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ZM LUVA

o poskytovaní služieb

1 2 -07- 2012

PodacietíSlo1"Jj7iii!R.JČí~lo

Prílohyflist\'IJ

spisuJ'IY.to/ť/

Vybavuje

j

uzatvorená podl'a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
1. Zmluvné strany
1.1

Poskytovateľ:

KRANKAS, s.r.o.

Sídlo
Zastúpená
IČO
DIČ

: Bratislavská 1,010 Ol Žilina
: Ing. Zuzana Szováková - riaditeľ
: 36372111
: 2020097475
IČ DIČ
: SK 2020097495
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 10379/L
Bankové spojenie
: 0301499001/5600
(ďalej len poskytovateľ)
1.2

Objednávatel':

ÚSMEV Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Sídlo
Zastúpená
IČO
DIČ
IČDPH
Zriaďovateľ
Bankové spojenie

: Osiková 26,01007 Žilina
: PhDr. Alena Líšková - riaditeľka
: 647713
: 2020638939
: Žilinský samosprávny kraj
: 560000711 0/5600

(ďalej len objednávateľ)
Zmluvné strany prehlasujú, že údaje v tomto článku zmluvy sú v súlade s príslušnými zápismi
v obchodnom registri a v povolení, a že osoby tu uvedené sú oprávnené podpisovať zmluvy. V prípade
zmeny uvedených údajov, zmluvné strany sú povinné každú zmenu nahlásiť druhej zmluvnej strane.
Poskytovateľ služieb je držiteľom oprávnenia na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby
vydaného Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave zo dňa 23.2.2007, č.: OPPL-1867/2007-0j
a poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR Č. 13444/2010-SŽDDIz.18358
zo dňa
9.7.2010 pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy
a dopravy na dráhe. Poskytovateľ služieb je súčasne prevádzkovateľom
polikliniky so zameraním
na poskytovanej všeobecnej a špecializovanej
ambulantnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek v odbore rádiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia na základe povolenia
Žilinského samosprávneho kraja Č. 5569/2009/0Z zo dňa 10.7.2009.

2.

Predmet a účel zmluvy

2.1

Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť odborné preventívne a ochranné výkony pracovnej zdravotnej
služby (ďalej len "PZS") pre objednávateľa zo strany poskytovateľa, ktoré sú potrebné pre
implementáciu,
nastavenie a kontinuálne vedenie procesov v rámci dohľadu nad prácou
a pracovným prostredím a dohľadu nad zdravím zamestnancov objednávateľa.

2.2

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve jednotlivé zdravotné, odborné, poradenské
a konzultačné
výkony
PZS pre zamestnancov,
ktorí sú v pracovnoprávnom
vzťahu
k objednávateľovi (ďalej len "zamestnanec") a pre prevádzky objednávateľa na území Slovenskej

republiky špecifikované v Prílohe č. 4 "Prehľad o počte zamestnancov
hľadiska zdravotných rizík a o počte prevádzok objednávateľa".

zaradených do

kategórii

Z

2.3

Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy zaplatiť poskytovateľovi
podmienok dohodnutých v tejto zmluve odmenu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.
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3.

Služby poskytované poskytovateľom

3.1

Poskytovateľ sa zaväzuje po uzatvorení zmluvy v prvom roku zmluvného vzťahu implementovať
odborné preventívne
a ochranné služby PZS vo všetkých prevádzkach
objednávateľa
špecifikovaných v Prílohe Č. 4 "Prehľad o počte zamestnancov zaradených do kategórii z hľadiska
zdravotných rizík a o počte prevádzok objednávatel'a" a to vykonaním vstupnej analýzy a vstupnej
zdravotno-hygienickej obhliadky práce a pracovného prostredia, ktoré sú uvedené v bode l. Prílohy
č. l "Dohľad nad prácou a pracovným prostredím". Podľa špecifických potrieb objednávateľa budú
v procese implementácie odborných preventívnych a ochranných služieb PZS realizované aj výkony
uvedené v bode 2. - písm. e) až m) Prílohy č. l "Dohľad nad prácou a pracovným prostredím".

