
Z M L U V A č. 15-2020 
č. 191/2020 

 

 
o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby samostatne 
dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich 

prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 
 

 
 
 
 
uzavretá medzi: 
 
1. SAFETY EDUCATION, s.r.o.                                                                                                                                            

                    

Dodávateľ: SAFETY EDUCATION, s.r.o. 
Sídlo:  Športová 1017/3B 
   919 51 Špačince 
Zastúpený:  Ing. Silvia Chudá – organizačný garant / konateľ spoločnosti 

Bank. spojenie: VÚB BANKA, IBAN SK13 0200 0000 0038 1018 4351 
IČO:  50 606 140 
DIČ:  2120400876 
IČ DPH: neplatca DPH 
 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro; vložka číslo: 38975/T 

ako „poskytovateľ“ 
 

a 

 

2.   Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
 

Organizácia:   Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Sídlo:   Židovská 1 

815 15 Bratislava 

Zastúpená:  Mgr. Katarínou Hulíkovou, riaditeľkou 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
             č. účtu: 5028001024/0900; 5028001067/0900 
IČO:   30794544 

DIČ:  2021795358 
IČ DPH:  SK2021795358 

 
ako „objednávateľ“      

 
 
 
Predmetom služby je vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby samostatne 
dodávateľským spôsobom prostredníctvom verejného zdravotníka v rozsahu podľa § 30ab 
zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zamestnancov vykonávajúcich 
prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v 
dohodnutej činnosti podľa tejto zmluvy a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 
 
 
 



 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania činnosti pracovnej zdravotnej služby 

samostatne dodávateľským spôsobom prostredníctvom verejného zdravotníka v rozsahu podľa § 
30ab zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zamestnancov vykonávajúcich 
prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 zo strany poskytovateľa v prospech objednávateľa 
a záväzok objednávateľa zaplatiť dojednanú odmenu (ďalej len „zmluva“). 

2. PZS poskytovaná objednávateľovi je odborná služba, ktorá súvisí s výberom, organizovaním 
a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 
„BOZP“), predovšetkým s prevenciou rizík a ochranou pred nimi najmä z hľadiska vplyvu faktorov 
pracovného prostredia. 

 

 
 

Článok II. 
Povinnosti poskytovateľa v oblasti PZS 

 
1. V oblasti poradenskej činnosti: 
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi telefonické, osobné a e-mailové odborné 
poradenstvo a konzultácie. 
2. V oblasti výkonu činnosti: 
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať: 

Pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie 
alebo druhej kategórie, najmä  
a) posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe 

tohto posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z 
hľadiska zdravotného rizika; ak posudzuje zdravotné riziko a nezistí zmenu pracovných 
podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z 
hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika,  

b) navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a 
upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,  

c)  poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom  poradenstvo zamerané na 
1.  plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk 

a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,  
2.  ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo 

technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,  
3.  ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou, 

d) zúčastňuje sa na 
1. zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z 

hľadiska ochrany zdravia,  
2. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo 

vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného 
predpisu, 

e) spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a 
výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie 
práce a ergonómie, 

f)  zastupuje objednávateľa pri výkone ohlásenej kontrolnej činnosti RÚVZ a IP, 
g)  rieši prípadné choroby z povolania, spisuje tlačivá pre Sociálnu poisťovňu, a.s., usmerňuje 

vedúcich zamestnancov pri odosielaní tlačív na Sociálnu poisťovňu, a.s.. 
 

Poskytovateľ spolupracuje s príslušnými inšpekčnými a kontrolnými orgánmi pri ich činnosti 
u objednávateľa. Poskytuje poradenstvo vedúcim zamestnancom pri riešení nariadených opatrení zo 
strany kontrolných orgánov (Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva). 

 
Poskytovateľ poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany 
a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov so zameraním na: 

• stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov (dispozičné, priestorové 
a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti pre 
vykonávané pracovné činnosti a používané technológie), 

• zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku, 



• zariadenia na osobnú hygienu, 

• stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek 
ustanovených osobitnými predpismi, ak ich prevádzkuje zamestnávateľ. 

 
 
 
 

Článok III. 
Miesto plnenia zmluvy 

 
1. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že výkon činností podľa tejto zmluvy sa týka 

nasledovných prevádzok, objektov a zamestnancov objednávateľa, ktorí v nich pracujú: 
 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko -- Židovská 1, 815 15  Bratislava 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko -- Koncertná sieň Klarisky, Staré Mesto, 

Bratislava 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko -- MESTSKÉ DIVADLO P.O. HVIEZDOSLAVA, 

Laurínska 19, 814 99 Bratislava 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko -- Mlynská dolina 47, Bratislava (Sklady) 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko -- spoločné priestory Umeleckej školy, 

Laurínska 19, 814 99 Bratislava 
 

2. Objednávateľ prehlasuje, že priestory, v ktorých vykonáva svoju činnosť a ktorých sa týka plnenie 
podľa tejto zmluvy, sú príslušnými štátnymi orgánmi schválené na účel užívania v súlade 
s činnosťou objednávateľa.  

 

 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

1.1 Vytvoriť poskytovateľovi  podmienky, potrebné pre výkon dohodnutej činnosti a poskytnúť mu 
potrebnú súčinnosť. 

1.2 Znášať všetky náklady spojené s materiálnym a technickým zabezpečením svojich priestorov, 
ako aj náklady potrebné na umožnenie výkonu činnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 

1.3 Preukázateľným spôsobom oznamovať poskytovateľovi zamestnávanie nových zamestnancov 
a prevádzkovanie nových objektov, priestorov, činností a technológií s dostatočným 
predstihom.  

