

ROZSAH SLUŽIEB 

BOZP, BTS, PZS a OPP spoločnosti 3MON, s. r. o.  

 
 

I.  Rozsah Služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci („BOZP“) 
 
I.A  Činnosti zahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 

Poradenstvo v oblasti BOZP. 
 
I.B  Činnosti nezahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 

Vykonávanie výročného auditu BOZP, vypracovanie BOZP dokumentácie, vykonávanie BOZP školení, školenie 
referenčných vozidiel, dychová skúška, záznam o fajčení, asistencia pri vykonávaní kontrolných mechanizmov 
Odberateľa. 

 

 
II.  Rozsah Bezpečnostnotechnickej služby („BTS“) 
 
II.A  Činnosti zahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 
 Zabezpečenie BTS podľa § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v účinnom znení, ktorými sú poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, 
kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, 
pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a 
personálneho zabezpečenia, čo zahŕňa nasledovné činnosti: 
- sledovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie BOZP, informovanie Odberateľa o týchto 

zmenách a o ich vplyve na plnenie si povinností Odberateľa ako zamestnávateľa a na potrebu aktualizácie 
predpísanej BOZP dokumentácie 

- vedenie predpísanej evidencie v oblasti BOZP 
- posudzovanie rizík a vypracúvanie písomných dokumentov o posúdení rizík u všetkých profesií, najmä pri 

osobitných skupinách zamestnancov 
- spracúvanie pravidiel o BOZP a podkladov pre vypracovanie koncepcie politiky BOZP a pre vydávanie interných 

predpisov pre zaistenie BOZP 
- vypracúvanie správy o plnení úloh a povinností Odberateľa na úseku BOZP a správy z vykonaných previerok BOZP 

 
II.B  Činnosti nezahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 

Ostatné činnosti pri zabezpečovaní povinností Odberateľa podľa § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení, najmä nasledovné jednotlivé úkony: 
- ukladanie nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov 
- vykonávanie preventívnych obhliadok a pravidelnej previerky BOZP a pracovného prostredia na všetkých 

pracoviskách v zmluvných objektoch 
- zisťovanie príčin a oznamovanie vzniku pracovných úrazov 
- zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy pri výkone štátneho dozoru v oblasti BOZP 
- asistencia pri odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru a nedostatkov zistených počas 

vykonávaných pravidelných previerok BOZP 
- ďalšie činnosti podľa požiadaviek Odberateľa v oblasti BTS 

 

 
 
 



Strana | 2  

 
 
 
III.  Rozsah Pracovnej zdravotnej služby („PZS“) 
 
III.A  Činnosti zahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 
 Zabezpečenie PZS, ktorým je vykonávanie kontinuálneho zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami 

zamestnancov a poradenské činnosti Odberateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri 
práci v súlade s § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v účinnom znení, čo zahŕňa nasledovné činnosti: 
- návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík 
- poskytovanie odborného poradenstva pri 

o plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných 
miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia 

o ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, 
ktoré sa používajú alebo plánujú používať 

o ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii 
 
III.B  Činnosti nezahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 

Ostatné činnosti pri zabezpečovaní povinností Odberateľa podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení, najmä nasledovné jednotlivé úkony: 
- hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu 

na zdravie zamestnancov raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať 
vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík 

- hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, zabezpečiť vypracovanie posudku 
o riziku pre zamestnávateľa a navrhovať zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika 

- vypracovanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na 
vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska  

- posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo 
vzťahu k práci 

- ďalšie činnosti podľa požiadaviek Odberateľa v oblasti PZS 
 

 
IV.  Rozsah služby vypracovania prevádzkového poriadku 
 
IV.A  Činnosti zahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb - 
 
IV.B  Činnosti nezahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 

 
 

 
V.  Rozsah služieb na úseku ochrany pred požiarmi („OPP“) 
 
V.A  Činnosti zahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 

Poradenstvo na úseku OPP a vykonávanie úloh technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v účinnom znení, čo zahŕňa nasledovné činnosti: 
- sledovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi, informovanie Odberateľa 

o týchto zmenách a o ich vplyve na plnenie si povinností Odberateľa a na potrebu aktualizácie predpísanej 
dokumentácie 

-  aktualizácia, a vedenie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov na úseku OPP, ktorú tvorí najmä: 

o požiarna identifikačná karta 
o požiarny poriadok pracoviska; 
o požiarne poplachové smernice; 
o požiarny evakuačný plán; 
o požiarna kniha; 
o analýza nebezpečenstva vzniku požiaru v priestoroch so zvýšeným požiarnym rizikom; 
o zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; 
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o údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných 
opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi; 

o dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi; 
o dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok 

- zastupovanie Odberateľa pred orgánmi štátneho požiarneho dozoru v prípade vykonávania protipožiarnych 
kontrol 

 
V.B  Činnosti nezahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 

Ostatné činnosti pri vykonávaní úloh technika požiarnej ochrany a zabezpečovaní povinností Odberateľa podľa zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v účinnom znení, najmä nasledovné jednotlivé úkony: 
- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 
- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi 
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok 
- vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok 
- určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby 
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov 
- asistencia pri odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru a nedostatkov zistených počas 

preventívnych protipožiarnych prehliadok a cvičných požiarnych poplachov 
- ďalšie činnosti, ktorých plnenie je zákonnou povinnosťou Odberateľa v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov na úseku OPP alebo podľa požiadaviek Odberateľa na úseku OPP 
 

 
V.  Rozsah služieb na úseku civilnej ochrany („CO“) 
 
V.A  Činnosti zahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb - 
 
V.B  Činnosti nezahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 

 
 

 
VI.  Rozsah služby kontroly hasiacich prístrojov a ďalších technických zariadení 
 
VI.A  Činnosti zahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb - 
 
VI.B  Činnosti nezahrnuté v paušálnej cene v zmysle Cenníka Služieb 
 

Kontroly, tlakové skúšky a opravy hasiacich prístrojov v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky 
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov 
a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia, kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania (vnútorných, 
vonkajších hydrantov) a tlakové skúšky požiarnych hadíc v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z.  o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a údržby a prehliadky 
požiarnych uzáverov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, 
konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. 

 