3.2

Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať pre objednávateľa
po prvom roku trvania zmluvného vzťahu kontinuálne vedenie procesov implementovaného systému
odborných preventívnych a ochranných služieb PZS podľa bodu 2. Prílohy Č. l "Dohľad nad prácou
a pracovným prostredím".
I

3.3

Poskytovateľ sa zaväzuje na základe jednotlivých písomných objednávok objednávateľa potvrdených
poskytovatel'om podľa bodu 3.6 tejto zmluvy poskytovať objednávateľovi od začiatku trvania
zmluvného vzťahu ďalšie odborné preventívne a ochranné služby podľa bodu 3., 4., 5., 6. a 7.
uvedené v Prílohe Č. 1 "Dohľad nad prácou a pracovným prostredím".

3.4

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre zamestnancov objednávateľa výkon jednotlivých
druhov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (ďalej len "LPP") podľa bodu l.
Prílohy Č. 2 "Dohľad nad zdravím zamestnancov", vypracovať obsahovú náplň a frekvenciu
jednotlivých druhov LPP v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a lekárskymi
odbornými odporúčaniami, ak to objednávateľ písomne potvrdil
v Prílohe Č. 3 "Dohoda
o zabezpečovaní výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci". Poskytovateľ sa
zaväzuje preukázateľným spôsobom informovať objednávateľa o rozsahu a cene
za jednotlivé
druhy LPP.

3.5

Odborné výkony podľa bodu l., 2. a 3. Prílohy č. 2 "Dohľad nad zdravím zamestnancov" sa
poskytovateľ zaväzuje vykonávať na základe jednotlivých písomných objednávok objednávateľa
potvrdených poskytovateľom podľa bodu 3.6 tejto zmluvy.

3.6

Objednávka objednávatel'a musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
identifikačné údaje objednávatel'a a poskytovateľa v súlade s výpisom z obchodného
alebo obdobného registra;
špecifikáciu služieb, ktoré má objednávateľ v úmysle u poskytovatel'a objednať.

3.7

Poskytovateľ je povinný v lehote do 15 dní odo dňa doručenia objednávky písomne oznámiť
objednávateľovi
stanovisko
k objednávke.
V prípade potvrdenia
objednávky
poskytovateľ
vo svojom stanovisku k objednávke oznámi objednávateľovi konkrétny termín poskytnutia služby
prípadne termín, v ktorom je objednávateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť za účelom
realizácie poskytovanej služby.

3.8

Písomná forrna objednávky a stanoviska k objednávke je dodržaná v prípade použitia e-mailu, faxu
alebo listovej zásielky.
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3.9

4.

Zmluvné strany si po uzatvorení zmluvy spresnia spôsob komunikácie,
poverených osôb objednávatel'a a poskytovatel'a.

najmä mená a kontakty

Cena a platobné podmienky

4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi v prvom roku
zmluvného vzťahu za implementáciu a nastavenie procesov pre dohľad nad prácou a pracovným
prostredím podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a v ďalších rokoch trvania zmluvy za kontinuálne vedenie
procesov pre dohľad nad prácou a pracovným prostredím podľa bodu 3.2 tejto zmluvy paušálnu
odmenu vo výške 48 € mesačne. K odmene podľa tohto bodu bude účtovaná daň z pridanej
hodnoty.

4.2

Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní odborných výkonov PZS podl'a bodu 3.1 a 3.2 tejto
zmluvy v rozsahu 25 hodín ročne pre všetkých zamestnancov v prevádzkach objednávateľa
špecifikovaných v Prílohe č. 4 .Prehľad o počte zamestnancov zaradených do kategórii z hľadiska
zdravotných rizík a o počte prevádzok objednávateľa". Pre určenie rozsahu poskytovaných
odborných výkonov PZS poskytovateľom je rozhodujúci počet zamestnancov zaradených do
jednotlivých kategórií z hľadiska zdravotných rizík v špecifikovaných prevádzkach objednávateľa.
Počet zamestnancov objednávateľa ku dňu uzatvorenia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 4 "Prehľad
o počte zamestnancov zaradených do kategórii z hľadiska zdravotných rizík a o počte prevádzok
objednávateľa".

