
Dodatok č. 1 
k Zmluve o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, dňa  14.3.2008 
_____________________________________________________________ 

 
čl. I. Zmluvné strany 

 
1. Poskytovateľ :                                   Univerzitná nemocnica L. Pasteura  Košice 

(predtým : Fakultná nemocnica L. Pasteura  
Košice) 

So sídlom :        Rastislavova 43, 041 90  Košice 
Štátna príspevková organizácia Zriadená zriaďovacou listinou  
MZ SR č. 1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 18.12.1990   
V zastúpení :                                          MUDr. Ladislav Rosocha, MPH, riaditeľ   
Bankové spojenie :                                 Štátna pokladnica, č. ú. 7000280550/8180 
IBAN :       SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
BIC/SWIFT :     SPSRSKBA 
IČO :                                                       00 606 707 
DRČ :                                                      2021141969 
IČ DPH :                                                 SK2021141969 

(ďalej „poskytovateľ“) 
 
 
2. Objednávateľ:              Základná škola Veľká Ida 
So sídlom :                                                   Veľká Ida 1,  044 55 Veľká Ida 
Zapísaný/ zriadený :      ÓÚ Veľká Ida, rozh. č. 325/2002 zo dňa 1.4.2002  
V zastúpení :                                                Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka 
Bankové spojenie :        VÚB a.s. Košice, č. ú . 1634041853/0200 
IBAN :       SK17 0200 0000 0016 3404 1853 
BIC/SWIFT :      SUBASKBX 
IČO :                                                      35 544 422 
DRČ :                    2021658826 
IČDPH :                                                    

(ďalej „objednávateľ“) 
 
 

čl. II. Predmet dodatku 
 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. bod 4 Zmluvy o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej 
služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, dňa 14.3.2008 (ďalej len „Zmluva“), 
na zmene a doplnení tejto Zmluvy nasledovne: 
 
1. Menia sa identifikačné údaje zmluvných strán v čl. I. Zmluvy tak, ako sú uvedené v čl. I. 

tohto dodatku. 
 
2. V čl. II. bod 1  Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením : 
„1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti pracovnej 

zdravotnej služby v rozsahu stanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
a vyhl. č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej 
služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú 
spôsobilosť a zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve. 

 



3. V čl. II. bod 3 Zmluvy sa  ruší  a nahrádza novým znením : 
3. Pracovná zdravotná služba   v rozsahu pre objednávateľa poskytovaných činnosti pozostáva 
najmä z : 
       a/  dohľad nad  pracovným prostredím (príloha č. 1), 
       b/  poradenstvo s návrhom opatrení z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov (príloha č. 2), 
       c/ monitorovanie faktorov pracovného prostredia a stavu pracovných podmienok  pri hodnotení  
           fyzikálnych, chemických a biologických faktorov  (príloha č. 3), 

d/ preventívna lekárska  prehliadka zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovnom 
zaradení: riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg (príloha č. 4), 

e/ preventívna lekárska  prehliadka zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovnom 
zaradení : THP – administratívny pracovník (príloha č. 5), 

f/  preventívna lekárska  prehliadka zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovnom 
zaradení : vedúca školskej jedálne (príloha č. 6), 

g/ preventívna lekárska  prehliadka zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovnom 
zaradení : kuchárka, pomocnica v kuchyni (príloha č. 7), 

h/ preventívna lekárska  prehliadka zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovnom 
zaradení : upratovačka  (príloha č. 8), 

i/ preventívna lekárska  prehliadka zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovnom 
zaradení : školník  (príloha č. 9), 

u/ vstupné a výstupné lekárske prehliadky (podľa prílohy č. 4. – 9.). 
 
4. V čl. II. bod 3 Zmluvy sa prílohy č. 1.- 9. rušia a nahrádzajú novými prílohami označenými ako 
príloha č. 1/D1, č. 2/D1, č. 3/D1, č. 4/D1, č. 5/D1, č. 6/D1, č. 7/D1, č. 8/D1, č. 9/D1. 
 
