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Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
 
 
Predmet zákazky:  
Zabezpečenie služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci pre dve 
prevádzky Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku a v Omšení, pri celkovom počte 
33 zamestnancov.  
 
Stručný opis predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje počas trvania zmluvy zabezpečiť kompletnú dodávku 
predmetu zákazky v minimálnom rozsahu podľa platnej a účinnej legislatívy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, najmä: 
 
1. služby technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“):  
- vykonávanie úloh v oblasti BOZP, pre ktoré je vyžadovaná osobitná odborná spôsobilosť v 

BOZP podľa príslušných právnych predpisov; 
- poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti odborných, metodických, 

organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu 
alebo osobne; 

- spolupráca s verejným obstarávateľom: 
o pri tvorbe, vedení a aktualizácii pravidiel a dokumentácie BOZP a pri vypracovaní 

a úprave interných bezpečnostných predpisov verejného obstarávateľa pre jednotlivé 
činnosti,  

o pri stanovovaní požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
o pri uvádzaní objektov, prevádzok, strojov, zariadení a technológií do skúšobnej a trvalej 

prevádzky z hľadiska BOZP, 
o pri pôsobení orgánov inšpekcie práce u verejného obstarávateľa,  
o pri hodnotení faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobe vykonávania práce z 

hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov, 
o pri zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení 

a technológií a ich vplyvu na zdravie zamestnancov,  
o pri poskytovaní informácií, vzdelávaní a výchove v oblasti ochrany zdravia; 

- vykonávanie vzdelávacích činností, a to minimálne v takom rozsahu a v takej periodicite, 
ako je stanovené platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi: 
o vstupné školenia a overovanie znalostí z predpisov na zaistenie BOZP pre novoprijatých 

zamestnancov, 
o pravidelné oboznamovanie, informovanie (školenia) zamestnancov (vedúcich a 

ostatných zamestnancov) a overovanie znalostí z predpisov na zaistenie BOZP, 
- vykonávanie pravidelných kontrol stavu BOZP v prevádzkach verejného obstarávateľa 

podľa platných právnych predpisov, kontrola stavu prevádzkových objektov, pracovného 
prostredia, strojov a zariadení, dodržiavanie ustanovených pracovných podmienok podľa 
ustanovení príslušných predpisov BOZP a podávanie návrhov opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov v oblasti BOZP; 
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- vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov a chorôb z povolania na zabránenie 
opakovaniu podobných udalostí, analýza pracovnej úrazovosti a chorobnosti z povolania 
na pracoviskách verejného obstarávateľa; 

- vypracovanie správy, rozboru a poskytovanie informácie o stave BOZP, technických 
zariadení a ustanovených pracovných podmienok u verejného obstarávateľa, 
poskytovanie návrhov na zlepšenie stavu; 

- poskytovanie informačného servisu za účelom informovania verejného obstarávateľa 
o zmene všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti BOZP; 

- vykonávanie pravidelného ročného auditu v rámci výkonu bezpečnostnotechnických 
služieb, v prevádzkach verejného obstarávateľa, zameraný na hodnotenie rizík, 
pracovných podmienok a posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane návrhu 
opatrení na zlepšenie pracovných podmienok a odstránenie zistených nedostatkov na 
základe legislatívnych požiadaviek. 

 
2. služby technika ochrany pre požiarmi (ďalej len „OPP“):  
- vykonávanie úloh v oblasti OPP, pre ktoré je vyžadovaná osobitná odborná spôsobilosť v 

OPP podľa príslušných právnych predpisov; 
- poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti odborných, metodických, 

organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh v oblasti 
ochrany pred požiarmi prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu alebo osobne; 

- spolupráca s verejným obstarávateľom: 
o pri tvorbe, vedení a aktualizácii pravidiel a dokumentácie OPP a pri vypracovaní 

a úprave interných predpisov verejného obstarávateľa pre jednotlivé činnosti v rámci 
OPP,  

o pri stanovovaní požiadaviek na ochranu pred požiarmi, 
o pri uvádzaní objektov, prevádzok, strojov, zariadení a technológií do skúšobnej a trvalej 

prevádzky z hľadiska OPP; 
o pri pôsobení orgánov štátneho požiarneho dozoru u verejného obstarávateľa 

- vykonávanie vzdelávacích činností, a to minimálne v takom rozsahu a v takej periodicite, 
ako je stanovené platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi: 
o vstupné školenia a overovanie znalostí z predpisov na zaistenie OPP pre novoprijatých 

zamestnancov, 
o pravidelné oboznamovanie, informovanie (školenia) zamestnancov (vedúcich a 

ostatných zamestnancov) a overovanie znalostí z predpisov v oblasti OPP, 
o odborné prípravy zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok; 

- vykonávanie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok v prevádzkach 
verejného obstarávateľa v lehotách podľa platných a účinných právnych predpisov, 
kontrola stavu prevádzkových objektov, pracovného prostredia, strojov a zariadení, 
dodržiavanie ustanovených pracovných podmienok podľa ustanovení príslušných 
predpisov v oblasti OPP a podávanie návrhov opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov v oblasti OPP; 

- realizácia cvičných požiarnych poplachov v prevádzkach verejného obstarávateľa v 
lehotách podľa platných a účinných právnych predpisov; 



Justičná akadémia Slovenskej republiky 
Suvorovova 5/C, 902 01  Pezinok 

tel. 033/88 18 328, fax: 033/88 18 320 
 

Príloha k Výzve č. Spr. 30/2021/5-1 

- vypracovanie správy, rozboru a poskytovanie informácie o stave OPP, technických 
zariadení a ustanovených pracovných podmienok u verejného obstarávateľa, 
poskytovanie návrhov na zlepšenie stavu; 

- poskytovanie informačného servisu za účelom informovania verejného obstarávateľa 
o zmene všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti OPP 

 
3. Vyšetrovanie príčin a okolností pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania a 
iných nebezpečných udalostí: 
- vyšetrovanie príčin a okolností pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania a 

iných nebezpečných (mimoriadnych) udalostí u verejného obstarávateľa (riešenie 
závažného pracovného úrazu, mimoriadna preventívna prehliadka, účasť pri kontrole 
orgánov štátnej správy, rokovania s inými podnikateľskými subjektmi, zabezpečenie 
organizácie cvičného požiarneho poplachu, účasť na interných auditoch atď.), na základe 
e-mailovej alebo telefonickej požiadavky podľa potrieb 

 
Nominálna hodnota jednotlivých druhov služieb: príloha č. 1 výzvy 
Predpokladané množstvo jednotlivých druhov služieb: príloha č. 1 výzvy 
Predpokladaná doba poskytnutia služby je: od 02/2021 do 01/2024 
 
Dodávka služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci sa bude realizovať na 
základe objednávky.  
 
Objednávku služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci bude verejný 
obstarávateľ realizovať formou písomnej (elektronicky) alebo telefonickej objednávky.  
 
Uchádzač je povinný dodávať objednané služby pre verejného obstarávateľa v požadovanej 
kvalite a dohodnutej cene v zmysle uzatvorenej zmluvy v dohodnutom termíne realizácie 
dodávky (viď výzva).  
 
Platba za služby sa bude realizovať po zabezpečení predmetnej služby v zmysle uzatvorenej  
zmluvy.  
 
Predávajúci je oprávnený formou bezhotovostného platobného styku fakturovať dodávku 
služieb.  
 
Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia.  
 
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.  
 

 
 