1.4 Zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odmenu a súvisiace plnenia, pokiaľ sú v zmluve 
dohodnuté. 

 

 

 

Článok V. 
Odmena a jej splatnosť 

 

1. Odmena za služby poskytované podľa predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe výberu 
víťaznej cenovej ponuky v prieskume trhu podľa zákona  č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná hodnota celej zákazky je 4000 

Eur bez DPH. 
2. Odmena za činnosť poskytovateľa podľa tejto zmluvy je v zmysle ponuky predloženej v rámci 

procesu verejného obstarania nasledovná: 
◼ Paušálny poplatok v sume 200,00 € bez DPH / mesačne, ktorý zahŕňa odborný dohľad 

zodpovedného zástupcu (verejného zdravotníka), poplatok za výkon legislatívou 
požadovanej pravidelnej aktualizácie a vypracovanie Posudku o riziku (hodnotenie 
zdravotných rizík) a Kategorizácie prác pre jednotlivé pracovné profesie spoločnosti vrátane 
tlačív Lekárskych posudkov pre jednotlivé pracovné profesie spoločnosti, spisovanie 
dokladov pri chorobe z povolania, zastupovanie pri kontrole zo strany Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva verejným zdravotníkom, mimoriadne poradenstvo, vypracovanie 
a pravidelnú aktualizáciu legislatívou požadovaných Posudkov o riziku a Prevádzkových 
poriadkov pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia atď.. 



◼ Zmluvné strany sa v súvislosti mimoriadnou situáciou vyhlásenou vládou SR dňa 
12.3.2020 z dôvodu šírenia COVID 19, v rámci ktorej sú až do odvolania zakázané všetky 
kultúrne podujatia, teda činnosť BKIS je pozastavená, dohodli, že počas trvania tejto 
situácie počnúc 1.5.2020 a dva mesiace po jej zrušení bude dohodnutá odmena 
ponížená o 50 % dohodnutej sumy, teda v týchto mesiacoch je odmena vo výške 
100,00 € bez DPH. 
 

3. Platnosť zmluvy je odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4. Dohodnutá odmena je splatná na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou do 

14. od doručenia faktúry. 
5. V odmene sú zahrnuté náklady poskytovateľa na vykonanie činností podľa tejto zmluvy vrátane 

dopravných nákladov. 
6. Ak faktúra nie je vystavená v súlade s právnymi predpismi alebo v súlade s touto  zmluvou, je 

objednávateľ oprávnený v lehote splatnosti vrátiť ju poskytovateľovi na prepracovanie. Tým 
prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

7. Poskytovateľ si môže v prípade omeškania plnenia peňažných záväzkov objednávateľa uplatniť 
u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to 
vystavením faktúry. 

8. Poskytovateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH. 
 

 

 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na činnosti, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy. 
2. Poskytovateľ prehlasuje, že má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

svojou činnosťou. 
3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s touto zmluvou vznikne 

objednávateľovi, pokiaľ škoda bola spôsobená nedodržaním právnych predpisov z oblastí, ktorých 
sa týka táto zmluva, objednávateľom alebo jeho zmluvným partnerom, resp. pokiaľ objednávateľ 
neodstránil a/alebo nesplnil povinnosti a nedostatky, na ktoré bol poskytovateľom preukázateľne 
upozornený. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri svojej odbornej práci, bude dodržiavať všetky náležité postupy pri 
zabezpečovaní ochrany utajovania konkrétnych zdravotných i osobných informácií u všetkých 
zamestnancov objednávateľa. Pri zaznamenávaní údajov – informácií, pri ich úschove, prenose 
bude robiť také opatrenia, aby nedošlo k úniku, strate informácií v zmysle zákona NR SR č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.   

 

 

 

 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po dni zverejnenia na webovom sídle BKIS. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc jej 
zverejnením do 15.2.2021. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto zmluvy v zmysle Zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. 

3. Osoby, ktoré podpisujú zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a 
zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé 
následkov, ktoré nastanú, pokiaľ sa ich prehlásenie podľa predchádzajúcej vety ukáže 
nepravdivým. 

4. Strany si túto zmluvu prečítali a pochopili, rozhodli sa slobodne, bez akéhokoľvek nátlaku a táto 
zmluva je výhodná pre obe strany na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

5. V prípade, že niektoré z ustanovení zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných  
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré 
zachová kontext a účel daného ustanovenia. 



6. Rozsah plnenia a podmienky platby za služby sú stanovené pri platnosti súčasnej legislatívy. 
Pokiaľ budú v priebehu plnenia zmenené, zmluvné strany sa dohodli na prehodnotení rozsahu 
plnenia a platby. 

7. Táto zmluva sa riadi zákonmi platnými v Slovenskej republike, obe strany budú všetky vzniknuté 
spory riešiť zmierom a ak nie je možné dosiahnuť zmier, bude spor urovnaný kompetentným 
súdom. Zmluvné vzťahy v zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení a predpismi z oblastí plnenia tejto zmluvy. 

8. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uzatvoriť len písomnou formou, ako dodatok k 
zmluve.  

9. Každá zmluvná strana má právo vypovedať zmluvu bez udania dôvodu, a to písomnou 
výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane s výpovednou lehotou 2 mesiace. Výpovedná 
lehota plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. 

10. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 je pre objednávateľa a 1 pre 
poskytovateľa. 

 
 
V Bratislave / Špačinciach, dňa ..........2020 
 
 
Objednávateľ:      Poskytovateľ:    
BKIS       SAFETY EDUCATION, s.r.o.  
Mgr. Katarína Hulíková – Riaditeľka BKIS  Ing. Silvia Chudá -- Konateľ spoločnosti 

Ing. Milan Nosál -- Konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
__________________________               __________________________ 
                    podpis                                        podpisy  


