
Zmluva o tlači medicínskych certifikátov

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení v spojení s § 81 písm. z. č.
343/2015 Z.z.; o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

(ďalej ako „Zmluva“)

Zmluvné strany

1.
Názov:   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo:     Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Ján Lazar, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na

základe plnej moci   č. p. KM-OPS-2020/002357-088 zo dňa 20.04.2020

IČO:   00151866

DIČ:   2020571520

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica

Číslo účtu:    7000399957/8180

IBAN:                                  SK7881800000007000180023

(ďalej aj ako „MV SR“)

2.
Názov:    Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Sídlo:    Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica
Adresa na doručovanie:  Mincovňa Kremnica, š.p., Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica
V mene podniku koná:   Alžbeta Schmidtová, II. zástupca riaditeľa
Bankové spojenie:                                                
IBAN:                                 
IČO:    00010448
DIČ:    2020453479
IČ DPH:   SK2020453479
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka

č:3/S
(ďalej aj ako „Mincovňa“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Zmluva sa uzatvára na základe Uznesenia vlády SR číslo 665/2020 zo dňa 18.10.2020 k návrhu na

prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť

ochorenia COVID – 19 v čase núdzového stavu.

Článok I

Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Mincovne vyhotoviť a dodať MV SR medicínske certifikáty (ďalej

ako „certifikát“) v počte a podľa časového harmonogramu uvedenom v prílohe č. 1 tejto Zmluvy

a podľa technického popisu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Certifikát bude vytlačený



 
 

na špeciálnom ceninovom papieri a grafiku certifikátu, použitie znaku Slovenskej republiky, 

označenie príslušnej štátnej inštitúcie, ktorá certifikát vydáva, oznámi MV SR Mincovni písomne bez 

zbytočného odkladu.  

 

2. MV SR sa zaväzuje za riadne dodané certifikáty zaplatiť Mincovni dohodnutú cenu podľa článku III 

tejto Zmluvy.  

 

3. Účelom tejto Zmluvy je vydanie certifikátu fyzickým osobám ako dokladu o absolvovaní hromadného 

testovania, nariadeného vládou Slovenskej republiky. 

 

Článok II 

Povinnosti Zmluvných strán 

1. Mincovňa sa zaväzuje:  

a) vyhotoviť certifikáty riadne a včas, v súlade s touto Zmluvou a písomnými požiadavkami MV SR 

a technickým popisom  certifikátu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, 

b) riadne a včas dodať vytlačené certifikáty MV SR v čase a mieste, určenom MV SR, 

c) zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti zamestnancov Mincovne a ochranu dôverných informácií 

v súvislosti s výkonom práce pri zabezpečení tlače certifikátov v zmysle platnej legislatívy 

a podľa technických požiadaviek vyplývajúcich z príslušných vyhlášok pred ich zneužitím 

a neadekvátnym nakladaním, 

d) vystaviť MV SR faktúru za riadne dodané certifikáty v súlade s platnou legislatívou. 

 

2. MV SR sa zaväzuje: 

a) poskytnúť Mincovni všetku nevyhnutnú súčinnosť, 

b) protokolárne prevziať riadne dodané certifikáty, 

c) zaplatiť riadne vystavenú faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku III tejto Zmluvy. 

 

3. MV SR si vyhradzuje právo neprevziať dodané certifikáty a nezaplatiť cenu podľa tejto Zmluvy, ak 

sa certifikáty odlišujú od schválenej a objednanej špecifikácie, grafických návrhov, požiadaviek na 

kvalitu alebo vyhotovenie, balenie, alebo ak neobsahujú požadované informácie, nie sú spracované 

požadovanou technológiou tlače, alebo vykazujú iné vady.  

 

4. V prípade, že hrozí omeškanie dodania certifikátov, Mincovňa bude o tejto skutočnosti okamžite 

informovať MV SR po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody 

omeškania a predpokladaný deň dodania certifikátov. Splnením oznamovacej povinnosti Mincovne 



 
 

podľa predchádzajúceho bodu nie sú dotknuté ostatné nároky MV SR vyplývajúce z porušenia 

záväzku Mincovne dodať certifikáty, predovšetkým nárok na náhradu škody podľa Obchodného 

zákonníka. 

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

1. Celková cena za vyhotovenie certifikátov, ako aj cenová špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 tejto 

Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

2. Pri dodržaní podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, cenu za riadnu tlač certifikátov je MV SR 

povinné uhradiť na základe faktúry vystavenej Mincovňou v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

do podateľne MV SR. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude dodací list, podpísaný 

povereným zamestnancom, resp. príslušníkom OS SR a povereným zamestnancom Mincovne, 

preukazujúci odovzdanie a prevzatie certifikátov. 

