ZMLUVA
o poskytovaní zdravotných pracovných služieb v zmysle § 26 zákona č. 124/2006 Z. z.
v znení zákona č. 309/2007 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení zákona č.
140/2008 Z. z.
Čl. l
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Sídlo: 950 53 Nitra, Svätoplukovo nám. čA
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Ján Greššo, riaditel' DAB v Nitre
IČO: OO 164895
DIČ:2021246623
Bankové spojenie: 7000310609/8180 - Štátna pokladnica
Poskytovateľ:
Názov: ProCare, a.s.
Sídlo: 851 O 1 Bratislava 5, Einsteinova 23-25
konajúca prostredníctvom: Ing. Andrej Dobrota, predseda predstavenstva a Waldemar
Krzysztof Kmiecik, člen predstavenstva
IČO: 35 890 568
DIČ:2021850193
IČ DPH: SK 2021850193
Registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava l, oddiel Sa, vložka
č.3363/B
Bankové spojenie - číslo účtu: 19-5219060/8120
Čl. II
Predmet a obsah plnenia
1. Poskytovatel' zabezpečí výkon pracovných zdravotných služieb v zmysle § 26 zákona č.
124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
2. V rámci dohľadu nad pracovnými podmienkami poskytovateľ zabezpečí
a) identifikáciu nebezpečenstiev z faktorov práce a pracovného prostredia,
b) sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného
prostredia,
c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným
faktorom práce,
d) vypracovanie návrhov na odstránenie zdravotných rizík alebo na ich zníženie,
e) dohl'ad nad stavom pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,
f) odborné vedenie zamestnancov so zameraním na poskytovanie pred lekárskej prvej
pomoci,
g) posúdenie pracovísk pre výber zamestnancov na rekondičné pobyty.

3. V rámci dohľadu nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou poskytovateľ zabezpečí:
a) sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na
prácu zamestnancov objednávateľa:
a) pred nástupom, zaradením do práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie, alebo zdravie iných
osôb,
b) v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie,
c) pri odchode alebo preradení z práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie,
d) pri podozrení na ohrozenie alebo poškodenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia faktorov
práce a pracovného prostredia.
Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov sa budú vykonávať
v ambulancii pracovného lekárstva Pro Care, Fatranská 5, 949 01 Nitra.
4. Poskytovateľ pre objednávateľa zabezpečí:
a) analýzu výsledkov dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov
vrátane návrhov opatrení na zlepšenie pracovných podmienok
a ochranu zdravia
zamestnancov,
b) k 31.12. príslušného roka bude o výsledkoch analýzy informovať objednávateľa a príslušný
orgán verejného zdravotníctva,
c) poradenstvo v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane používania osobných
ochranných pracovných pomôcok,
d) informovanie zamestnávateľa a zamestnancov o faktoroch práce a pracovného prostredia
a ich vplyv na zdravie,
e) vykonanie spoločnej previerky pracovísk jedenkrát ročne v spolupráci s bezpečnostnotechnickou službou,
f) informovanie o nových právnych predpisoch, ktoré môžu ovplyvniť alebo zmeniť
podmienky poskytovania pracovnej zdravotnej služby do l4-tich dní po nadobudnutí ich
účinnosti.
Čl. III
Rozsah plnenia a platobné podmienky
1. Na realizáciu pracovných zdravotných služieb v príslušnom kalendárnom roku bola
dohodou oboch zmluvných strán stanovená paušálna cena za dohľad na pracovnými
podmienkami 1.500,- eur za rok. Uvedená cena je bez DPH a zahrňuje dohľad nad
pracovnými podmienkami v zmysle Čl. II., bod 2.
Výkony lekárskych prehliadok sa riadia platným cenníkom pre príslušný kalendárny rok a nie
sú zaťažené DPH.
2. Výkony pracovnej zdravotnej služby za príslušný polrok budú písomne zasielané
objednávateľovi do lO-teho dňa nasledujúceho mesiaca.
Objednávateľ poukáže fakturovanú sumu na účet poskytovateľa do 30-tich dní od doručenia
faktúry dodávateľovi.

Čl. IV.
Ostatné ustanovenia.
1. Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi prístup k informáciám potrebným pre výkon
pracovnej zdravotnej služby a zabezpečí súčinnosť zainteresovaných zložiek organizácie
vrátane bezpečnostno-technickej služby a komisie BOZP.
2. Zmluvné strany vykonajú potrebné opatrenia aby sa k predmetnej dokumentácii nedostali
tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a údajov zdravotnej
dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodným
tajomstvom oboch zmluvných strán.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných
strán a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane. Zmluva sa môže zrušiť aj
dohodou oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2011.
5. Táto zmluva sa môže meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami po dohode oboch
zmluvných strán.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá strana prevezme po dve
vyhotovenia.
Príloha: 1) Počet zamestnancov organizácie podľa profesií a miesta výkonu
2) Cenník lekárskych preventívnych prehliadok

BAG

s.
Waldemar Krzysztof Kmiecik
člen predstavenstva

A

P.Č.
1. Pracovno-lekárske vyšetrenie + zhodnotenie spôsobilosti na prácu
2. Orientačná audiometria
3. ORL - foniatrické vyšetrenie+ audiometrické vyšetrenie
4. Očné vyšetrenie
5. Spirometria
6. Rtg hrudníka
7. Odber krvi na laboratórne vyšetrenie
8. Sedimentácia červených krviniek
9. Moč chemicky + sediment
10. KO+dif.
11. OKB - glykémia
12. OKB - pečeňové testy (GMT, ALP, AST, ALT, bilirubín)
13. Interné vyšetrenie vrátane EKG
14. Podanie očkovacej látky + spotrebný materiál

cena v €
14,00
9,30
15,00
15,00
9,30
10,00
3,30
1,70
1,70
2,00
1,40
16,60
14,60
4,00

Položka Č. l obsahuje základné lekárske vyšetrenie vrátane
anamnestického
šetrenia
a preštudovanie zdravotnej dokumentácie. Končí záverovaním prehliadky formou posudku
o schopnosti vykonávať danú prácu.
Ostatné položky sú fakultatívne a uplatňujú sa pri vyšetrovaní orgánov, ktoré môžu byť
pracovnými faktormi zasiahnuté. Rozsah vyšetrení je stanovený v Met. pokynoch Min.
zdravotníctva Č. 2/1991 Zb. Lehoty periodických prehliadok sú definované v zákone Č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení zákona č.140/2008 Z .
z. a majú intervaly 1 až 3 roky podľa kategórie rizikovej práce a požiadaviek na osobitnú
zdravotnú spôsobilosť.

