
Z M L U V A  č. 01/2015  
o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

 
Objednávateľ:    Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  
So sídlom v Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. ú.:  SK28 8180 0000 0070 0006 5105 
IČO:  173 319 27  
DIČ:   
 
Splnomocnený zástupca:  Mgr. RNDr. Nadežda Machútová, ústredná  riaditeľka SOI 

a  

 
Poskytovateľ:    
AMTECH , s. r. o., Pri kríži 7, 841 02  Bratislava   
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  
č. ú.:  SK54 1100 0000 0026 2185 2205 
IČO:  35 862 548     
DIČ:  2021737245  
IČ DPH: SK 2021737245  

Splnomocnený zástupca: Andrej Švec    

 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. vložka č. 29315/B 

/ďalej len „poskytovateľ/ 
 

Čl. I. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá na základe oznámenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len 
„ÚVZ SR) pod č. PPL/652418380/2014 v súlade s touto zmluvou bude u objednávateľa vykonávať niektoré 
činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods.5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /vrátane zákona 
č.204/2014 Z.z. / (ďalej len „Zákon o ochrane verejného zdravia“), a to pre zamestnancov objednávateľa, ktorí 
vykonávajú práce v zmysle Zákona o ochrane verejného zdravia zaradené do prvej a druhej kategórie. 
 
2. Objednávateľ zamestnáva zamestnancov, ktorých práce sú v zmysle Zákona o ochrane verejného zdravia 
zaradené do prvej a druhej kategórie (ďalej len „Zamestnanci“). V zmysle § 30a ods. 4 písm. d)  Zákona 
o ochrane verejného zdravia má Objednávateľ záujem zabezpečovať vykonávanie pracovnej zdravotnej služby 
pre Zamestnancov dodávateľským spôsobom. 
 
3. Zamestnancom objednávateľa sa rozumie Zamestnanec vykonávajúci štátnu službu, Zamestnanec 
vykonávajúci práce vo verejnom záujme a Zamestnanec vykonávajúci pracovnú činnosť na základe dohody 
o pracovnej činnosti. 
 
4. Miestom výkonu činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy sú: 
  4.1. Zamestnanci na jednotlivých inšpektorátoch:  
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava  
Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, Bratislava   
Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, Trnava  
Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, Prievidza  
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, Nitra  
Inšpektorát SOI v B. Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, B. Bystrica  
Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská  71, Žilina  
Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov  
Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice  



4.2. Zamestnanci vykonávajúci pracovnú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v budovách 
v správe SOI: 
Mierová 162, Bratislava 
Hurbanova 59, Trenčín 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude v súlade so Zákonom o ochrane verejného zdravia  a ostatnými príslušnými 
právnymi predpismi vykonávať pre Zamestnancov počas trvania tejto zmluvy pracovnú zdravotnú službu 
pozostávajúcu z činností uvedených v § 30a ods. 5 Zákona o ochrane verejného zdravia a bližšie 
špecifikovaných v čl. III.  tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi  za vykonané 
činnosti dohodnutú odmenu v zmysle čl. VI.  tejto zmluvy. 
 
2. Poskytovateľ prehlasuje, že má všetky oprávnenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy.  
 

Čl. III. 
Špecifikácia poskytovaných služieb 

1. Vecná špecifikácia činností pracovnej zdravotnej služby, ktorých poskytovanie objednávateľovi je predmetom 
plnenia  poskytovateľa podľa tejto zmluvy je v súlade so Zákonom o ochrane vereného zdravia, konkrétne jeho 
§ 30d ods. 1, písm. a) až d), písm. f), g), h) prvý bod a písm. i).  
 
2. Poskytovateľ bude na základe tejto zmluvy vykonávať pre objednávateľa pracovnú zdravotnú službu 
v nasledovnom rozsahu:  
 
a) hodnotiť faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu 
na zdravie Zamestnancov, zabezpečovať pre Zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri 
každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a 
kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík, 
b) zisťovať expozíciu Zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky 
na zdravie, 
c) hodnotiť zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie Zamestnancov pri práci a podieľať sa na vypracovaní 
posudku o riziku pre objednávateľa, navrhovať objednávateľovi  opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika, 
d) vypracúvať návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, 
e) podporovať prispôsobovanie práce a pracovných podmienok Zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia, 
f) poskytovať primerané poradenstvo objednávateľovi a Zamestnancom  pri:  
1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a 
spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 
2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré 
sa používajú alebo plánujú používať, 
3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii, 
g) zúčastňovať sa na  vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia Zamestnancov, na zlepšovaní 
pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, 
h) spolupracovať  pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného 
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii, 
i) sledovať prípadné zmeny v Zákone o ochrane verejného zdravia ako aj inej súvisiacej legislatíve a bez 
zbytočného odkladu oboznámiť objednávateľa s týmito zmenami.  
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vypracovať vstupnú analýzu. V rámci analýzy objednávateľ pre 
poskytovateľa vypracuje nasledovné údaje: 
- popis funkcie – pracovná pozícia (počet), 
- stručná charakteristika vykonávanej činnosti, 
- miesto výkonu činnosti. 
 
4. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa spracovať  základnú dokumentáciu PZS. 
 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje zúčastňovať sa na kontrolách štátnych orgánov u objednávateľa, ktoré sú relevantné 
s ohľadom na služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.  
 