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zásadných zmien podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre
určenie rozsahu poskytovaných odborných výkonov, zmení sa rozsah hodín pre poskytovanie
odborných výkonov PZS a súčasne paušálna cena za poskytované odborné výkony na základe
dodatku k tejto zmluve.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté služby podľa bodu
3.3, 3.4 a 3.5 tejto zmluvy odmenu vo výške určenej poskytovateľom v rámci jeho aktuálneho
cenníka.

4.5

Poskytovateľ je povinný odovzdať objednávatel'ovi pri podpise tejto zmluvy cenník služieb aktuálny
v deň podpisu tejto zmluvy. Poskytovatel' je povinný bez zbytočného odkladu najmenej však
l mesiac vopred písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu cien služieb poskytovaných na
základe tejto zmluvy. Služby na základe objednávky potvrdenej poskytovateľom pred oznámením
zmeny cien služieb je poskytovateľ povinný poskytnúť za cenu platnú v čase potvrdenia
objednávky. Za poskytnuté služby, o poskytnutie ktorých objednávateľ požiadal poskytovateľa
objednávkou, ktorá nebola ku dňu oznámenia zmeny cien služieb poskytovateľom potvrdená, je
poskytovateľ oprávnený žiadať úhradu vo výške podľa cenníka platného v čase poskytnutia služby.

4.6

Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu za poskytnutú službu na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 10 dní od jej vystavenia.

4.7

Poskytovateľ vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní predmetu zmluvy vystaví faktúru
na odmenu za poskytnuté služby v predchádzajúcom mesiaci.

4.8

Ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má
poskytovateľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy
za každý deň z omeškania.

4.9

Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna odmena podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy sa v budúcnosti zvýši
percentom zodpovedajúcim indexu spotrebitel'ských cien vyhláseným Štatistickým úradom SR, a to
konkrétne indexu spotrebitel'ských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roka za spotrebiteľské

3

ceny úhrnom. Prehodnotenie dohodnutej odmeny sa bude vykonávať vždy raz za kalendárny rok
k 1. januáru, pri čom prvé prehodnotenie sa vykoná k 1.1.2013.
4.1 O

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nárastu indexu spotrebiteľských cien oproti rovnakému
obdobiu minulého roka za spotrebiteľské ceny úhrnom je objednávateľ na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom povinný poskytovateľovi uhradiť odmenu zvýšenú o sumu rovnajúcu sa
tomuto nárastu.

5

Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1

Poskytovateľ 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.

5.2

Poskytovateľ je povinný pri vstupe na pracoviská dodržiavať pokyny objednávateľa, s ktorými bol
preukázateľne oboznámený a realizovať činnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v prevádzkach
len
v sprievode objednávateľom určenej osoby.

5.3

Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 428/2002
údajov v znení neskorších predpisov.

5.4

Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak
poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade s touto zmluvou a s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu
v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

5.5

Poskytovateľ
nezodpovedá
za škodu, ktorú objednávateľ
utrpí nedodržaním
doporučení
poskytovateľa poskytnutých podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá
objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach
zabezpečovaných poskytovateľom podľa tejto zmluvy.

5.6

Poskytovateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny LPP/lekárskeho vyšetrenia podľa
aktuálne platného cenníka služieb poskytovateľa,
ak sa zamestnanec objednávateľa
bez
ospravedlniteľných
dôvodov nezúčastní preukázateľne dohodnutého termínu LPP/lekárskeho
vyšetrenia, resp. objednávateľ minimálne 24 hodín pred dohodnutým termínom preukázateľne
nezruší účasť zamestnanca na LPP/lekárskom vyšetrení. Zmluvná pokuta je splatná na základe
faktúry vystavenej poskytovateľom vždy po uplynutí toho mesiaca, v ktorom mu právo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vzniklo. Prílohou faktúry musí byt' menný zoznam osôb, ktorých neúčasť na
objednanom termíne jel dôvodom uplatňovania zmluvnej pokuty. Faktúra je splatná podľa bodu 4.6
tejto zmluvy. Nárok na náhradu škody v celom rozsahu nie je týmto dotknutý.
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6.1

