
Klientovo číslo zmluvy: 2020/161 

ZMLUVA O PRO BONO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 

  McKinsey & Company, Inc. Slovakia – organizačná zložka, Bajkalská 29/C, 821 01, Bratislava, IČO: 30 

808 286  (ďalej len „spoločnosť McKinsey“) a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky, Štefanovičova 5, 817 82, Bratislava, IČO: 00 151 742 (ďalej len „klient“) sa týmto dohodli na nasledujúcich 
podmienkach v súvislosti s konzultačnými službami, ktoré spoločnosť McKinsey poskytne klientovi v súvislosti 
s programom zabezpečenia odolnosti a obnovy v reakcii na vypuknutie pandémie koronavírusu (COVID-19) (ďalej len 
„služby“). Spoločnosť McKinsey podľa tejto zmluvy poskytne klientovi služby z altruistických dôvodov s cieľom pomôcť 
klientovi pri riešení jedného z najnáročnejších humanitárnych problémov, a to na pro bono základe a bez toho, aby spoločnosť 
McKinsey očakávala, že ako protihodnotu za to dostane od klienta akýkoľvek prospech alebo zvýhodnenie akéhokoľvek 
druhu. Výraz „pridružené spoločnosti“ znamená akékoľvek subjekty, ktoré zmluvnú stranu priamo alebo nepriamo kontrolujú 
alebo sú ňou kontrolované, alebo sú kontrolované rovnakým subjektom ako daná zmluvná strana, alebo ktorékoľvek iné 
subjekty, ktoré sú pridruženými spoločnosťami tejto zmluvnej strany alebo takýchto subjektov. 

 

1. SLUŽBY.  Nastavenie spolupráce, vrátane rozsahu poskytovaných služieb a výstupov predkladaných klientovi (ako sa 

definujú v ďalšom texte), zloženie pracovných tímov a plán práce, budú popísané v ponukách spoločnosti McKinsey, ktoré 
predloží klientovi, a to konkrétne: Ponuka na pomoc pri realizácii programu zabezpečenia odolnosti a obnovy (Slovakia RRP 

McKinsey Support Proposal) zo 4. augusta 2020 a iné prípadné ponuky, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú (každá z nich 

ďalej len „ponuka“). Služby budú zahŕňať hodnotenie alebo prediskutovanie potenciálnych služieb a vypracovanie ponúk zo 
strany spoločnosti McKinsey, pričom zmluvné strany sa môžu stretnúť vo vzájomne dohodnutom čase na prediskutovanie 
napredovania služieb a vzájomné poskytnutie si spätnej väzby. Aby bolo možné poskytnúť predmetné služby v rámci 
dohodnutej lehoty a načas splniť svoje povinnosti, bude sa spoločnosť McKinsey spoliehať na včasnú spoluprácu zo strany 
klienta, vrátane sprístupnenia príslušných údajov, informácií a pracovníkov, plnenie akýchkoľvek úloh alebo zodpovedností, 
ktoré budú klientovi pridelené, a informovanie spoločnosti McKinsey o akýchkoľvek záležitostiach alebo obavách, ktoré 
prípadne klient môže mať v súvislosti s predmetnými službami. V priebehu poskytovania služieb sa priority môžu zmeniť 
alebo sa môžu vyskytnúť neočakávané udalosti, ktoré si môžu vyžiadať zmeny v službách. V takom prípade zmluvné strany 
spoločne prediskutujú očakávaný vplyv týchto služieb a dohodnú sa na prípadných úpravách, čo sa týka rozsahu a 

harmonogramu prác. Klient, pri rešpektovaní príslušného zákona o verejnom obstarávaní, súhlasí, že služby poskytované 
podľa tejto zmluvy nebudú automaticky brániť spoločnosti McKinsey v účasti na akomkoľvek budúcom obstarávaní, ktoré 
klient vyhlási, a že klient bude konať transparentným a primeraným spôsobom, pričom nebude spoločnosť McKinsey pri 

takomto verejnom obstarávaní nijako zvýhodňovať ani znevýhodňovať. 

2. ODMENA.  Klient nebude spoločnosti McKinsey v súvislosti so službami vyplácať žiadny honorár; spoločnosť 
McKinsey bude poskytovať tieto služby bezodplatne (pro bono). Klient súhlasí, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti McKinsey nesprístupní podmienky tejto zmluvy ani žiadnej ponuky žiadnym tretím stranám. Bez ohľadu na 
vyššie uvedené spoločnosť McKinsey súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad 
vlády Slovenskej republiky, a na internetovej stránke klienta ako sa vyžaduje v zmysle slovenského práva, a to po 

predchádzajúcej úprave informácií, na úprave ktorých sa zmluvné strany dohodnú (vrátane ponúk), pričom úpravy nesmú byť 
v rozpore s legislatívou platnou v Slovenskej republike. 