6. Zmluvné strany si po uzatvorení tejto zmluvy spresnia spôsob fungovania ich vzájomnej spolupráce a výmeny 
potrebných informácii a oznámia si kontaktné osoby za obe zmluvné strany. 
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti poskytovateľa  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa pracovnú zdravotnú službu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi,   jeho oprávneniami a oznámením ÚVZ SR, zo dňa 28.8.2014, pod č. 
PPL/6524/18380/2014 a v súlade s oprávnenými požiadavkami objednávateľa.  
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy prostredníctvom osôb - 
svojich zamestnancov – s odbornou spôsobilosťou bezpečnostného technika, ktorí budú pri výkone odborných 
činností vo vzťahu k objednávateľovi pracovne nezávislí. 
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu plnenia 
tejto zmluvy, ako aj o všetkých informáciách, o ktorých sa poskytovateľ dozvie na základe tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s jej plnením. Záväzok mlčanlivosti podľa predchádzajúcej vety platí tak počas doby trvania tejto 
zmluvy, ako aj po jej ukončení. 
 
4. Ak poskytovateľ poruší svoje záväzky zakotvené v tejto zmluve a v priamej príčinnej súvislosti s takým 
porušením objednávateľovi vznikne škoda, poskytovateľ za ňu zodpovedá v plnom rozsahu, okrem prípadu, keď 
porušenie záväzkov poskytovateľa bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle poskytovateľa a bráni mu 
v splnení jeho povinností,  ak nemožno rozumne predpokladať, že by poskytovateľ túto prekážku alebo jej 
následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. 
 
5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú objednávateľ utrpí v dôsledku toho, že nedodržal alebo 
neakceptoval písomné návrhy dané mu zo strany poskytovateľa.  
 
6. Osobné údaje, ktoré budú v prípade potreby poskytovateľovi objednávateľom poskytnuté na základe tejto 
zmluvy je objednávateľ oprávnený spracúvať výlučne  len osobne, v mene objednávateľa a za podmienok 
uvedených v tomto odseku zmluvy.  
Objednávateľ, v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení na základe tejto zmluvy poveruje poskytovateľa spracúvaním osobných 
údajov poskytnutých mu objednávateľom a to za nasledovných podmienok: 
a) deň od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene 
prevádzkovateľa: je deň podpisu zmluvy, 
b) účel spracúvania osobných údajov v mene objednávateľa: plnenie povinností poskytovateľa, ktoré 
poskytovateľ má podľa tejto zmluvy, 
c) okruh dotknutých osôb: Zamestnanci 
d) podmienky spracúvania osobných údajov: poskytovateľ  je oprávnený použiť osobné údaje výlučne len na 
účely stanovené v tomto odseku zmluvy a výlučne len spôsobom, ktorý danému účelu zodpovedá. Povolené 
operácie s osobnými údajmi vyplývajú z charakteru záväzkov, ktoré poskytovateľ má podľa tejto zmluvy 
a zahŕňajú usporadúvanie a využívanie osobných údajov.  Bezodkladne po zániku záväzkov, na splnenie ktorých 
je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov poskytnutých poskytovateľovi objednávateľom, je poskytovateľ 
povinný všetky jemu poskytnuté osobné údaje zlikvidovať. 
 
7. Poskytovateľ prehlasuje, že má prijaté všetky bezpečnostné a iné opatrenia nevyhnutné na to, aby ním 
spracúvané osobné údaje podľa tejto zmluvy boli chránené pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, 
neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 
spôsobmi spracúvania a zaväzuje sa udržiavať tieto opatrenia počas celej doby spracúvania osobných údajov na 
základe tejto zmluvy.  
 
8. Objednávateľ prehlasuje, že pri výbere poskytovateľa ako sprostredkovateľa v zmysle Zákona o ochrane 
osobných údajov postupoval podľa § 8 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov. 



 
Čl. V. 

Práva a povinnosti objednávateľa 
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri plnení jeho záväzkov podľa tejto zmluvy všetku 
potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o poskytnutie súčinnosti poskytovateľ 
objednávateľa písomne požiada. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súlade s ustanoveniami čl. VI. tejto zmluvy. 

Čl. VI. 
Odmena a platobné podmienky 

1. Za činnosti uvedené v čl. III. ods. 3 - vypracovanie vstupnej analýzy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť 
poskytovateľovi 200,- Euro bez DPH,  ako jednorázový poplatok.  
2.  Za činnosti uvedené v čl. III. ods. 2, 4 a 5 sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v sume 
10,- Euro/osoba/rok bez DPH.  
3.  Faktúra bude vystavená po odovzdaní dokumentácie objednávateľovi  a jej splatnosť je 30 dní.  
4. Poskytovateľ je plátcom DPH. 

Čl. VII. 
Osobitné dojednania 

1. Objednávateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o každej zmene pracovných podmienok na 
niektorom  z jeho pracovísk ako aj o každej technologickej alebo akejkoľvek inej zmene, ktorú objednávateľ 
vykonal na niektorom zo svojich pracovísk a ktorá môže mať za následok zmenu pracovných podmienok na 
danom pracovisku. Zmluvné strany dohodnú prípadné podrobnosti o splnení záväzkov poskytovateľa podľa tejto 
zmluvy vo vzťahu k pracovisku, ktorého  sa oznámená zmena týka. 
 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť 09. 01. 2015 a uzatvára sa na dobu určitú do 31. 12. 2017.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou doručenou jednou 
zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená.  
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie.  
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, nemajú proti 
nemu žiadne námietky, na znak čoho pripojili svoje podpisy. 
 
 
V Bratislave: 09. 01. 2015       09. 01. 2015  
 
 
 
 
Objednávateľ         Poskytovateľ 
 
 
 
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová                   Andrej Švec  
          ústredná riaditeľka SOI           konateľ 
 
 