Z.z. o ochrane osobných

Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ

berie na vedomie,

že plnenie

služieb

a činností

uvádzaných

v tejto zmluve

poskytovateľom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom.
Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie
poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ
plniť svoje záväzky Fplývajúce
z tejto zmluvy. Objednávateľ je ďalej povinný sprístupniť
poskytovateľovi dokurryentáciu PZS spracovanú pre objednávateľa pred uzatvorením tejto zmluvy
treťou stranou.
6.2

Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele
pracovného tímu PZS poskytovateľa pri výkonoch činnosti uvedených v tejto zmluve.

a cieľoch
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l 6.3

Objednávatel' sa zaväzuje oboznámiť poskytovateľa so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný
zabezpečiť členom tímu PZS prístup na všetky pracoviská objednávateľa alebo jeho zmluvných
partnerov, na ktorých zamestnanci objednávateľa vykonávajú pracovné činnosti, za účelom plnenia
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný vopred informovať zamestnancov
poskytovateľa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská.

6.4

Objednávateľ sa zaväzuje umožniť povereným osobám poskytovateľa zhotovovať fotodokumentáciu
a videodokumentáciu, ak je potrebná pre výkon činností podľa tejto zmluvy, a to vždy len za
prítomnosti osoby určenej objednávateľom a za podmienky rešpektovania opatrení stanovených
internými bezpečnostnými predpismi objednávateľa a osobitné ustanovenia, podľa bodu 8. tejto
zmluvy.

6.5

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná poskytovateľom nebola zo
strany objednávatel'a, jeho zamestnancov a tretích osôb, ktoré sú s objednávateľom v zmluvnom
vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokoľvek inak modifikovaná. Objednávateľ môže
kopírovať dokumentáciu vypracovanú poskytovateľom len ako celok a iba pre potreby interného
použitia na pracoviskách objednávatel'a alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie
príslušným orgánom štátneho dozoru.

6.6

Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov PZS za ochranu
a bezpečndsť zamestnancov poskytovatel'a na svojich pracoviskách.

6.7

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať poskytovateľa:
o významnej zmene v počtoch zamestnancov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 4 .Prehľad
o počte zamestnancov zaradených do kategórii z hľadiska zdravotných rizík a o počte
prevádzok objednávateľa",
o zmenách technologického a technického charakteru,
o každej zmene v používaných chemických látkach a zmesiach,
o všetkých zásadných zmenách v pracovných podmienkach a v spôsobe vykonávania prác,
o všetkých zásadných zmenách v organizácii práce na jeho pracoviskách.
Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, zmluvné strany dohodnú podrobnosti
o plnení záväzkov poskytovatel'a vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k tejto zmluve.

6.8

Objednávateľ zabezpečí informovanie poskytovateľa o nahlásených kontrolách zo strany orgánov
štátnej správy (najmä RÚVZ) a o výsledkoch z týchto kontrol týkajúcich sa oblasti ochrany zdravia
pri práci.

6.9

Objednávatel' sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti
uvedených v tejto zmhive v Prílohe Č. l prostredníctvom tretích strán.

6.10

Objednávateľ má právo
žiadať od poskytovatel'a náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak
I
poskytovatel' nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto zmluvou a s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná
nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

7

Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu

7.1

Zmluva sa uzatvára na idobu neurčitú.
I

7.2

Zmluvný vzťah zaniká:
a)

písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode,
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b)

c)

7.3

písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu, najskôr však po uplynutí 12 mesiacov
trvania tejto zmluvy, pričom výpovedná doba sú tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou,
pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane.