5. V čl. II. za bod 3 Zmluvy  sa vkladá nový bod 4. a 5, ktoré znejú : 
„4. Činnosti podľa tejto zmluvy budú realizované pre zamestnancov objednávateľa, v pracovných 
priestoroch objednávateľa, vrátane jeho sídla  a na pracoviskách  (miesto podnikania,  
prevádzkarne, prevádzky) objednávateľa nachádzajúcich sa mimo jeho  sídla/miesta podnikania, 
ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.“ 
 
5. Poskytovateľ vykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu podľa bodu 3. tohto 
článku osobne, okrem nasledovných činnosti, ktoré zabezpečuje dodávateľským spôsobom : 
a/ meranie faktorov pracovného prostredia. Meranie faktorov pracovného prostredia (merania –
merací bod, odber vzoriek, spracovanie dát, vyhodnotenie meraní, vyhodnotenie výsledkov 
a spracovanie protokolu ) vykonáva pre objednávateľa  poskytovateľom vybraný dodávateľ (ďalej 
len „dodávateľ“). Poskytovateľ určuje meracie body a protokol spracovaný dodávateľom je 
podkladom pre vypracovanie posudku o riziku  (príloha č. 3 tejto zmluvy). 
b/ organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov objednávateľa na poskytovanie prvej 
pomoci (príloha č. 3 tejto zmluvy). 
V prípade, ak si objednávateľ objedná u poskytovateľa vykonanie činnosti, ktoré poskytovateľ 
zabezpečuje dodávateľským spôsobom  ( podľa tohto bodu), poskytovateľ oznámi objednávateľovi 
vybraného dodávateľa. Objednávateľ  písomne potvrdí súhlas s vybraným dodávateľom a tento 
predloží poskytovateľovi vo forme podľa prílohy č. 10/D1 tejto zmluvy.  
 
 
6. V čl. III. bod 4. a 4.1. písm. b/ Zmluvy  sa  text v zátvorke  mení takto „( čl. II. bod 3 písm. d/ až 
i/)“; 
 
7. V čl. III. bod 4.7. Zmluvy sa mení číslovanie citovanej prílohy – „(potvrdenie je prílohou č.11 
tejto zmluvy)“ a v texte tohto bodu a  celej zmluvy  sa slovné spojenie „záverečná lekárska správa“ 
mení na „lekárska správa“ a to vo všetkých tvaroch 
 
8. V čl. III. bod 4.8. Zmluvy  sa mení číslovanie citovanej prílohy – „(súhlas s doručením je 
prílohou č. 12 tejto zmluvy)“; 
 



9. V čl. III. bod 4.10.Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením : „  
„4.10. Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej pracovnej činnosti (pracovnej 
profesie) osoby, ktorej bola preventívna  lekárska prehliadka vykonaná,  vypracuje poskytovateľ - 
lekár pracovnej zdravotnej služby v súlade so zák. č. 355/2007 Z. z. a odovzdá/odošle 
objednávateľovi v písomnej forme. 
Osoba, ktorej bola lekárska prehliadka vykonaná obdrží jedno vyhotovenie tohto posudku, ktorý je 
povinná spolu s  doručenou  lekárskou správou (bod 4.7. tejto zmluvy) odovzdať lekárovi, s ktorým 
má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ošetrujúcemu lekárovi).“ 
 
10. V čl. III.  bod 5. Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením : 
 
„5.   Vstupné a výstupné lekárske prehliadky  (čl. II. bod 3. písm. j/) poskytovateľ vykoná 
v rozsahu vyšetrení ako u preventívnych lekárskych prehliadok na základe písomnej požiadavky 
objednávateľa. Písomnú požiadavku je objednávateľ povinný doručiť poskytovateľovi najneskôr 5  
pracovných dní pred požadovaným termínom vykonania lekárskej prehliadky. Poskytovateľ vykoná 
lekársku prehliadku podľa vyššie uvedeného režimu maximálne pre 6 osôb denne. Ustanovenia 
zmluvy týkajúce sa preventívnych lekárskych prehliadok  (bod 4.) sa primerane použijú aj na 
vstupné a výstupné lekárske prehliadky.“ 
 
