
CEZ MIRRI SR: 102/2023 

 

Zmluva o poskytovaní služieb  

Uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi týmito zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Dodávateľ:   

Názov:  Slovakia Online s.r.o.   

so sídlom:  Riazanská 57, 831 03 Bratislava   

zápis v: Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 9581/B  

v zastúpení:  Oľga Cimová, konateľka  

 

IČO:  31 402 445  

DIČ:  20 20 338 397 

IČ DPH: SK 20 20 338 397    

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

IBAN: SK17 1100 0000 0026 2102 5170 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ:  

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie   

Slovenskej republiky 

so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:    50349287 

DIČ:    2120287004 

IČ DPH:    nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

IBAN:    SK30 8180 0000 0070 0055 7150  
 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 



PREAMBULA 

 

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené dňa 5.1.2023 ako zákazka s 

nízkou hodnotou na predmet zákazky s názvom  „Monitoring médií - kvantitatívne a kvalitatívne 

analýzy mediálnych výstupov“ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) a uzatvára sa s dodávateľom ako s úspešným uchádzačom v uvedenom verejnom 

obstarávaní. 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci 

zákazky „Monitoring médií - kvantitatívne a kvalitatívne analýzy mediálnych výstupov“ 

spôsobom a v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 

dodávateľovi za riadne poskytnutie služieb odplatu. 

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie nasledujúcich služieb:  

2.1. Denný off-line monitoring elektronických médií, internetových stránok, printových médií 

a agentúrneho spravodajstva dodávaný denne do 8:00 hod. na emailové adresy podľa 

požiadaviek objednávateľa, týkajúci sa tematiky a kľúčových slov zadaných objednávateľom, 

2.2. Dodávka mimoriadnych monitoringov v prípade mimoriadnych udalostí, krízovej situácie 

a pod., prepis požadovaných článkov, resp. materiálov v čo možno najkratšom čase, 

2.3. AD HOC monitoring témy z interných databáz, zadanej v prípade mimoriadnych udalostí, 

krízovej komunikácie vo formáte definovanom objednávateľom. Tematické off-line výbery 

z interných databáz dodávateľa monitoringu, obsahujúcich informácie z monitorovaných 

médií od roku 1990, 

2.4. Prepisy úplného znenia príspevkov alebo relácií rozhlasového a televízneho vysielania 

súvisiace s monitorovanou tematikou, resp. podľa operatívnych požiadaviek objednávateľa 

v termíne určenom a potvrdenom dodávateľom – v prípade potreby najneskôr však do 4 

hodín od skončenia relácie, vrátane víkendov a sviatkov, 

2.5. Preklady informácií z vybranej maďarskej, rusínskej a ukrajinskej národnostnej tlače 

a národnostného vysielania do slovenského jazyka, pričom výber národnostnej tlače 

a národnostného vysielania je v kompetencii objednávateľa. Preklady informácií z vybraného 

vysielania maďarských a rakúskych rozhlasových a televíznych staníc do slovenského jazyka, 

pričom objednávateľ si vyhradzuje právo určiť, o ktoré konkrétne vysielanie má ísť. Preklady 

anotácií informácií z monitorovaných mediálnych zdrojov do anglického jazyka, resp. podľa 

definície objednávateľa, 

2.6. Clippingy, resp. vyhotovenie elektronických výstrižkov a skenov uverejnených informácií na 

základe vyžiadania objednávateľa, 

2.7. Kvantitatívna a kvalitatívna analýza mediálnych výstupov vybraných kľúčových slov 

v zadanom časovom horizonte, ich frekvencia vo vybraných médiách, kvalita zmienok 

(pozitívne, neutrálne, negatívne hodnotenie), komparatívne analýzy výstupov (obdobie, 

médiá, konkurencia) na požiadanie, 

2.8. Pravidelný večerný monitoring TV spravodajstva – monitoring hlavných večerných správ 

vybraných TV (RTVS, Markíza, JOJ, TA3) za účelom vyextrahovania tém podľa dopredu 

dohodnutých kľúčových slov zadaných objednávateľom; krátka anotácia a obsah 

monitorovanej reportáže; zaslané vždy v deň odvysielania, najneskôr do 22:00 hod., 



2.9. Obsahový sumár podľa požiadaviek objednávateľa. 

(ďalej len „služby“). 

 

Čl. II 

 Podmienky poskytovania služieb 

1. Dodávateľ je povinný poskytovať služby od 01.02.2023 do 31.01.2024 zaslaním na e-mailovú 

adresu objednávateľa: tlacove@mirri.gov.sk. 

2. Objednávateľ má právo kedykoľvek bezplatne zmeniť e-mailové adresy, na ktoré má byť 

doručovaný monitoring médií definovaný v bode 2. Článku I. a zároveň upraviť monitorované 

kľúčové slová v rámci jednotlivých tém zaslaním e-mailu s aktualizovaným zoznamom na adresu: 

info@slovakia-online.sk.  

