
Dohoda o mlčanlivosti 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 
 

medzi účastníkmi: 
 
 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 
 
so sídlom Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4 
IČO: 308 107 87 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboš Knoth, predseda 
 
(ďalej len „Úrad“) 
 
a 
 
Ing. Marek Gdovin, MBA  
trvale bytom  
 
(ďalej len „Projektový manažér“) 
 
(Úrad a Projektový manažér ďalej spoločne len „účastníci“) 
 

Preambula 
 
Projektový manažér pôsobí na Úrade od 1. mája 2012 na základe samostatnej dohody 
s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v Alicante, Španielsko ako 
externý projektový manažér (deployed project manager) projektov v rámci Kooperačného 
fondu OHIM (OHIM Cooperation Fund). Projektový manažér sa na Úrade osobne zúčastňuje 
na riadení a realizácii nasledovných projektov: CF 1.1.1 Search Image, CF 1.1.4 Seniority, 
CF 1.2.5 Quality Standards, CF 1.2.7 User Satisfaction Survey, CF 1.2.8 Designview, CF 
1.2.9 Similarity Goods and Services, CF 1.2.10 CESTO, CF 1.2.11 Common Gateway, CF 
2.14 SP (eFiling), CF 2.16 SP eServices, CF 3.20 E-Learning, CF 3.21 Call Centre Tool, CF 
4.22 Enforcement Database, CF 4.23 Counterfeiting Intelligence Tool a tiež osobne poskytuje 
pre potreby Úradu nasledovné odborné činnosti: Yearly TMView running cost (service), 
Yearly Design View running cost (service), ďalej školenia v oblasti projektového riadenia, 
odborné konzultácie a poradenstvo v ostatných projektoch Úradu, najmä OPIS I, OPIS II, 
INVENTIO II, Webregistre II (ďalej súhrnne len „vzájomná spolupráca“). Účastníci sa pri 
začatí vzájomnej spolupráce ústne dohodli na dodržiavaní vzťahov lojality a dôvernosti, čo 
výslovne potvrdzujú uzavretím tejto dohody za nasledovných podmienok:   
 

Článok I. 
Povinnosť mlčanlivosti 

 
Projektový manažér sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých neverejných 
informáciách obchodnej, finančnej, personálnej alebo technickej povahy bez ohľadu na ich 
pôvod a formu vyjadrenia, o ktorých sa dozvedel počas vzájomnej spolupráce s Úradom 
(ďalej len „citlivé informácie“), osobitne o citlivých informáciách v súvislosti s realizáciou 
projektu vývoja a údržby informačného systému INVENTIO II. Projektový manažér sa 
zaväzuje, že citlivé informácie použije len na účel, na ktorý mu boli poskytnuté a bez 



predchádzajúceho písomného súhlasu Úradu ich nepoužije pre svoje vlastné potreby a ani ich 
neprezradí tretej osobe; za tretiu osobu sa nepovažuje Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(OHIM) so sídlom v Alicante, Španielsko. Za účelom riadneho plnenia týchto povinností je 
Projektový manažér povinný včas prijať vhodné a účinné opatrenia a to s odbornou 
starostlivosťou. Ak dôjde k úniku citlivých informácií, predpokladá sa, že prijaté opatrenia 
neboli vhodné a účinné, ibaže Projektový manažér preukáže, že porušenie jeho povinností 
uvedených v tomto článku bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle 
§ 374 alebo 375 Obchodného zákonníka. 
 

Článok II. 
Zmluvná pokuta 

 
Projektový manažér výslovne súhlasí s tým, že v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti 
uvedenej v článku I, je povinný zaplatiť Úradu zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur, slovom 
desaťtisíc eur a to do 15 dní od doručenia výzvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá 
zodpovednosť Projektového manažéra za škodu spôsobenú porušením povinností uvedených 
v článku I  v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

 
Článok III. 

Doba trvania 
 
Dohoda o mlčanlivosti sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom povinnosť mlčanlivosti platí 
dovtedy, kým sa citlivé informácie nestanú všeobecne známymi alebo verejne dostupnými 
z legálnych zdrojov; v prípade pochybností sa citlivé informácie nepovažujú za všeobecne 
známe. Ak povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k niektorej citlivej informácii zanikla z dôvodu, 
že táto sa stala všeobecne známou alebo verejne dostupnou z legálnych zdrojov, nemá to 
vplyv na trvanie povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu k ostatným citlivým informáciám. Túto 
dohodu o mlčanlivosti možno ukončiť alebo zmeniť len písomnou dohodou účastníkov. 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
Dohoda o mlčanlivosti je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každého účastníka po jednom. 
Dohoda o mlčanlivosti je platná odo dňa jej podpísania účastníkmi a účinná dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. Účastníci vyhlasujú, že si 
dohodu o mlčanlivosti prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej pripájajú svoje 
podpisy. 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa  
 
 
Za Úrad:        Projektový manažér 
 
 
 
 
Mgr. Ľuboš Knoth       Ing. Marek Gdovin, MBA 
predseda ÚPV SR 


