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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE  

  

O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 

ZO DŇA 3.12.2014 v znení dodatku č. 1 

 

ďalej len: „Dodatok č. 2 k zmluve 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a v súlade s príslušným platným a účinným právnym 

predpisom upravujúcim rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby, zloženie tímu odborníkov, ktorí ju 

vykonávajú a požiadavky na ich odbornú spôsobilosť (ďalej v texte zmluvy len „príslušný právny prepis“) 

medzi: 

  

obchodné meno:    MEDISON, s.r.o. 

sídlo:     Obchodná 16, 040 11 Košice 

IČO:    36 679 135 

IČ DPH:    SK2022247414 

zápis:    V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.  

    18719/V 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., IBAN:SK07 1100 0000 0026 2475 3448 

zastúpenie:   MUDr. Soňa Kešeláková, konateľ 

kontaktná osoba:   Mgr. Michal Mikulička, Ing. Oto Kešelák   

tel. kontakt:   +421910900728; +421910900755  

e-mail:    medison@medison-pzs.sk 

(ďalej len: „Poskytovateľ“) 

a 

 

obchodné meno:   Materská škola  

sídlo:    Lúčky 14, 908 51  Holíč 

IČO:    37990411 

DIČ:    2022099717 

bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN:SK7202000000002104869551 

zastúpenie:   Dáša Sládková, riaditeľka školy    

tel. kontakt:   +421907779746  

e-mail:    msholic@centrum.sk 

  

 

(ďalej len: „Objednávateľ“) 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

 

sa dohodli, že zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 3.12.2014 (ďalej len 

„zmluva“) sa s účinnosťou od dátumu podpisu tohto dodatku mení nasledovne:  

 

I. 

 

Článok 2. Obsah a rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby sa nahrádza týmto znením: 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu a to zdravotný dohľad pre 

zamestnancov a poskytovať odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v 

oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Činnosť pracovnej zdravotnej služby zahŕňa: 
 

2.1. Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami: 
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2.1.1. Pravidelné opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného 

prostredia  na pracovisku pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na 

mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.  

2.1.2. Pravidelné opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného 

prostredia,  na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz 

za 18 mesiacov.  

2.1.3. Vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika ak pracovná zdravotná služba nezistí zmenu 

pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu 

práce z hľadiska zdravotného rizika. V prípade, že pracovná zdravotná služba zistí zmenu 

pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu 

práce z hľadiska zdravotného rizika  vypracuje posudok o riziku  s kategorizáciou prác.  

2.2. Odborné poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania 

a ochorení súvisiacich s prácou, ktoré zahŕňa: 

2.2.1. Návrh  opatrení  na zníženie alebo odstránenie rizika a upozorňovanie na prácu so zvýšenou 

mierou zdravotného rizika.     

2.2.2. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a 

pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, ochranu zdravia pred 

nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa 

používajú alebo plánujú používať.  

2.2.3. Spoluprácu s Objednávateľom na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových 

zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia.  

2.2.4. Spoluprácu pri poskytovaní informácií zamestnancom, pri poskytovaní vzdelávania a výchove v 

oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a 

ergonómii, 

2.2.5. Účasť na organizovaní  prvej pomoci pri  ohrození života alebo zdravia zamestnancov. 

2.2.6. Príprava podkladov pre každoročné oznámenie na príslušný RÚVZ o zamestnancoch 

vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru aktuálneho kalendárneho 

roka. 

2.3. Vzdelávanie vybraných zamestnancov na prvú pomoc podľa osobitných predpisov.   

2.4. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych 

prehliadok vo vzťahu k práci: 

2.4.1. Určenie rozsahu preventívnych lekárskych prehliadok (PLP) vo vzťahu k práci na posúdenie 

zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, objednávanie na PLP,  spracovanie ročného súhrnu 

realizovaných PLP. 

2.4.2. Poskytovateľ vykoná lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na posúdenie zdravotnej 

spôsobilosti na prácu na základe objednávky Objednávateľa. 

2.4.3. Poskytovateľ vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Lekársky posudok 

o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá zamestnávateľovi. 

 

II. 