3. Dodávateľ je povinný upraviť klientsky filter objednávateľa podľa aktualizovaného zoznamu do 1 

dňa nasledujúceho po doručení aktualizovaného zoznamu. 

4. Dodávateľ je plne zodpovedný za to, aby pri poskytovaní služieb nedošlo k porušeniu zákona č. 

185/2015 Z. z Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). 

Dodávateľ sa zaväzuje, že na dobu trvania tejto zmluvy uzavrie ďalšie zmluvy s držiteľmi 

autorských práv k plneniam špecifikovaným v článku I. bode 2 zmluvy, ktoré majú charakter diela 

podľa Autorského zákona.  

5. Objednávateľ je oprávnený využívať poskytnuté služby podľa svojej potreby a zároveň má právo 

používať výsledky služieb realizovaných dodávateľom bez časového obmedzenia.  

6. Ak zistí niektorá zo zmluvných strán pri plnení tejto zmluvy prekážku, ktorá znemožňuje 

poskytovať služby zo strany dodávateľa dohodnutým spôsobom, oznámi to bezodkladne písomne 

druhej zmluvnej strane a začne s ňou okamžite rokovať v dobrej viere na odstránení takejto 

prekážky. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú do tridsiatich dní odo dňa doručenia oznámenia 

podľa predchádzajúcej vety, môže ktorákoľvek zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť.  

 

 

Čl. III 

 Odplata a platobné podmienky 

1.       Cena za poskytovanie služieb je stanovená v súlade s Návrhom na plnenie kritéria určeného 

objednávateľom na hodnotenie ponúk nasledovne:  

 

 
Zmluvná cena v Eur za  1 

mesiac bez DPH 

Sadzba 

DPH 

v zmysle 

platnej 

legislatív

y 

Zmluvná cena v Eur za 1 

mesiac s DPH 

 680,00 EUR 20 % 816,00 EUR 

Celkový počet 

mesiacov: 

(01.02.2023-

31.01.2024) 

12 mesiacov 

 

Celková zmluvná cena v 

EUR za 12 mesiacov bez 

DPH 

Celková zmluvná cena v EUR za 12 

mesiacov s DPH 
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 8 160,00 EUR 9 792,00 EUR 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za poskytnutie služieb peňažnú odplatu vo výške 

680,00 EUR mesačne bez DPH, (slovom: šesťstoosemdesiat eur), na základe faktúry vystavenej 

v súlade so zákonnými požiadavkami, celková suma mesačne predstavuje 816,00 EUR s DPH 

(slovom: osemstošestnásť eur) (ďalej len „mesačná odplata“). Súčasťou mesačnej odplaty je i 

odmena za použitie plnenia majúceho charakter diela podľa Autorského zákona. Celková cena za 

mesiac je konečná a nemenná a zahŕňa všetky náklady a výdavky dodávateľa súvisiace s 

poskytovaním služieb za mesiac počas celej doby trvania zmluvy. Zároveň je celková maximálna 

cena za poskytovanie služieb v období uvedenom v článku II bode 1 zmluvy, ktorá má byť 

zaplatená dodávateľovi, stanovená na základe predloženej cenovej ponuky dodávateľa v hodnote 

8 160,00 Eur bez DPH, (slovom: osemtisíc stošesťdesiat eur bez DPH), t.j.  9 792,00  EUR s DPH 

(slovom: deväťtisíc sedemstodeväťdesiatdva eur s DPH) (ďalej len „celková odplata“). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude uhrádzať faktúry, ktoré dodávateľ vystaví vždy 

v mesačných intervaloch po kompletnom poskytnutí služieb za kalendárny mesiac. Dodávateľ 

doručí vystavenú faktúru objednávateľovi v elektronickej podobe na adresu: 

fakturacia@mirri.gov.sk. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich riadneho doručenia 

objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia 

§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti daňového 

dokladu podľa ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak faktúry nebudú spĺňať všetky záväzné náležitosti alebo v nich 

budú uvedené nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ich na dopracovanie, resp. 

opravu. Nová lehota splatnosti začína plynúť momentom doručenia opravených alebo doplnených 

faktúr objednávateľovi. 

 

Čl. IV 

 Sankcie a zodpovednosť za škodu 

1. Dodávateľ je zodpovedný za porušenie povinností uvedených v tejto zmluve podľa § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka a v prípade vzniku škody sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi spôsobenú 

škodu v celom rozsahu. 

