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Zmluva č. 33/2019 
 

o zabezpečovaní poskytovania predlekárskej prvej pomoci 
 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
medzi týmito zmluvnými stranami 

 
 
Dodávateľ: 
 
Rescue zdravotná služba (ďalej „RZS“) 
Segnerova 6, Bratislava 841 04 
Právna forma: občianske združenie 
Registrácia na MV SR pod č. spisu VVS/1-900/90-43092 
IČO: 42 357 985 
DIČ: 2120086133 
Štatutárny orgán: Ing. Peter Fabian, predseda 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Fabian (tel. 0903 789 357) 
IBAN: SK69 6500 0000 0000 2053 8377 
SWIFT: POBNSKBA   
e-mail: rescue@zdravotna-sluzba.sk 
 
 
Odberateľ: 
 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (ďalej „BKIS“) 
Židovská 1, Bratislava 815 15 
Právna forma: mestská príspevková organizácia 
IČO: 30 794 544 
DIČ: 2021795358  IČ DPH: SK2021795358 
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ 
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Klinková (0915 794 325) 
IBAN: SK05 0900 0000 0050 2800 1024 
SWIFT: GIBASKBX 
e-mail: g.klinkova@bkis.sk 
 
 

Preambula 
podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na služby (ďalej len „zmluva“) je víťazná ponuka 
dodávateľa predložená na základe výzvy na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 
verejného obstarávania podľa § 117. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

 1. Predmetom zmluvy je zabezpečovanie poskytovania predlekárskej prvej pomoci   
  formou asistenčnej služby (ďalej „PPP“) osobami RZS podľa objednávok odberateľa  
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  na miestach určených odberateľom počas konania podujatí (Mestské divadlo P. O.  
  Hviezdoslava a iné interiéry a exteriéry v meste Bratislava). 
 2. Zdravotná služba bude zabezpečená vždy aspoň jednou dvojicou osôb RZS.    
  Počet dvojíc závisí od charakteru podujatia, od predpokladaného počtu účastníkov  
  podujatia a najmä od požiadavky odberateľa. 
 3. Predmetom zmluvy nie je pristavenie sanitky ani vybavenie automatickým externým  
  defibrilátorom (ďalej „AED“). Pokiaľ sa však AED nachádza v blízkosti, osoby    
  poskytujúce PPP sú oprávnené ho použiť. 

 
 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Odberateľ sa zaväzuje: 
 

a) Vystavovať objednávky na kalendárny týždeň a zasielať ich e-mailom na 
adresu dodávateľa uvedenú v tejto zmluve najneskôr 7 kalendárnych dní pred 
začiatkom konania najbližšieho podujatia. Objednávka musí obsahovať názov 
podujatia, dátum, čas začiatku a plánovaný čas ukončenia, požiadavku na 
počet zdravotníkov a v prípade potreby kontaktnú osobu (meno a telefón). 

b) Zabezpečiť vhodný priestor ako zázemie pre zdravotníkov (v interiéri vhodnú 
miestnosť a v exteriéri vhodný prístrešok či stan). 

c) Poskytnúť zdravotníkom RZS súčinnosť potrebnú pre ich výkon práce, najmä 
umožniť im privolanie sanitky, prípadne zabezpečiť pomoc a podporu 
zamestnancov alebo organizátorov podujatia pri uvoľnení priestoru pri 
ošetrovanej osobe alebo pri transporte tejto osoby. 

d) Potvrdzovať zdravotníkom RZS výkon ich práce na tlačive podľa prílohy zmluvy 
(„Evidencia dochádzky“). 

e) Umožniť vstup na podujatie oprávneným osobám RZS za účelom vykonania 
kontroly zdravotníkov. Oprávnená osoba je povinná preukázať sa preukazom 
RZS. 

f) Zabezpečiť informovanosť zdravotníkov RZS v oblasti BOZP a PO, najmä 
ukázať im všetky vchody a východy (aj núdzové) a možné prístupové cesty pre 
posádku sanitky. 

g) Uhrádzať faktúry dodávateľa v lehote splatnosti. 
 
 2. Dodávateľ sa zaväzuje: 
 

a) Zabezpečovať poskytovanie PPP na podujatiach podľa e-mailových objednávok 
  odberateľa osobami RZS s platným dokladom o absolvovaní kurzu prvej   
  pomoci (podľa Vyhlášky MZSR č. 398/2010 Z.z.) alebo zdravotníckymi    
  pracovníkmi (podľa § 27 Zákona č. 578/2004 Z.z.) V prípade požiadavky   
  odberateľa sa dodávateľ zaväzuje preukázať požadované doklady o    
  absolvovaní kurzu prvej pomoci alebo doklady o zdravotníckom vzdelaní. 

b) Zabezpečovať nástup zdravotníkov RZS na výkon práce v dohodnutom čase  
  a na dohodnutom mieste a príchod a odchod hlásiť kontaktnej osobe. 