11. V čl. IV. bod   2 písm. c/ Zmluvy  sa ruší a nahrádza  týmto znením :  
„c/ odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.“ 
 
12. V čl. V. body  1, 2, 3 a 4 Zmluvy   sa rušia a nahrádzajú  týmto znením :  
„1.  Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na cenách za jednotlivé činnosti pracovnej zdravotnej 
služby  vo výške  ako sú uvedené v cenníkoch, ktoré sú prílohou  č. 1. – 9. a č. 13. tejto zmluvy. 
Ceny uvedené v cenníkoch č. 4. – 9. sú kalkulované pre 1 osobu. 
 
2.  Cena za dopravu  poskytovateľa na pracovisko objednávateľa v Košiciach je stanovená 
v paušálnej  výške 9,50 €,  bez DPH, za jeden výjazd ( t.j. cesta tam a späť). K uvedenej cene sa 
pripočíta DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.  
 
3. Cena za dopravu poskytovateľa na pracovisko objednávateľa mimo Košíc je uvedená v cenníku, 
ktorý je prílohou č. 13. tejto zmluvy. K uvedenej cene sa pripočíta DPH vo výške podľa platných 
právnych predpisov.  
 
4.  Ceny za jednotlivé činnosti  uvedené v cenníkoch  podľa bodu 1. . 3. tohto článku platia do 
31.12.2015 ( ďalej len „doba viazanosti cien“), v prípade, že  sa zoznam zdravotných výkonov  v 
rámci preventívnej lekárskej prehliadky tak, ako je uvedený v jednotlivých prílohách č. 4. –9 . tejto 
Zmluvy alebo rozsah plnenia uvedený v prílohách č. 1. – 3.tejto  Zmluvy, nezmení. 
Poskytovateľ je oprávnený ceny podľa bodu 1., 2.a 3.   tohto článku zmeniť na základe dohody 
s objednávateľom a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, že sa zmluvné strany 
na zmene ceny nedohodnú je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť  podľa čl. 
IV. bod 2 písm. c/ tejto zmluvy. 
Pokiaľ poskytovateľ, po uplynutí doby viazanosti cien, ceny nezmení alebo sa zmluvné strany na 
zmene ceny nedohodnú  a žiadna zo zmluvných strán neukončí platnosť zmluvy odstúpením od 
zmluvy  podľa čl. IV. bod 2 písm. c/ tejto zmluvy,  platia aj pre ďalšie obdobie platnosti zmluvy ceny 
dohodnuté pre najbližšie predchádzajúce obdobie.“ 
 
 
13. Čl. VI. Zmluvy sa  ruší a nahrádza novým znením  : 
 

„VI. 
Osobitné ustanovenia 

 



1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť následnú zdravotnú starostlivosť vo svojom zdravotníckom 
zariadení  vyplývajúcu z výsledkov lekárskych  prehliadok v rámci platného zdravotného poistenia  
zamestnancov objednávateľa. 
 
2.  Kontaktnou osobou, splnomocnenou  objednávateľom na konanie a rozhodovanie  vo veci  
plnenia tejto zmluvy, je  Mgr. Terézia Besterciová,  kontakt : 055 6992117, 
zsvelkaida@zsvelkaida.sk . 
 
3. Kontaktnou osobou, splnomocnenou  poskytovateľom na konanie a rozhodovanie  vo veci  
plnenia tejto zmluvy, je doc. MUDr. Ľubomír  Legáth, PhD, tel. kontakt : 055/6152670, 6152672, 
6152690, pzs@unlp.sk. 
 
4.  Objednávateľ je  povinný poskytnúť poskytovateľovi  súčinnosť pri plnení tejto zmluvy a to 
najmä  poskytnúť potrebné informácie, písomné podklady a inú dokumentáciu, vo forme,  rozsahu 
a lehotách určených poskytovateľom , ako aj umožniť vstup poskytovateľovi ( jeho zamestnancom) 
na svoje pracoviská, aby poskytovateľ mohol riadne a včas realizovať plnenie tejto zmluvy. 
Objednávateľ a poskytovateľ písomne potvrdia predloženie požadovaných informácií, podkladov 
a inej dokumentácie vo forme prílohy č. 14. 
 