2. V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služieb má objednávateľ právo uplatniť voči 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z mesačnej odplaty za poskytnutie služieb za 

každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej 

škody, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. Zaplatením zmluvnej pokuty sa 

dodávateľ nezbavuje povinnosti poskytnúť predmetné služby. Nárok na zmluvnú pokutu podľa 

tohto odseku sa nevzťahuje na omeškanie dodávateľa spôsobené konaním alebo nekonaním 

objednávateľa, najmä neposkytnutím informácií a podkladov písomne vyžiadaných dodávateľom 

potrebných pre riadne poskytnutie služieb. Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie spôsobené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

3. Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie alebo neposkytnutie služieb, pokiaľ sám nespôsobil príčinu 

omeškania, tzn. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, napr. porucha dátového prenosu, výpadok 

elektrického prúdu. V takomto prípade je povinný bezodkladne objednávateľa informovať o 

príčine omeškania a neposkytnutia služieb vrátane uvedenia lehoty, po uplynutí ktorej začne 

opätovne poskytovať služby.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s plnením zmluvných povinností podľa čl. III 

bodu 2 zmluvy na strane objednávateľa si stanovujú úrok z omeškania vo výške určenej v súlade 

s Obchodným zákonníkom a nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

5. Ak akákoľvek tretia osoba bude mať akýkoľvek nárok voči objednávateľovi z titulu porušenia jej 

autorských práv, práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné 
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nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým dodávateľom podľa tejto zmluvy, tak sa 

dodávateľ zaväzuje: 

a) bezodkladne na svoje vlastné náklady vykonať úkony, ktorými zabezpečí odstránenie tohto 

stavu,  

b) poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc, a uhradiť akékoľvek a všetky 

náklady a výdavky, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného 

nároku tretej osoby, a 

c) nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v 

dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez 

akéhokoľvek obmedzenia. 

 

Čl. V 

 Doba trvania a zánik zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti do 31.01.2024 (23:59:00).  

2. Pred uplynutím doby, na ktorú sa zmluva uzatvorila, je možné túto zmluvu ukončiť písomnou 

dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu alebo písomným 

odstúpením od zmluvy v prípadoch upravených v zmluve alebo v súlade s ustanoveniami 

Obchodného zákonníka ako následok porušenia povinnosti v prípadoch podstatného alebo 

nepodstatného porušenia zmluvy.  

3. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci 

doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom výpovednej 

lehoty. 

4. Dodávateľ aj objednávateľ sú oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana poruší 

svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť 

doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, ako aj dňom vrátenia nedoručenej 

zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom, ak bolo odstúpenie od 

zmluvy doručované na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo v prípade jej 

zmeny na adresu písomne  oznámenú druhej zmluvnej strane. Vzájomne poskytnuté a prijaté 

plnenia do dňa odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany ponechajú.  

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak dodávateľ podstatne poruší svoje 

povinnosti podľa tejto zmluvy, pričom podstatným porušením povinností dodávateľa sa rozumie:  

a) Opakované neodôvodnené neposkytnutie služieb požadovaných objednávateľom, 

b) Omeškanie s poskytnutím služieb (t. j. viac ako 5 pracovných dní oproti dohodnutej lehote) 

zavinené dodávateľom. 

6. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípade opakovaného omeškania objednávateľa 

so zaplatením mesačnej odplaty podľa článku III tejto zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní po 

splatnosti faktúry. 

7. V prípade predčasného ukončenia zmluvy sa dodávateľ zaväzuje oznámiť objednávateľovi všetky 

úkony, ktoré je potrebné vykonať za účelom zabránenia vzniku akejkoľvek škody, ktorá by mohla 

vzniknúť objednávateľovi alebo Slovenskej republike v dôsledku neposkytnutia služby zo strany 

dodávateľa.  

 

 



Čl. VI 

 Obchodné tajomstvo 

Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky záležitosti, ktoré sú spojené s touto zmluvou, alebo 

informácie, ktoré sa týkajú ktorejkoľvek zo zmluvných strán a ich činnosti, s ktorými sa druhá 

zmluvná strana oboznámi pri výkonne zmluvných činností, považujú obe zmluvné strany za 

predmet obchodného tajomstva a zaväzujú sa, že tieto informácie neprezradia tretím osobám tak 

počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej ukončení, iba ak na základe písomnej dohody. Záväzok 

dôvernosti informácií sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa stanú verejne prístupné bez toho, aby 

sa porušil záväzok zmluvných strán. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje to, ak je 

zmluvná strana povinná dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti. 

V prípade porušenia tejto povinnosti ktorákoľvek zmluvná strana zodpovedá dotknutej zmluvnej 

strane za spôsobenú škodu, ktorá jej preukázateľne vznikla prezradením vyššie uvedených 

informácií v plnom rozsahu. 

 

Čl. VII 

 Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude zaväzovať i právnych nástupcov oboch 

zmluvných strán. Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa budú spravovať 

úpravou Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

2. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené písomne a 

doručené druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy, pokiaľ v zmysle tejto zmluvy nepostačuje komunikácia prostredníctvom elektronickej 

pošty. Zmluvné strany sú povinné písomne sa informovať o zmene údajov uvedených v záhlaví 

tejto zmluvy. 