Podstatným porušením tejto zmluvy objednávatel'omje

najmä:

a) neposkytnutie dostatočnej súčinnosti poskytovatel'ovi pri plnení jeho úloh, a to am po
predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany poskytovateľa,
b) omeškanie s úhradou faktúry za vykonané služby zo strany objednávateľa po dobu viac ako 30
dnÍ.
7.4

Podstatným porušením tejto zmluvy poskytovateľom je opakované neplnenie jeho záväzkov a úloh
podl'a tejto zmluvy, a to napriek predchádzajúcemu
písomnému upozorneniu zo strany
objednávateľa
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Osobitné ustanovenia

8.1

Všetky informácie verejne neprístupné, ktoré zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy alebo v jej
súvislosti získajú ústne, písomne alebo v inej forme ohľadom druhej zmluvnej stranyajej činnosti,
sa považujú za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a Sú predmetom obchodného
tajomstva dotknutej zmluvnej strany.

8.2

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania tejto zmluvy apo jej skončení:
a) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
b) bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe,
nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného,
c) použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy

8.3

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy nemali
prístup tretie osoby, [zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov
zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného
tajomstva zmluvných strán.
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Záverečné ustanovenia

9.]

Zmluva je vyhotovená
vyhotovenÍ.

9.2

Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria Prílohy č. 1,2,3 a 4.

9.3

Táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

9.4

V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia
a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

9.5

Zmluva nadobúda účinnosť od 1.8.2012 a platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

v dvoch vyhotoveniach

a každá zmluvná

strana obdrží po jednom

Obchodného

zákonníka
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9.6

Zmluvné strany sa dohodli, že si bez zbytočného odkladu navzájom oznámia všetky zmeny
identifikačných údajov v zmysle §3a Obchodného zákonníka. V prípade nesplnenia tejto povinnosti
povinná zmluvná strana nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknuté škody alebo sankcie.

9.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli,
nemajú proti nej žiadne námietky, na znak čoho pripojili svoje podpisy.

V Žiline, dňa 11.7.201kHANKAS,
/

s.r.o.

Bratislavská 1
010 01 ŽiLINA

uuuk!luul~~~~372111
za poskytovateľa

V Žiline dňa 11.7.2012
'USMEV
ZARIADENIE

PRE SENIOROV

/'

CW'j / Y/

A DOM.OV ~O.CIÁLNYSH SLUžm~
OSJkova 26, 010,07 ZILINA

/

v

/l
I

.....!.~?:.~~.~?1.~:
p~~:.~9.~9.(j~.~939 .
za objednávateľa

I

Ing. Zuzana Szováková
konatel'ka
KRANKAS S.r.o.
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Príloha

l.

Č. l

IMPLEMENT ÁCIA PROCESOV SYSTÉMU PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY - PZS
Vstupná analýza a vstupná zdravotno-hygienická obhliadka práce a pracovného prostredia
(vykonáva sa jednorázovo pri implementácii preventívnych a ochranných služieb PZS)
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
2.

obhliadka všetkých prevádzok a pracovísk objednávateľa;
identifikácia zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného
prostredia;
predbežná kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík;
vypracovanie plánu - zoznamu a frekvencie realizácie pravidelne sa opakujúcich činností vyplývajúcich z
povinností zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci,
vypracovanie návrhu rozsahu a frekvencie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa
kategorizácie prác s ohľadom na zdravotné riziká vyplývajúce pre jednotlivé profesie zamestnancov
(v prípade, že budú lekárske preventívne prehliadky realizované poskytovateľom));
vypracovanie Protokolu zo vstupnej zdravotno-hygienickej obhliadky práce a pracovného prostredia, ktorého
súčasťou je analýza existujúceho stavu v oblasti ochrany zdravia zamestnancov objednávateľa, návrh
nápravných opatrení a odporúčaní na odstránenie nedostatkov, ktoré boli na pracoviskách a prevádzkach
objednávateľa zistené;
I
zadefinovanie a nastavenie procesov implementácie
celého súboru odborných preventívnych a ochranných
služieb PZS
v oblasti Idohľadu nad prácou a pracovným prostredím, vrátane dohl'adu nad zdravím
zamestnancov, poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa;
prezentáci~ výsledkov pre ľbjednávateľa.
..
ODBORNE VEDENIE P~OCESOV IMPLEMENTOV ANEHO SYSTEMU PZS
(kontinuálne poskytovanie reventívnYCh a ochranných služieb PZS)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