5.  Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, súvisiace s plnením tejto zmluvy sa považujú za      
dôverné informácie a zaväzujú sa tieto chrániť pred ich sprístupnením tretím osobám,      
nezneužívať ich, neposkytovať ich tretím osobám a nepoužívať ich v rozpore s ich účelom pre      
svoje potreby na úkor druhej zmluvnej strany. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvného      
vzťahu. V prípade, porušenia tejto povinnosti má poškodená strana nárok na náhradu škody      
z tohto dôvodu vzniknutej. 
Záväzok zmluvných strán v zmysle uvedeného  neplatí, ak uvedenú povinnosť určuje zákon alebo 
príslušný štátny orgán.“ 
 
 
14. Čl. VII. bod 3 Zmluvy sa mení takto „Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1. – 14.“ 
 
 
 

čl. III. Záverečné ustanovenia 
 

1.  Tento dodatok je vyhotovený v dvoch /2/ exemplároch, z ktorých  po jednom /1/ obdrží každá 
zmluvná strana. 

2.  Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy podľa textu, ktoré sú  označené  ako   príloha č. 
1/D1, č. 2/D1, č. 3/D1, č. 4/D1, č. 5/D1, č. 6/D1, č. 7/D1, č. 8/D1, č. 9/D1, č. 10/D1, č. 13/D1, č. 
14/D1. 

3.  Ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti nezmenené.  
4.  Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 

 
 
V Košiciach, dňa                                                                        Vo Veľkej Ide, dňa  
Za poskytovateľa:                                                                       Za objednávateľa :                                                                                    
  
 
______________________________                                          ________________________ 
   MUDr. Ladislav Rosocha, MPH                                     Mgr. Terézia Besterciová 
                      riaditeľ                                                                                   riaditeľka                   
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice                              Základná škola Veľká Ida 

mailto:zsvelkaida@zsvelkaida.sk
mailto:pzs@unlp.sk


    

Príloha č. 1/D1 

 

 

 Dohľad nad pracovným prostredím     
         

 1/ Prehliadka pracovného prostredia za účelom vykonania auditu o stave 
pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov a o 
rozsahu ďalej poskytovaných služieb v oblasti ochrany zdravia 
zamestnancov. 

 

   

   
           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 

2/ Vykonanie spoločnej previerky pracovísk objednávateľa v  spolupráci s 
bezpečnostnotechnickou službou objednávateľa  

           

   Cena:       16,74  €/hodina  

         

 3/ Identifikácia pracovného prostredia, zdravotných nebezpečenstiev    

  na pracoviskách a rizikových faktorov práce.     

  
Určenie stratégie a rozsahu objektivizácie faktorov 
pracovného    

  prostredia.       
           

   Cena:       16,74  €/hodina  

         

 

4/ Vypracovanie písomnej správy z auditu pracovného prostredia alebo  správy 
zo spoločnej previerky pracovísk.  

           

   Cena:       16,74  €/hodina  

         

 5/ Hodnotenie zdravotného rizika pri práci a vypracovanie posudkov o riziku v 
zmysle platných legislatívnych predpisov. 

 

   
           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 6/ Vypracovanie prevádzkového poriadku v súlade s požiadavkami príslušných 
právnych predpisov. 

 

   
           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 7/ Vypracovanie kategorizácie pracovných činností a návrhy na zaradenie 
pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. 

 

   
           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 8/ Poskytovanie poradenstva a návrhov opatrení zameraných na ochranu 
zdravia zamestnancov. 

 

   
           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 Poznámka:       

 Uvedené ceny sú bez DPH.     

 K uvedenej  cene sa pripočíta DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.    



Príloha č. 2/D1 

 

 

 Poradenstvo       

         

 1/ Organizovanie školenia a odborného výcviku zamestnancov na poskytovanie 
prvej pomoci podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. 