c) Zabezpečovať, aby sa zdravotníci RZS počas výkonu práce zdržiavali    
  v priestore vymedzenom pre konanie podujatia. 

d) Poskytovať adekvátnu PPP v prípade úrazov, náhlych stavov a iných akútnych 
  zdravotných problémov pacienta, v prípade potreby privolať sanitku a zotrvať 
  s pacientom až do jej príchodu a následného odovzdania pacienta. 
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e) Zabezpečovať, aby zdravotníci RZS mali k dispozícii potrebný zdravotný   
  materiál, základné diagnostické a iné pomôcky na ošetrenie a osobné ochranné 
  prostriedky.  

f) Zabezpečiť označenie zdravotníkov oblečením s nápisom „Rescue zdravotná  
  služba“ alebo preukazmi RZS. 

g) Viesť „Evidenciu dochádzky“ a „Evidenciu ošetrení“. 
h) Vystavovať faktúry pre odberateľa podľa článku III. tejto zmluvy. 

 
 

Článok III. 
Cenové a fakturačné podmienky 

 
1. Zmluvná cena (odmena) za služby poskytované podľa predmetu tejto zmluvy je 

stanovená na základe výberu víťaznej cenovej ponuky v prieskume trhu. 
Predpokladaná hodnota celej zákazky je 12000 Eur bez DPH. 

2. Jednotkou výkonu práce je 1 hodina, t.j. 60 minút odpracovaného času jedným 
zdravotníkom. 

3. Cena za jednu hodinu bola dohodnutá vo výške 6,20 € (slovom šesť eur a dvadsať 
centov). Fakturuje sa každá začatá hodina. 

4. V cene je zohľadnený výkon práce zdravotníka, jeho označenie oblečením RZS, 
spotrebovaný zdravotnícky materiál a všetky ďalšie náklady súvisiace s poskytovanou 
službou (napr. dopravné v Bratislave). 

5. Minimálna objednávka pre jednotlivé podujatie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava 
ako aj pre ostatné podujatia je dohodnutá v trvaní 3 hodín. 

6. Pri neskorom ohlásení zrušenia objednávky, t.j. oznámenia e-mailom alebo telefonicky 
menej ako 12 hodín pred začiatkom nástupu služby, je dodávateľ oprávnený 
fakturovať minimálnu objednávku podľa bodu 4 tohto článku zmluvy. 

7. Faktúry za vykonané služby budú vyhotovené na základe skutočne odpracovaných 
hodín zdravotníkov, vždy po skončení kalendárneho mesiaca. Súčasťou faktúr bude 
kópia tlačiva „Evidencia dochádzky“. 

8. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostne na účet dodávateľa uvedený v tejto 
zmluve. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu vystavenia. 

9. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania čiastky na účet dodávateľa. V 
prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať 
úrok z omeškania v zmysle zákona. 

 
 

Článok IV. 
Doba platnosti zmluvy a spôsob ukončenia zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2019 do 28.02.2020. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká: 

   - uplynutím doby, t.j. 28.02.2020 
   - písomnou výpoveďou podľa bodu 3. 
   - odstúpením podľa bodu 4. 
 3. Zmluvu môžu obidve zmluvné strany vypovedať kedykoľvek v priebehu trvania   
  zmluvy bez udania dôvodu písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 
  plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
  písomná výpoveď preukázateľne doručená druhej strane. 
 4. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť len v prípade vážneho porušenia povinnosti 
  druhej strany. O vážnom porušení povinnosti musí byť druhá strana najskôr písomne 
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  informovaná a musí jej byť umožnené, aby sa v lehote 7 kalendárnych dní k    
  porušeniu povinnosti vyjadrila. 
 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli uskutočňovať raz mesačne, najneskôr však 15. dňa v 

nasledujúcom mesiaci stretnutie zástupcov zmluvných strán za účelom 
vyhodnocovania kvality poskytovaných služieb. O každom stretnutí sa zmluvné strany 
zaväzujú vyhotoviť písomný záznam, ktorý bude podpísaný zástupcom dodávateľa i 
odberateľa.  

2. Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 

3. Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4. Zmluva má 4 strany a 3 prílohy. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých 
odberateľ obdrží 2 kusy a dodávateľ 1 kus. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je dokument preukazujúci oprávnenie štatutára 
konať v mene RZS. 

6. Zmeny zmluvy je možné uskutočniť len formou písomného dodatku k zmluve. 
7. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpísali. 
 
 
V Bratislave dňa:  
 
 
 
 
 
...............................................                                          ….......................................... 
                Dodávateľ                                                                        Odberateľ 
          Ing. Peter Fabian                                                             Ing. Vladimír Grežo 
 
 
 
Prílohy: 
 

1) Vzor „Evidencia dochádzky“ 
2) Vzor „Evidencia ošetrení“ 
3) Dokument preukazujúci oprávnenie štatutára konať v mene RZS 