obhliadka všetkých prevádzok a pracovísk objednávateľa (Ix ročne) s poskytnutím poradenstva, odporúčaní
a návrhov opatrení z hľadiJka ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov so zameraním na:
stav pracovného prostred ir z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,
• dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie
z hl'adiska ich v~odnosti na vykonávané pracovné činnosti a používané alebo plánované technológie,
• možnosti zníženia zdravotných rizík,
• návrh objektivizácie škodlivých faktorov pracovného prostredia,
• výber a používanie prostriedkov individuálnej ochrany,
• zabezpečovanie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,
• zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie
a sušenie pracovnej obuvi a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych,
• stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacieho zariadenia z hľadiska dodržiavania
požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi, ak ich prevádzkuje objednávateľ,
prehodnotenie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík u všetkých profesií,
prehodnotenie náplní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a frekvencie ich vykonávania u
všetkých profesií,
hodnotenie zdravotných rizík na pracoviskách,
realizácia orientačných meraní vybraných faktorov v pracovnom prostredí,
sledovanie platnej legislatívy vo vzťahu k povinnostiam zamestnávatel'a a zamestnancov v oblasti ochrany
zdravia pri práci a informovanie zamestnávateľa o zmenách,
vypracovanie informačných materiálov k aktuálnym témam z oblasti ochrany zdravia pri práci,
spolupráca pri rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou
a zdravotných rizík,
spoluúčasť pri kontrolách pracovísk zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
spolupráca pri organizovaní systému prvej pomoci na pracoviskách,
spoluúčasť na vypracúvaní a realizácií programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, vrátane štúdií
o vplyve práce a pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,
spoluúčasť pri zabezpečovaní rekondičných
pobytov, najmä pri vypracovaní ich obsahu podl'a rámcového
programu, zabezpečenie pracovnej rehabilitácie,
spracovanie výsledkov hodnotenia zdravotných rizík a skupinových výsledkoch hodnotenia zdravotného stavu
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pre RÚVZ CIx ročne).
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3.

Objektivizácia faktorov pracovného prostredia - odborné výkony sa objednávajú
(vykonáva sa jednorázovo, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám v pracovných podmienkach
postupoch)
a)

b)

4.

a pracovných

sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov z hľadiska intenzity, dlžky a frekvencie pôsobenia týchto
faktorov na zamestnancov - celozmenové časové snímky pre jednotlivé profesie s popisom spôsobu výkonu
práce vrátane vypracovania hodnotiacej správy,
objektivizácia (meranie) škodlivých faktorov pracovného prostredia - napr. hluk, prach, vibrácie, biologické
faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, chemické faktory, optické žiarenie a pod. (poskytovateľ
sprostredkuje výkon týchto odborných činnosti na akreditovanom pracovisku).
Hodnotenie zdravotných rizík - odborné výkony sa objednávajú
(nad rámec plánovaného rozsahu a priebehu hodnotení v rámci vlastného výkonu dohľadu - napr. v prípade
aktuálnej požiadavky zo strany dozorných orgánov s určeným termínom na vypracovanie)

a)
b)

5.

vypracovanie posudkov o riziku v súlade s požiadavkami príslušných nariadení vlády (pre faktory ako sú hluk,
vibrácie, chemické faktory I karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, žiarenie, ...)
vypracovanie podrobných Íhodnotení zdravotných rizík vo vzťahu k fyzickej záťaži, psychickej pracovnej
záťaži a senzorickej záťaži, k ručnej manipulácii s bremenami a vo vzťahu k práci so zobrazovacou jednotkou
podľa interných pracovných postupov vypracovaných na základe príslušných metodík.
Vypracovanie dokumentácie (aktualizácie, zosúladenie s platnou legislatívou) - odborné výkony sa
objednávajú
(vypracováva sa jednorázovo, pokiaľ dôjde k zásadným zmenám v pracovných podmienkach a pracovných
postupoch, resp. k legislatívnym zmenám)

a)

b)
c)
d)
6.