 

   
           

  Cena:       25,21  €/zamestnanca  

         

 2/ Realizácia výchovnovzdelávacích aktivít v oblasti výchovy k zdraviu, 
pozitívnych a negatívnych vplyvov práce a pracovných podmienok na zdravie, 
preventívnych opatrení na ochranu zdravia a optimalizácie pracovných 
podmienok. 

 

   

   
           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 3/ Každoročné vypracovanie správy o stave pracovných podmienok a 
zdravotných podmienok zamestnancov a návrh opatrení na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov. 

 

   

   
           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 4/ Rozbory práceneschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou 
a zdravotných rizík. 

 

   
           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 5/ Určovanie profesií na účely rekondičného režimu, vypracovanie programu.  
           

  Cena:       11,16  €/hodina  

         

 6/ 
Poskytovanie informácií pracovnou zdravotnou službou o nebezpečenstvách a 
s nimi súvisiacich možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi.  

           

  Cena:       16,74  €/hodina  

         

 Poznámka:       

 
Uvedené ceny sú bez 
DPH.      

 K uvedenej  cene sa pripočíta DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.    

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3/D1 

 

 

Monitorovanie   

  

Cena                
bez DPH                 
v EUR   

     

Hodnotenie psychickej záťaže / Osoba    

podľa § 38 zákona 355/2007 Z.z.    

cena za osobu podľa počtu súčasne hodnotených zamestnancov    

  1 zamestnanec 80,00  

2 - 5 zamestnancov 40,00  

6 - 10 zamestnancov 25,00  

11 - 20 zamestnancov 17,00  

21 - 50 zamestnancov 14,00  

nad 50 zamestnancov 9,00  

     

Meranie hluku    

Cena za merací bod, analýza / profesia 60,00  

Cena za meranie / hod 24,00  

Cena za spracovanie dát, vyhodnotenie meraní a spracovanie 
protokolu o meraní / hod 19,20  

     

Meranie vibrácií    

Cena za meranie s prenosom na končatiny, analýza / profesia 120,00  

Cena za meranie celotelové, analýza / profesia 180,00  

Cena za meranie / hod 24,00  

Cena za spracovanie dát, vyhodnotenie meraní a spracovanie 
protokolu o meraní / hod 19,20  

     

Meranie prašnosti    

Cena za odber - celková prašnosť / 1 vzorka 7,20  

Cena za odber - respirabilná frakcia / 1 vzorka 13,20  

Cena za meranie / hod 24,00  

Cena za spracovanie dát, vyhodnotenie meraní a spracovanie 
protokolu o meraní / hod 19,20  

     

Meranie osvetlenia    

Cena za merací bod, analýza / 1 pracovné miesto 36,00  

Cena za meranie / hod 24,00  

Cena za spracovanie dát, vyhodnotenie meraní a spracovanie 
protokolu o meraní / hod 19,20  

     

Meranie teplotno-vlhkostnej klímy    

Cena za meranie, analýza / 1 pracovné miesto 36,00  

Cena za meranie / hod 27,60  

Cena za spracovanie dát, vyhodnotenie meraní a spracovanie 
protokolu o meraní / hod 19,20  

     

Poznámka:   

Počet a miesto meraní bude stanovené po vykonaní auditu.   

K uvedenej  cene sa pripočíta DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.   



  Príloha č. 4/D1 

 

 

 
 Preventívna prehliadka pre spôsobilosť na prácu:     
      

 Pracovná pozícia - riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg    

      

 

Faktor pracovného prostredia - psychická pracovná záťaž, 
senzorická záťaž    

      

   CENA    

 Zoznam zdravotných výkonov €    

        

        

        

 Hlavné vyšetrenia      

        

 Základná lekárska prehliadka pracujúcich pre 
spôsobilosť na prácu 

10,00 
   

    

