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DODATOK č. 1  k   
ZMLUVE o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby 

 
Zmluvné strany: 

 
1. POSKYTOVATEĽ :  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP   

 fakultná nemocnica Ružomberok 
 Zastúpený: MUDr. Peter Vaněk  riaditeľ 

     sídlo: Ružomberok, ul. Gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok 
   IČO: 31936415 
   bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
    číslo účtu: 7000177393/8180 
   kontaktná osoba: doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD. ,MPH, vedúci tímu PZS 
 
   (ďalej len „Poskytovateľ”)  

 
2. OBJEDNÁVATEĽ: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 
   Sídlo: ul. M. Hattalu č. 2161, 026 01 Dolný Kubín 
                         Zastúpený: Ing. Tatiana Nesvadbová 
   IČO: 17060664  
   bankové spojenie: Štátna pokladnica 8180 
                                              číslo účtu: 7000485812/8180 
                                              kontaktná osoba: Ing. Tatiana Nesvadbová 

 

                                             ďalej len „Objednávateľ”) 
 
 

uzavreli tento 

 
DODATOK č. 1 k 

zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby 
v nasledovnom znení: 

  
 

Článok I. 
Predmet dodatku   

  
1. V článku I. s názvom účel a predmet zmluvy sa v bode 1.2. mení písmeno B a C nasledovne: 

 
 B. Dohľad nad pracovným prostredím a podmienkami práce 
 
     I.  Dohľad nad podmienkami práce a pracovného prostredia (§ 30a, ods.2 písm. a) 

                    II.  Posúdenie zdravotného rizika   z expozície  faktorom práce a pracovného         
    prostredia (§ 30, ods. 1 písm. b, c) 

     III. Kategorizácia pracovných činnosti z hľadiska zdravotných rizík (§ 30,ods. 1    písm. b, c) 

 hodnotenie faktorov práce, pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska 
možného vplyvu na zdravie zamestnancov 

    hodnotenie zdravotných rizík v zmysle Zákona a pri každej podstatnej zmene pracovných 
podmienok s možným vplyvom na zdravie zamestnancov 

 posudzovanie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia 
v pravidelných intervaloch v zmysle platnej legislatívy 
 

 vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika v pravidelných intervaloch 
v zmysle platnej legislatívy 
 

 ak sa nezistí zmena 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 
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    hodnotenie zdravotných rizík zamestnancov a spolupráca na vypracovaní posudku o riziku pre 
zamestnávateľa, návrhy opatrení na odstránenie alebo elimináciu rizík s možným vplyvom na 
zdravie zamestnancov 

   vypracovanie návrhov na zmenu alebo preradenie prác z tretej alebo štvrtej kategórie 

    vykonáva činnosti, vypracuje a predkladá  dokumenty B I-III 

  

   C. Odborné poradenstvo: 

 spolupráca s Objednávateľom, s bezpečnostno-technickou službou a s oddelením pre ľudské 
zdroje, so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci 

 odborné poradenstvo pri plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania 
pracovných miest a spôsobu práce z hľadiska ochrany zdravia, pri ochrane zdravia 
nepriaznivými vplyvmi faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa 
používajú alebo plánujú používať pri ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, filozofii 
práce, psychológii práce, ergonomických faktorov práce 

 spolupráca pri poskytovaní informácií o možnostiach a potrebe  vzdelávania a výchovy v oblasti 
ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, filozofii práce, psychológii práce 
a ergonómii práce 

 spolupráca pri:  

- vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, zlepšovaní pracovných 
podmienok a na vyhodnocovaní súčasných aj nových technológií a zariadení zo zdravotného 
hľadiska 

- rozboroch pracovnej neschopnosti, ochorení v súvislosti s prácou a chorôb z povolania 

- činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu 

- zabezpečovaní rekondičných pobytov 

 manažment a správa dokumentácie súvisiacej s vykonávaním lekárskych prehliadok 

 spolupráca pri vypracovaní prevádzkového poriadku a posudku o riziku 
 
 
2. Príloha č. 1 s názvom Cenník sa ruší a nahrádza novou prílohou č. 1 s názvom Cenník zmena, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.  
 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia dodatku   

 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
2. Tento Dodatok č.1 je platný a účinný dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.  
3. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o zabezpečení materiálno-technických 

a personálnych podmienok. 
4. Tento Dodatok č.1 sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu a každá zmluvná 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 
5. Zmluvné strany prehlasujú ,že dodatok uzatvorili vážne na základe slobodnej vôle, dodatok nebol 

uzatvorený v tiesni  a prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. 
6. Zmluvné strany si Dodatok č.1 prečítali a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú . 