 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

platnom znení a zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení. Okrem toho musí 

obsahovať ďalšie náležitosti v nasledovnom rozsahu:  

a) číslo zmluvy MV SR,  

b) číslo objednávky MV SR, ak bude vystavená,  

c) dodací list podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, má MV SR právo vrátiť ju v lehote splatnosti 

na doplnenie a/alebo prepracovanie Mincovni. Mincovňa túto faktúru podľa charakteru nedostatkov 

buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na tejto opravenej (novej) faktúre vyznačí novú 30 dňovú 

lehotu splatnosti a doručí ju do podateľne MV SR.  

 

Článok IV 

Dôverné informácie  

1. Všetky informácie - najmä dokumenty, listiny, špecifikácie, plány, výkresy, náčrty, programy, modely, 

vzorky, dáta, a iné informácie zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ktoré sa týkajú 

zabezpečenia tlače certifikátov, ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré sa Zmluvné strany dozvedia 

v súvislosti so Zmluvou, a ktorých zverejnenie či iné poskytnutie verejnosti nie je vyžadované 

právnym poriadkom sú považované za dôverné. 

 



 
 

2. Nakladanie s duševným vlastníctvom k výsledkom činnosti Mincovne, ktoré sú chránené Autorským 

zákonom (tlačové podoby a všetky tlačové podklady k výrobe certifikátov) je možné iba takým 

spôsobom a v takom rozsahu, aby nebola ohrozená bezpečnosť výroby, distribúcie a používanie 

certifikátov v súlade s účelom, pre ktorý boli občanom Slovenskej republiky vydané. 

 

Článok V 

Doručovanie 

1. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane tejto Zmluvy 

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu pre doručovanie písomností uvedenú 

v záhlaví Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená Zmluvnej strane, ktorá písomnosť 

doručuje. Oznámenie o zmene adresy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, ak 

oznamujúca strana v ňom neuvedie ako okamih účinnosti neskorší deň. 

 

2. Písomnosť sa doručuje osobne alebo doporučene, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak. Za účinné 

doručenie sa považuje aj odmietnutie prevzatia písomnosti Zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť 

určená, pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia. Rovnako 

sa bude doručenie považovať za účinné aj v prípade, ak adresát zásielku neprevezme z dôvodu 

neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky doručenia nastanú v danom 

prípade dňom vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu 

zásielky nedozvedel, pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 

 

3. Bežná komunikácia medzi sa Zmluvnými stranami môže uskutočňovať elektronickou poštou. 

V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty sa písomnosť považuje za doručenú 

prijatím potvrdenia Zmluvnej strany tejto Zmluvy o doručení písomnosti. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán upravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, najmä ustanoveniami zmluvy o dielo (§ 536 a nasl.) 

 

2. Zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy ku dňu uvedenému 

v takejto dohode, 



 
 

b) odstúpením od Zmluvy, 

c) výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 dni, počítajúc od prvého dňa 

bezprostredne nasledujúceho po doručení výpovede, 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami. Zmluva je povinne 

zverejňovaným dokumentom v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloha(y) 

je/bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Zverejnenie Zmluvy v registri 

zabezpečí MV SR a Mincovni doručí potvrdenie o zverejnení. Register je verejný zoznam povinne 

zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zmluva 

nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 2 vyhotovenia. 

 

5. Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán, pokiaľ v Zmluve nie je 

uvedené inak. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto Zmluvu sú oprávnené konať v mene Zmluvných 

strán a ich zaväzovať. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu s jej súčasťami pozorne prečítali, jej 

obsahu porozumeli. Zmluva predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. 

Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, 

vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa 

žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy. 

 

Na dôkaz súhlasu s obsahom tejto Zmluvy pripájajú svoje podpisy: 

 

V Kremnici dňa: 22.10.2020 V Bratislave dňa: 22.10.2020 

 

 

............................................................................. 

 

 

 

............................................................................. 

 

 

 



Príloha č. 1 k zmluve na tlač medicínskych certifikátov 
 

1. Certifikát/Medical certificate, obojstranná tlač, formát A5 podľa priloženej predlohy príloha 
zmluvy č.2. 

2. Obálka formátu A5. 

3. Celkový počet kusov certifikátov za fázu 1, 2 a 3 je spolu 10 000 000 ks, počet balíkov 20 000 
ks, v balíku sa nachádza 500 ks certifikátov. 