 Odber krvi do uzavretého systému 3x 1,59    

 krvný obraz 2,69    

 Glykémia 0,80    

 Cholesterol celkový 3,59    

 Triglyceridy 3,59    

 EKG vyšetrenie,štandardné 12 zvodové zosnímanie 5,48    

 ORL vyšetrenie 6,97    

 Audiometrické vyšetrenie 5,98    

 Očné vyšetrenie 6,97    

 Cena*: 47,66    

      

 
*V indikovaných prípadoch sa do zoznamu zdravotných výkonov 
doplňuje:    

 Psychologické vyšetrenie 16,00    

      

 Pozn.:     

 
Plnenie oslobodené od DPH ( § 29 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5/D1 

 

 

 
 Preventívna prehliadka pre spôsobilosť na prácu:     
      

 Pracovná pozícia - THP - administratívny pracovník    

      

 

Faktor pracovného prostredia - psychická pracovná záťaž, 
senzorická záťaž    

      

      

   CENA    

 Zoznam zdravotných výkonov €    

        

        

        

 Hlavné vyšetrenia      

        

 Základná lekárska prehliadka pracujúcich pre 
spôsobilosť na prácu 

10,00 
   

    

 Odber krvi do uzavretého systému 3x 1,59    

 krvný obraz 2,69    

 Glykémia 0,80    

 Cholesterol celkový 3,59    

 Triglyceridy 3,59    

 EKG vyšetrenie,štandardné 12 zvodové zosnímanie 5,48    

 Očné vyšetrenie 6,97    

 Cena: 34,71    

      

 Pozn.:     

 
Plnenie oslobodené od DPH ( § 29 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov)  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6/D1 

 

 

 
 Preventívna prehliadka pre spôsobilosť na prácu:     
      

 Pracovná pozícia - vedúca školskej jedálne    

      

 

Faktor pracovného prostredia - zobrazovacie jednotky, 
psychická pracovná záťaž    

      

      

   CENA    

 Zoznam zdravotných výkonov €    

        

        

        

 Hlavné vyšetrenia      

        

 Základná lekárska prehliadka pracujúcich pre 
spôsobilosť na prácu, orientačné ortopedické a 
neurologické vyšetrenie 

13,00 

   

    

 Odber krvi do uzavretého systému 3x 1,59    

 krvný obraz 2,69    

 Glykémia 0,80    

 EKG vyšetrenie,štandardné 12 zvodové zosnímanie 5,48    

 Očné vyšetrenie 6,97    

 Cena*: 30,53    

      

 

*V prípade práce s potravinami - epidemiologicky závažnej 
činnosti - zdravotný preukaz sa do zoznamu zdravotných 
výkonov doplňuje:    

 RTG hrudníka 9,96    

 Výter z rekta 4,98    

      

      

      

 Pozn.:     

 
Plnenie oslobodené od DPH ( § 29 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov)  

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 7/D1 

 
 Preventívna prehliadka pre spôsobilosť na prácu:     
      

 Pracovná pozícia - kuchárka, pomocnica v kuchyni    

      

 Faktor pracovného prostredia - bremená, JNDZ**    

      

      

   CENA    

 Zoznam zdravotných výkonov €    

        

        

        

 Hlavné vyšetrenia      

        

 Základná lekárska prehliadka pracujúcich pre 
spôsobilosť na prácu, orientačné ortopedické a 
neurologické vyšetrenie 

13,00 

   

    

 Odber krvi do uzavretého systému 3x 1,59    

 krvný obraz 2,69    

 Glykémia 0,80    

 EKG vyšetrenie,štandardné 12 zvodové zosnímanie 5,48    

 Cena*: 23,56    

      

 

*V prípade práce s potravinami - epidemiologicky závažnej 
činnosti - zdravotný preukaz sa do zoznamu zdravotných 
výkonov doplňuje:    

 RTG hrudníka 9,96    

 Výter z rekta 4,98    

      

 **Jednostranná nadmerná dlhodobá záťaž     

      

 Pozn.:     

 
Plnenie oslobodené od DPH ( § 29 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov)  

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 8/D1 

 

 

 
 Preventívna prehliadka pre spôsobilosť na prácu:      
       

 Pracovná pozícia - upratovačka      

       