 

Článok 3. Odplata za vykonávanie pracovnej zdravotnej služby sa nahrádza týmto znením: 

 

3.1. Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odplatu za vykonávanie jednotlivých výkonov pracovnej 

zdravotnej služby uvedených v článku 2., podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Odplata 

za výkony, potreba realizácie ktorých vyplynie v čase účinnosti tejto zmluvy zo zmien v legislatíve 

bude dohodnutá osobitne dodatkom k tejto zmluve. 

3.2. Faktúru na odplatu za výkony uvedené v bode 1 prílohy č. 1. Poskytovateľ vystaví spravidla do 15 dní 

od dátumu realizácie. Prílohou tejto faktúry bude záznam o hodnotení rizika. Faktúra je splatná do 14 

dní od vystavenia. 

3.3. Faktúru za ročnú odplatu podľa bodu 2 prílohy č. 1 Poskytovateľ vystaví spravidla na začiatku 

kalendárneho roka. Faktúra je splatná v lehote 30 dní. 

3.4. Faktúru na odplatu za ostatné výkony uvedené v bode 3. a 4. prílohy č. 1. Poskytovateľ vystaví 

spravidla do 15 dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom služby boli poskytnuté. Prílohou tejto 

faktúry bude špecifikácia výkonov pracovnej zdravotnej služby poskytnutých Objednávateľovi 

v príslušnom kalendárnom mesiaci. Faktúra je splatná do 14 dní od vystavenia.  
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3.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny je vykonávateľ oprávnený účtovať 

Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby určenej NBS 

k prvému dňu omeškania. 

3.6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Poskytovateľ je, po dohode s Objednávateľom oprávnený, zvýšiť 

výšku odplaty dohodnutú v zmysle tohto článku, ak dôjde k vzrastu cien na základe miery inflácie 

určenej príslušným indexom vydaným Štatistickým úradom  Slovenskej republiky. V tomto prípade je 

poskytovateľ oprávnený zvýšiť výšku odplaty o skutočný nárast príslušného indexu vydaného 

Štatistickým úradom  Slovenskej republiky, a to na základe dodatku k tejto zmluve. 

 

III. 

Príloha č. 2 k zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby podľa dodatku č. 1 zo dňa 23.6.2016 

“Cenník za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“ sa nahrádza v plnom rozsahu novou prílohou č.3. 

 

IV. 

 

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ aj Objednávateľ obdržia po 

jednom exemplári.  

  

V. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté. 

Na znak súhlasu s celým obsahom tohto Dodatku č. 2, bol tento jeho Zmluvnými stranami  podpísaný. 

  

 

 

 

 Za Poskytovateľa:        Za Objednávateľa: 

            

 

       MEDISON, s.r.o. Materská škola Lúčky 14, Holíč 

MUDr. Soňa Kešeláková Dáša Sládková 

          konateľ                 riaditeľka 

 

 

V Košiciach, dňa       V Holíči, dňa 
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Príloha č. 1 
   

Cenník k zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby  
 

 
1. Platby za služby podľa bodu 2.1. zmluvy: 220,- € bez DPH, 264,- € vrátane 20% DPH. 

 

2. Platby za služby podľa bodu 2.2. zmluvy: 100,- € bez DPH, 120,- € vrátane 20% DPH ročne. 

 

3. Platby za kurz prvej pomoci podľa bodu 2.3. zmluvy: 25,- € bez DPH, 30,- € vrátane 20% DPH 

za osobu. 

 

4. Ceny za preventívne lekárske prehliadky podľa bodu 2.4. zmluvy budú fakturované 

samostatne, podľa počtu realizovaných vyšetrení v danom mesiaci a podľa aktuálnych cien 

v zmluvných zdravotníckych zariadeniach. 

 

 

 
Ceny sú stanovené dohodou v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.   

 
 

 

 

 

Za Poskytovateľa:     Za Objednávateľa: 

            

  

 

       Za Poskytovateľa:        Za Objednávateľa: 

            

 

       MEDISON, s.r.o. Materská škola Lúčky 14, Holíč 

MUDr. Soňa Kešeláková Dáša Sládková 

          konateľ                 riaditeľka 

 

 

V Košiciach, dňa       V Holíči, dňa  

 
 