4. Celkový počet obálok za fázu 1,2 a 3 je spolu 10 000 000 ks, počet balíkov 10 000 ks, v balíku 
sa nachádza 1 000 ks obálok. 

5. Cena za 1 ks certifikátu je stanovená vo výške 0,0259 EUR bez DPH za jeden kus certifikátu, 
cena za 1 balík v počte 500 certifikátov je 12,95 EUR bez DPH a celková cena za 10 000 000 
ks certifikátov je 259 000 EUR bez DPH. 

6. Cena za 1 ks obálky je stanovená vo výške 0,02 EUR bez DPH za jeden kus obálky, cena za 1 
balík v počte 1 000 obálok je 20 EUR bez DPH a celková cena za 10 000 000 ks obálok je 
200 000 EUR bez DPH. 

7. Celková cena predmetu zmluvy je stanovená na 459 000 EUR bez DPH. 

8. Časový harmonogram dodávok: 

Fáza 1:  plošného testovania občanov na ochorenie COVID – 19 konaného v dňoch 23.-
25.10.2020 
  
o Formát A5 Certifikát/Medical certificate obojstranná ceninová tlačovina, dodanie do 
22.10.2020 do 10:00 hod. v náklade 191 000 ks. 9 000 ks ostane v Mincovni Kremnica, š.p. 
na ďalšie použitie ako rezerva. Týchto 9 000 ks bude najneskôr prevzatých s fázou 3. 
o Obálka A5 dodanie do 22.10.2020 do 10:00 hod. v náklade 191 000 kusov. 9 000 ks 
obálok ostane v Mincovni Kremnica, š.p. na ďalšie použitie ako rezerva. Týchto 9 000 ks 
bude najneskôr prevzatých s fázou 3.  

 
Fáza 2:  plošného testovania občanov na ochorenie COVID – 19 konaného v dňoch 30.10.-
1.11.2020 
  
o Formát A5 Certifikát/Medical certificate obojstranná ceninová tlačovina, dodanie do 
29.10.2020 do 10:00 hod. v náklade 5 000 000 listov 
o Obálka A5 dodanie do 29.10.2020 do 10:00 hod. v náklade 5 000 000 kusov.  

  
Fáza 3:  plošného testovania občanov na ochorenie COVID – 19 konaného v dňoch 6.11.-
8.11.2020 
  
o Predpokladaná dotlač Formát A5 Certifikát/Medical certificate obojstranná ceninová 
tlačovina, dodanie do 5.11.2020 10:00 hod. v náklade 4 800 000 listov 
o Obálka A5 pripraviť do 5.11.2020 do 10:00 hod. v náklade 4 800 000 kusov.  

 
 
  

 



Príloha č. 2 zmluvy na tlač medicínskych certifikátov 

Certifikát/ Medical Certificate  

Na tlač certifikátu je použitý papier s nasledovnými technickými parametrami: 

formát:  A5 

hmotnosť: 80g/m2 – ofsetový papier 

Strana č. 1 

farby:  CMYK – sútlač – ofset 

text:   

Certifikát / Medical Certificate MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Meno/First 

name:.............................................Priezvisko/Surname:................................................................ 

Dátum narodenia/Date of 

Birth:....................................................................................................................... 

osoby, ktorej sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť/ person´s who receives healthcare 

 

Vykonaný dňa/date: ......./....../2020                                                           

Výsledok / Result:      *pozit/positive        *negatívny/negative 

*nehodiace sa preškrtnite 

COVID-19 test, typ - STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test  

 

Strana č. 2 

farby:  2 bezpečnostné farby 

  2 bezpečnostné farby viditeľné pod UV svetlom 

bezpečnostné prvky: giloše, linky, antikopírovací prvok 

text:   

Ďakujeme za Vašu účasť na testovaní.  MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Poučenie pre osoby s negatívnym výsledkom vyšetrenia: 

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť na testovaní o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia,  

kedy sa infekcia v teste ešte neprejavila. Budeme sa tešiť na vašu účasť.  

 



Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej 
domácnosti: 

Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-I9 osoba dodržiava: 

 izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického 
kontaktu, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte určenom na izoláciu 

 zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania 

 v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce 
v spoločnej domácnosti 
 

 o výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre 
deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS a pod. 
 

 denné sledovanie vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z 
príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu). 
 

 denné meranie a zaznamenávanie teploty 
 

 prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok 
 

 všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť keď som Covid 19 
pozit“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid 19 pozit osobou“ 

 

V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, 
horúčka) telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zemne príslušný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva a následne sa riadiť ich pokynmi.  

 

https://korona.gov.sk/
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