 

Faktor pracovného prostredia - chemický faktor, fyzická 
záťaž, JNDZ**     

       

       

   CENA     

 Zoznam zdravotných výkonov €     

         

         

         

 Hlavné vyšetrenia       

         

 Základná lekárska prehliadka pracujúcich pre 
spôsobilosť na prácu, orientačné ortopedické a 
neurologické vyšetrenie 

13,00 

    

     

 Odber krvi do uzavretého systému 3x 1,59     

 krvný obraz 2,69     

 Glykémia 0,80     

 ALT 1,20     

 GMT 1,20     

 EKG vyšetrenie,štandardné 12 zvodové zosnímanie 5,48     

 Spirometrické vyšetrenie 9,96     

 Cena*: 35,92     

       

 
*V indikovaných prípadoch sa do zoznamu zdravotných výkonov 
doplňuje:     

 RTG hrudníka 9,96     

 Rinomanometrické vyšetrenie  4,58     

       

 
*V prípade práce vo výškach sa do zoznamu zdravotných 
výkonov doplňuje:     

 Očné vyšetrenie 6,97     

 Očné vyšetrenie - perimeter 5,98     

 Neurologické vyšetrenie 6,97     

       

 **Jednostranná nadmerná dlhodobá záťaž      

       

 Pozn.:      

 
Plnenie oslobodené od DPH ( § 29 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov)   

       

 

 



Príloha č. 9/D1 

 

 
 Preventívna prehliadka pre spôsobilosť na prácu:     
      

 Pracovná pozícia - školník     

      

 

Faktor pracovného prostredia - práca vo výškach, fyzická 
záťaž, teplo/chlad    

      

      

   CENA    

 Zoznam zdravotných výkonov €    

        

        

        

 Hlavné vyšetrenia      

        

 Základná lekárska prehliadka pracujúcich pre 
spôsobilosť na prácu 

10,00 
   

    

 Odber krvi do uzavretého systému 3x 1,59    

 krvný obraz 2,69    

 Glykémia 0,80    

 ALT 1,20    

 EKG vyšetrenie,štandardné 12 zvodové zosnímanie 5,48    

 ORL vyšetrenie 6,97    

 Očné vyšetrenie 6,97    

 Očné vyšetrenie - perimeter 5,98    

 Cena*: 41,68    

      

 
*V indikovaných prípadoch sa do zoznamu zdravotných výkonov 
doplňuje:    

 Neurologické vyšetrenie 6,97    

      

 
*V prípade chemického faktora sa do zoznamu zdravotných 
výkonov doplňuje:    

 RTG hrudníka 9,96    

 Spirometrické vyšetrenie 9,96    

 Rinomanometrické vyšetrenie  4,58    

      

 Pozn.:     

 
Plnenie oslobodené od DPH ( § 29 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov)  

      

      

      

      

 

 

 

 
   



Príloha č. 10/D1 

 
Súhlas zamestnávateľa s výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľom  

– čl. II. bod 5 zmluvy 

 

 

1. Objednávateľ - Zamestnávateľ (obchodné meno) : Základná škola Veľká Ida 

So sídlom : Veľká Ida 1, 044 55 

V zastúpení :  Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka 

IČO : 35 544 422 

 (ďalej len “objednávateľ” ) 

 

2. Poskytovateľ : Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

So sídlom : Rastislavova 43, 041 90 Košice 

V zastúpení: MUDr. Ladislav Rosocha, MPH,  riaditeľ       

IČO: 00 606 707 

Zriadená Zriaďovacou listinou vydanou  MZ SR č. 1842/1990-A/1-2 zo dňa 18.12.1990 

Poskytovateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a je súčasne oprávnený na  vykonávanie činnosti  

pracovnej zdravotnej služby na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

číslo :  

OPPL – 5421/2006 – Oj  a živnostenského oprávnenia vydaného Obvodným úradom v Košiciach, odbor  

živnostenského podnikania, č. OŽP – C/2006/06305-13/CR1.  