vypracovanie
prevádzkových
poriadkov,
ktoré sú vyžadované
podľa
osobitných
predpisov
a
posudzované/schvaľované
na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (napr. hluk, chemické
faktory, vibrácie, ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, ambulancie, ... ); pri prevádzkových
poriadkoch pre prácu s expozíciou škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia, ktorých súčasťou je
posudok o riziku, musí byť tento spracovaný vopred našou PZS (v rámci paušálu alebo na objednávku),
vypracovanie traumatologického plánu,
vypracovanie ďalšej písomnej dokumentácie podľa požiadavky objednávateľa,
aktualizácia nami vypracovanej dokumentácie (pre zmluvných partnerov je v cene paušálu).
Odborné poradenstvo - odborné výkony sa objednávajú
(nad rámec poradenstva a konzultácií v rámci vlastného výkonu dohľadu)

c)
d)
e)
7.

vypracovanie odborných posudkov a stanovísk k projektovým dokumentáciám,
k zavádzani u nových
technológií a pracovných postupov, k zriaďovaniu nových pracovísk a pracovných miest;
vypracovanie odborných posudkov a stanovísk z oblasti zdravotných rizík, možnosti znižovania miery týchto
rizík, z oblasti zlepšovania pracovných podmienok, výberu vhodných osobných ochranných pomôcok a pod.;
vypracovanie ostatných odborných posudkov a stanovísk podľa potrieb objednávateľa.
Výchova a vzdelávanie - odborné výkony sa objednávajú
(realizácia odborných výchovno-vzdelávacích činností)

a)

realizácia pravidelného vzdelávania zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci - Kurz prvej pomoci v
rozsahu 8 x 45 min. + záverečná skúška; písomné potvrdenie pre zamestnancov o absolvovaní kurzu;
b) realizácia školení o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na
zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci so zameraním na možné príčinné súvislosti akútneho alebo
chronického poškodenia zdravia a poškodenia zdravia, ktoré sa prejaví v neskoršom období, špecifických a
nešpecifických zmien zdravotného stavu ako aj na prevenciu pred týmito možnými nepriaznivými účinkami na
zdraví;
c) realizácia ďalších odborných výchovno-vzdelávacích činností podľa potrieb objednávateľa.
(Realizácia odborných výchovno-vzdelávacích
aktivít bude prebiehat' v priestoroch KRANKAS, s.r.o.
V Žiline. V prípade, že objednávateľ z objektívnych príčin nie je schopný zabezpečit' účasť zamestnancov na
týchto aktivitách
v priestoroch poskytovatel'a, je možné dohodnúť ich realizáciu aj v priestoroch
objednávateľa, ktorý je však povinný zabezpečiť potrebné podmienky (najmä miestnosť s dostatočnou
kapacitou na sedenie podľa počtu zamestnancov,
vyhovujúce mikroklimatické podmienky, možnost'
premietania obrazu na stene).
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Príloha č. 2

1.

Posudzovanie
a)
b)
c)

d)
e)

f)

zdravotnej

spôsobilosti

na prácu - lekárske preventívne

prehliadky

pred ich nástupom do práce a zaradením na výkon práce - vstupné lekárske prehliadky,
v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce - periodické lekárske preventívne prehliadky,
ak nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, pri podozrení na ohrozenie ich
zdravia v dôsledku negatívnych nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície
zamestnancov alebo zmenených pracovných podmienok, pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov
zdravotného stavu v súvislosti s prácou - mimoriadne lekárske preventívne prehliadky,
pri ukončení práce zo zdravotných dôvodov - výstupná lekárska preventívna prehliadka,
v určených intervaloch po ukončení práce v prostredí zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného
prostredia, ktorých pôsobenia sa môže prejaviť v neskoršom období - následné lekárske preventívne
prehliadky.
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci osôb, ktoré vykonávajú vybrané práce, pri ktorých
zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy (napr.: nočná práca, práca so zobrazovacími jednotkami,
práca vo výškach, práca s bremenami, vedenie motorových vozidiel, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe a iné)

2.

Imunizácia - očkovanie
(ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko aje dostupná očkovacia látka), resp. iné druhy
imunizácie podl'a požiadavky zamestnávateľa.