 
 

 
 

V Ružomberku dňa 22.1.2019    
       

 
 
 za Poskytovateľa:                                                                     za Objednávateľa: 
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Príloha č. 1: Cenník – zmena platná s dodatkom č. 1 Zmluvy 

        

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok SNP - FN 

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 
Ul. gen. M. Vesela 21, 03426 Ružomberok,  

tel. 044/4382344, fax 044/4382682, pzs@uvn.sk, pzs-amb@uvn.sk,     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Cenník Pracovnej zdravotnej služby ÚVN Ružomberok – FN 
PZS – výkony zdravotného dohľadu a iné služby, 2018  

Činnosť  CENA € 

Dohľad nad podmienkami práce a pracovného prostredia  100 

Posúdenie zdravotného rizika z expozície  faktorom práce a pracovného        prostredia  100 

Kategorizácia pracovných činnosti z hľadiska zdravotných rizík  100 

Prevádzkový poriadok – odborná pomoc  200 

 Posudok o riziku  -      odborná pomoc    200 

Návrh na zaradenie/vyradenie do/z kategórie rizika   (3. a 4. kategória rizika)  150 

Výročná správa  o činnosti PZS    50 

Odborné poradenstvo pre firmy (minimálna cena 20 €, ak viac ako 1 hod. 20 €/hod) 

Odborné školenie zamestnancov (napr. školenie 1.pomoci - max. 10 zam. v priestoroch firmy) 

Spolupráca pri rekondičných pobytoch, rehabilitácii (odborný návrh, konzultácia) 

cena/hod. 20 

20 

20 

Cestovné náklady mimo mesta Ružomberok cena/1km 0,5 

 

                                    PZS  –  preventívna lekárska prehliadka,  2018  
Oddelenia a kliniky Jednotlivé výkony     € Poznámka 

KPLaT Vyšetrenie lekárom KPLaT   12,00  

 Komplexná lek. správa + zhodnotenie     8,00  

EKG+zhodnotenie   (5 + 3 €)    8,00 10 

Audiometria + zhodnotenie  (6 + 4 €)  10,00  

Spirometrické vyšetrenie+zhodnotenie  13,00  

Odber krvi do uzavretého systému (jeden)    4,5  

Perimeter digitálny    9  

FW     2  

 Osobitná zdrav. spôsobilosť (každá ďalšia)    5  

RTG RTG S+P (digitálny rtg + popis)  15  

ORL ORL vyšetrenie    6  

OČNÉ Očné vyšetrenie    6  

KONZILIÁRNE VYŠ. Vyšetrenie jedného orgánového systému    6  

Biochémia Bilirubín celkový    2  

 Glukóza   1,40  

Urea   1,80  

ALT   2  

AST   2  

GMT   2  

Cholesterol   4,50  

Cholesterol HDL   4,50  

Triglyceridy   4,50  

Kreatinín   2  

Moč chem. + sediment   3  

PSA 53 u mužov nad 50r. 

Hematológia krvný obraz + diff.   3  

 RTC (retikulocyty)   2  

Ďalšie vyšetrenia – cena podľa bodového systému, hodnota bodu    0,04 €. 

Osobitná zdravotná spôsobilosť – doplnené vyšetrenie lekárom + lekársky posudok  o spôsobilosti  na prácu 

 

 

Spracoval: doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH, vedúci tímu PZS a prednosta KPLaT  

 

Schválil: MUDr. PeterVaněk, riaditeľ ÚVN Ružomberok – FN 

mailto:pzs@uvn.sk,%20pzs-amb@uvn.sk