 

Čl. VIII 

 Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 

211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

2. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami, pričom akákoľvek zmena zmluvy musí byť v súlade s § 

18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých 

objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a dodávateľ dve (2) vyhotovenia. 

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 

na území Slovenskej republiky. 

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy 

na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

6. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane nevynútiteľným, neplatným alebo neúčinným, 

bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné, neplatné alebo 

neúčinné. Ďalšie ustanovenia tejto zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. 

Pokiaľ nastane takáto situácia, zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné, neplatné alebo 

neúčinné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac 

približovať.  



7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a jej obsahu zhodne porozumeli, súhlasia, 

že táto zmluva vyjadruje ich pravú a slobodnú vôľu, a že túto zmluvu uzatvárajú za výhodných 

podmienok, na základe čoho k nej pripájajú svoje podpisy. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej Príloha č. 1: Protikorupčná doložka. 

 

 

V Bratislave dňa _____________ V Bratislave dňa _____________  

 

 

Za Objednávateľa: 

 

 

Za Dodávateľa: 

 

 

____________________________ 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

Mgr. Art. Veronika Remišová, ArtD., M.A. 

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

 

 

____________________________ 

Slovakia Online s.r.o. 

Oľga Cimová 

konateľka 

 

 

 

 
  



Príloha č. 1 

 

Protikorupčná doložka 

 

1. Zmluvné strany sa pri plnení predmetnej zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné a účinné 

právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu, protiprávnemu ovplyvňovaniu 

verejných činiteľov, praniu špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné 

a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie a korupčnému správaniu. 

2. Dodávateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomosti u žiadneho z jeho predstaviteľov, zástupcov, 

zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene, nebola v minulosti preukázaná korupcia 

alebo korupčné správanie.  

Dodávateľ ďalej vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 

zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia podľa tejto 

zmluvy pre objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto zmluvy, neponúka ani nebude priamo 

alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo 

akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia 

osobe, spoločnosti alebo organizácii alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi 

na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne 

akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie 

takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu 

príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody 

pri plnení tejto zmluvy v prospech dodávateľa. 

3. V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje, že: 

 

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie 

alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo 

štatutárnemu zástupcovi objednávateľa alebo im spriazneným osobám alebo osobe konajúcej v 

mene objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti objednávateľa alebo dojednať výhody pre 

seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy, 

 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho 

mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní 

alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo 

prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri 

získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s objednávateľom, dodávateľ 

bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o 

okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu 

protikorupcii@mirri.gov.sk, 

 

c) v prípade, keď ho objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek 

ustanovenia tejto doložky, je dodávateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní 

podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov.  

 

Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.  

 

Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na 

odstúpenie od tejto zmluvy. Zároveň akékoľvek preukázané korupčné správanie zo 

strany dodávateľa alebo porušenie povinností podľa tejto Protikorupčnej doložky sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

d) v prípade, keď sa preukáže, že dodávateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na 

korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy, 



objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto zmluvy s 

okamžitou platnosťou bez toho, aby dodávateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti 

za odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Dodávateľ sa zaväzuje, 

že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní objednávateľa v 

maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto 

Protikorupčnej doložky. 

 

4. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou 

MIRRI zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-

politika/index.html, jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.  

 

5. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu 

k zamestnancom MIRRI, ktorí by mohli ovplyvniť realizáciu predmetu tejto zmluvy.  

 
Vysvetlenie pojmov: 
Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo 
nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci 
všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa 
zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie 
aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 
Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, 
navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred 
verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku 
na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že 
osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 
Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 
príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým 
zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec 
priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z 
ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo 
iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca. 
Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 
predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 
Konfliktom záujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ 
súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností. Je ním tiež situácia, v ktorej 
jednotlivec alebo subjekt, pre ktorý pracuje, je konfrontovaný s výberom medzi povinnosťami a požiadavkami svojho postavenia 
a vlastnými súkromnými záujmami. Verejným záujmom sa rozumie záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým 
občanom alebo mnohým občanom. Naproti tomu osobným záujmom rozumieme záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech v 
prospech toho, kto má právomoc, alebo jemu blízkym osobám.  
Vo všeobecnej definícii pod blízkymi osobami rozumieme nielen osoby blízke podľa občianskeho zákonníka, ale aj iné osoby, ktoré majú 
širší vzťah ako príbuzenský.  
Konfliktom záujmov sa rozumie aj situácia, v ktorej by obchodné, finančné, rodinné, politické alebo osobné záujmy mohli ovplyvniť názor 
osôb vykonávajúcich svoje povinnosti pre organizáciu. 

 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html