3.

Biologické expozičné testy
(ak sú v pracovnom prostredí prítomné chemické faktory, pri ktorých je možné sledoval' úroveň expozície
zamestnancov týmto faktorom vyšetrením ich prítomnosti alebo prítomnosti ich metabolitov v biologickom
materiály jednotlivých zamestnancov a súčasne sú pre dané faktory legislatívne určené biologické medzné

hodnoty)
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Príloha

1. Objednávateľ
nasledovne:

týmto potvrdzuje

záujem zabezpečiť

Č.

3

LPP vo vzťahu k práci u svojich zamestnancov

I

U

zamestnancov

vykonávajúcich

práce zaradené

do 1. a 2. kategórie rizika:

o

prostredníctvom lekára tímu PZS alebo cez zmluvného lekára PZS podľa podmienok dohodnutých
touto zmluvou, t.j. poskytovateľ bude v zmluvnom období zabezpečovať dohľad nad zdravím
zamestnancov

o

prostredníctvom všeobecných lekárov, s ktorými majú zamestnanci uzatvorenú dohodu o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, t.j. poskytovateľ nebude v zmluvnom období zabezpečovať
dohľad nad zdravím zamestnancov
u zamestnancov

[R)

vykonávajúcich

práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika:

prostredníctvom lekára tímu PZS alebo cez zmluvného lekára PZS podľa podmienok dohodnutých
touto zmluvou, t.j. poskytovateľ bude v zmluvnom období zabezpečovať dohľad nad zdravím
zamestnancov

2. Objednávateľ týmto potvrdzuje záujem zabezpečiť LPP vo vzťahu k práci osôb, ktoré vykonávajú
vybrané práce podľa osobitných
predpisov (napr.: nočná práca, práca so zobrazovacími
jednotkami, práca vo výškach, práca s bremenami, vedenie motorových vozidiel, posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
a iné) u svojich zamestnancov nasledovne:

o

prostredníctvom lekára tímu PZS alebo cez zmluvného lekára PZS podľa podmienok dohodnutých
touto zmluvou, t.j. poskytovateľ bude v zmluvnom období zabezpečovať dohľad nad zdravím
zamestnancov.

D

prostredníctvom
všeobecných
lekárov, s ktorými majú zamestnanci
uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, t.j. poskytovateľ nebude v zmluvnom období zabezpečovať
dohľad nad zdravím zamestnancov

·ff
h

V Žiline, dňa 11.7.2012
,/;

................ /.

KR.ANKAS, s.r.o.
Bratislavská 1

010 01 ŽiLINA
IČO:36372111

za poskytovateľa

.

V Žiline , dňa 11.7.2012
,
USMEV
ZARIADENIE

PRE SENIOROV

A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽI~' il
9siková 26, 010.07 ŽILINA
CD
........... 1.(;Q;Ml713.nrC;.2Q200;\8~'l!).

za objednávateľa

;a;
,Y;

Ing. Zuzana Szováková
konateľka
KRANKAS S.r.o.
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Príloha

Prevádzky objednávateľa, na ktorých budú
implementované a vedené procesy systému PZS
Žilina, Osiková 26
Hrabové,

V Žiline, dňa 11.7.2012KR.ANK.H.~;

IL
1J17~!

Počet zamestnancov
Kategória
rizika 1 a 2

Kategória
rizika 3

13

9

;;'.í.\.;.

22

O.FM E V

V Žiline, dňa 11.7·Ó

ZARIADENIE PRE SENIOROV
/'
A DOMOV SOCJÁLI\'YC;H SLUŽIEB
Osikov,í 26. UJO 07 ZIUNA
CD

Bratislavska 1
~~.~~~.6372111

za poskytovateľa

Celkom
29

010 01 ŽILINA

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

Kategória
rizika 4

29

Bytča

Č. 4

....

il

......~?~~.~~::.~~:.!?!.S.:.!.q?9~~~9.~9.;h/'
za objednavatel a

Ing. Zuzana Szováková
konateľka

KRANKAS s.r.o.
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