(ďalej len “poskytovateľ”) 

 

3. Dodávateľ :  

So sídlom:  

V zastúpení:      

IČO:  

Zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu .................., odd. : ..........., vložka č. .................   

 (ďalej len “dodávateľ”)                                          

 

  Objednávateľ ako zamestnávateľ, v nadväznosti na ust.  § 30c  ods. 2 písm. b/ zák. č. 355/2007 Z. z.  

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov, týmto dáva súhlas poskytovateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na výkon činnosti pracovnej 

zdravotnej služby –Zmluva o vykonávaní činnosti  pracovnej zdravotnej služby , zo dňa................ (ďalej len 

“Zmluva”),  na to, že  činnosti pracovnej zdravotnej služby  a to (čl. II. bod 5) 

.......................................vykoná dodávateľ v súlade s  podmienkami tejto Zmluvy. 

 

Tento súhlas sa vydáva v dvoch vyhotoveniach. 

 

 

V ............................................, dňa ...................... 

 

 

 

      Za zamestnávateľa : ..............................................................* 

 

 

* meno osoby oprávnenej konať za objednávateľa - zamestnávateľa,  

funkcia, vlastnoručný podpis a odtlačok pečiatky 

 
 

 

 



Príloha č. 13/D1 

 

 
      

 Cena za dopravu poskytovateľa na pracovisko objednávateľa 
mimo Košíc  

  

 (tam a späť)    

      

      

      

 P.č. Pracovisko objednávateľa 
vzdialené od pracoviska 

poskytovateľa 

v EUR   

 1. do 10 km od Košíc 15,00   

 2. od 11 - 30 km 20,00   

 3. od 30 km 0,30 EUR / 1 km   

      

      

 Uvedené ceny sú bez DPH.    

 K uvedenej cene sa pripočíta DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.  

      

      

 Cena uvedená v položke č.1 a č.2 je stanovená ako paušálna cena za dopravu z pracoviska 

  poskytovateľa - Košice, Rastislavova č. 43 na pracovisko objednávateľa, ktoré je mimo Košíc 

  (vzdialenosť v km)    

      

 Pri vzdialenosti pracoviska objednávateľa viac ako 30 km od Košíc sa cena dopravy vypočíta 

  ako 0,30 EUR bez DPH / 1 km cesty (Položka č.3). Pri vyúčtovaní cesty sa spočítajú všetky  

 km na ceste tam aj späť.    

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 14/D1 

 
Zoznam predložených informácií, podkladov a inej dokumentácie  

Čl. VI. bod  4 Zmluvy o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby  

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, dňa 14.3.2008 

 

 

Objednávateľ : Základná škola Veľká Ida 

So sídlom : Veľká Ida 1, 044 55 

V zastúpení :  Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka 

IČO : 35 544 422 

 (ďalej len “objednávateľ” ) 

 

  Objednávateľ predkladá poskytovateľovi v súvislosti s vykonávaním činnosti pracovnej zdravotnej 

služby nasledovné informácie, podklady, inú dokumentáciu: 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

 

Objednávateľ týmto prehlasuje, že  

a/ predložené informácie, podklady a iná dokumentácia sú platné, kompletné a pravdivé,  

b/ žiadnu skutočnosť súvisiacu s plnením predmetu tejto zmluvy nezamlčal, ani nepozmenil, 

c/ je si vedomý následkov a zodpovednosti za škodu   spôsobenú nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou 

informácií, podkladov alebo  inej dokumentácie, ktorú predložil poskytovateľovi v súvislosti s touto 

zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorá mu vznikne uplatnením nárokov 

tretích osôb, najmä zamestnancov objednávateľa, voči poskytovateľovi z dôvodu, že niektoré z  informácií, 

podkladov alebo inej dokumentácie  boli nepravdivé a/alebo neúplné. 

 

 

V ............................................, dňa ...................... 

 

 

 

      Za objednávateľa : ..............................................................* 

 

 

* meno osoby oprávnenej konať za objednávateľa - zamestnávateľa,  

funkcia, vlastnoručný podpis a odtlačok pečiatky 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