3. MLČANLIVOSŤ.  Spoločnosť McKinsey bude dodržiavať mlčanlivosť o akýchkoľvek dôverných informáciách, vrátane 
akýchkoľvek osobných údajov (ako sa definujú nižšie), ktoré klient poskytne spoločnosti McKinsey v súvislosti 
s predmetnými službami (ďalej len „dôverné informácie“). Spoločnosť McKinsey sprístupní dôverné informácie len svojim 
zamestnancom, splnomocneným zástupcom a zmluvným dodávateľom, ktorí tieto informácie potrebujú vedieť, a ktorí budú 
viazaní povinnosťou mlčanlivosti, bude používať dôverné informácie len na účely poskytovania služieb, vrátane vypracovania 
ponúk a hodnotenia potenciálnych služieb, alebo na iné účely, ako bude klient požadovať, alebo na ktoré dá klient oprávnenie, 

a bude chrániť dôverné informácie v súlade s Predpismi ochrany osobných údajov spoločnosti McKinsey, ktoré sú zverejnené 
na internetovej stránke: https://solutions.mckinsey.com/msd/data-protocols.pdf (ďalej len „Predpisy“) a ktorých jeden 
exemplár tvorí prílohu tejto zmluvy, ako aj v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky vzťahujúcou sa na 
poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy. Vzhľadom na svoju povinnosť mlčanlivosti, pokiaľ dohodnuté služby zahŕňajú 
služby benchmarkingu, spoločnosť McKinsey môže do svojich benchmarkingových databáz zapracovať aj dôverné 
informácie a použiť ich pri zostavovaní správ o upravených alebo celkových trendoch a ukazovateľoch, bez toho, aby bolo 
možné tieto informácie priradiť ku klientovi. Aby spoločnosť McKinsey mohla využiť svoje najlepšie globálne ľudské zdroje 
na poskytovanie služieb klientovi, klient súhlasí, že spoločnosť McKinsey môže dôverné informácie poslať na územia iných 
krajín, ako sú krajiny, kde tieto informácie boli zozbierané alebo prijaté, vrátane poskytnutia týchto informácií pridruženým 
subjektom spoločnosti McKinsey a povereným spracovateľom informácií, ktorí tvoria alebo podporujú infraštruktúru 
spoločnosti McKinsey a zabezpečujú jej udržiavanie, ako sa stanovuje v Predpisoch, aby sa umožnilo vykonávanie činností 
schválených klientom, za predpokladu, že s dôvernými informáciami sa bude neustále zaobchádzať ako s dôvernými a budú 
chránené v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Dôvernou informáciou je akákoľvek informácia, v súvislosti s ktorou možno 
predpokladať, že na ochrane jej  dôvernosti má klient záujem, ktorá nie je verejná alebo bežne dostupná, má skutočnú alebo 
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aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, a to bez ohľadu na jej formu a na to, či je klientom výslovne 
označená ako dôverná. Dôverné informácie nebudú zahŕňať informácie, ktoré sú verejne dostupné alebo ktoré sa stanú verejne 
dostupnými, ktoré sú spoločnosti McKinsey už známe, ktoré získa nezávisle od klienta alebo ku ktorým sa samostatne 
dopracuje, alebo ktorých poskytnutie sa vyžaduje zo zákona. Spoločnosť McKinsey bude primerane, na vlastné náklady, 
spolupracovať s klientom pri reagovaní na akékoľvek zo zákona vyžadované poskytnutie informácií. Pri poskytovaní služieb 
bude spoločnosť McKinsey používať a spoliehať sa predovšetkým na informácie dostupné z verejných zdrojov a dôverné 
informácie, pričom klient potvrdzuje, že je oprávnený poskytnúť spoločnosti McKinsey takéto dôverné informácie, aby ich 
použila v súvislosti s dohodnutými službami, a že spoločnosť McKinsey nebude povinná samostatne si takéto informácie 
overovať. Spoločnosť McKinsey bude povinná, pokiaľ sa tak klient rozhodne a svoje rozhodnutie spoločnosti McKinsey 

oznámi, neodkladne vrátiť alebo zničiť akékoľvek dôverné informácie, vrátane všetkých osobných údajov, ktoré bude mať 
v držbe alebo nad ktorými bude mať kontrolu, keď tieto informácie už nebude potrebovať na poskytovanie služieb, za 
predpokladu, že spoločnosť McKinsey si môže ponechať dôverné informácie len v prípadoch keď sa to vyžaduje podľa 
príslušných zákonov, predpisov alebo podľa zdokumentovaného profesijného archivačného poriadku alebo v iných prípadoch 
podľa oprávnení alebo pokynov klienta. Na akékoľvek takto archivované dôverné informácie sa budú naďalej vzťahovať 
podmienky tejto zmluvy, vrátane podmienok týkajúcich sa dôverných informácií, bezpečnosti a mlčanlivosti. Žiadne dôverné 
informácie, získané v súvislosti s touto zmluvou sa nesmú použiť v prospech spoločnosti McKinsey, jej klientov alebo 

akýchkoľvek tretích strán, pokiaľ sa tak výslovne neuvádza v tejto zmluve.  

4. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV.  Bez akéhokoľvek obmedzenia vyššie uvedených podmienok, ak spoločnosť McKinsey ako 

súčasť svojich služieb a v mene klienta spracúva údaje, ktoré sa týkajú identifikovanej a identifikovateľnej osoby (ďalej len 
„osobné údaje“), spoločnosť McKinsey je povinná (i) spracovávať len také osobné údaje ako klient písomne dovolí, alebo 
ako sa vyžaduje v príslušnej legislatíve, a to aj vrátane prípadov ak spoločnosť McKinsey používa zmluvných dodávateľov 
alebo poverených spracovateľov, ako sa uvádza v tejto zmluve a v Predpisoch, (ii) zavádzať príslušné technické a organizačné 
opatrenia na ochranu takýchto osobných údajov ako sa uvádza v Predpisoch, (iii) neodkladne informovať klienta 
o akomkoľvek incidente, pri ktorom došlo k narušeniu dôverného charakteru, neporušenosti alebo bezpečnosti osobných 
údajov, a (iv) spolupracovať s klientom ako sa vyžaduje podľa príslušnej legislatívy alebo na základe žiadosti klienta na 

zdokumentovanie osobných údajov, osôb, ktorých sa údaje týkajú a činností spracovania vzťahujúcich sa na predmetné 
služby, vrátane prípadov keď sú súčasťou príslušnej ponuky. V prípade, že klient prevedie osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe (General Data Protection Regulation 2016/679) spoločnosti McKinsey mimo Európskeho hospodárskeho 
priestoru, alebo ak sa zmluvné strany dohodnú inak alebo ak sa bude niečo iné vyžadovať podľa príslušnej legislatívy, 

zmluvné strany súhlasia, že sa bude predpokladať, že do tejto zmluvy budú automaticky zapracované štandardné zmluvné 
ustanovenia pre prevod osobných údajov spracovateľom pochádzajúcim z tretích krajín podľa Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 95/46/EHS (alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý ho nahradí), ktoré sa budú vzťahovať na služby 
poskytované spoločnosťou McKinsey, ako sa uvádza na stránke https://solutions.mckinsey.com/msd/sccs.pdf a tieto 

ustanovenia budú záväzné pre strany tejto zmluvy, vrátane ich pridružených spoločností, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
na alternatívnej dohode v zmysle príslušnej legislatívy. Spoločnosť McKinsey vyhovie primeraným požiadavkám klienta na 
poskytnutie informácií týkajúcich sa spracovateľských činností spoločnosti McKinsey, a to v rozsahu primerane potrebnom 

na to, aby si klient overil, že spoločnosť McKinsey si plní všetky povinnosti podľa tejto zmluvy, vrátane toho, že poverí 
svojho riaditeľa pre bezpečnosť IT alebo osobu s porovnateľnou kvalifikáciou, aby poskytla informácie o ponukách 
a spracovávaní informácií spoločnosťou McKinsey v súvislosti so službami, pričom vyššie uvedené predpokladá umožnenie 
úplného uspokojenia požiadaviek akéhokoľvek auditu zo strany klienta alebo práva previerky spoločnosti McKinsey, ale 

zároveň sa tým nebráni žiadnemu zo zákona oprávnenému alebo regulačnému orgánu na vykonanie takéhoto auditu alebo 
previerky podľa príslušnej legislatívy, ani neobmedzuje ich spôsobilosť v tejto súvislosti. Tento článok platí primerane aj pre 
dôverné informácie. 

5. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO.  Klient bude vlastníkom všetkých správ a iných výstupov, ktoré spoločnosť McKinsey 

vypracuje pre klienta a dodá klientovi v súvislosti s predmetnými službami (ďalej len „výstupy predkladané klientovi“), s tou 

výnimkou, že spoločnosť McKinsey si ponecháva vlastníctvo všetkých návrhov, know-how, nástrojov, dotazníkov a 

hodnotení, modulov, kurzov, rámcových dokumentov, softvéru, algoritmov, databáz, obsahu, modelov a externe 

vypracovaných a vylepšovaných odvetvových prognóz vývoja týkajúcich sa služieb alebo súvisiacich s týmito službami 
(ďalej len „nástroje spoločnosti McKinsey“), pričom sa má za to, že žiaden z nástrojov spoločnosti McKinsey nebude 

obsahovať dôverné informácie klienta. Pokiaľ výstupy predkladané klientovi obsahujú nejaký vložený nástroj spoločnosti 
McKinsey, spoločnosť McKinsey týmto poskytuje klientovi nevýhradné, neprevoditeľné povolenie používať a kopírovať 
nástroje spoločnosti McKinsey, pričom toto povolenie má celosvetovú platnosť, poskytuje sa bez licenčných poplatkov a nie 

je možné toto povolenie ďalej delegovať. Toto povolenie spoločnosti McKinsey sa poskytuje ako súčasť výstupov 
predkladaných klientovi a vzťahujú sa naňho obmedzenia podľa tejto zmluvy čo sa týka zverejňovania materiálov spoločnosti 
McKinsey a publicity. Klient súhlasí s tým, že bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti McKinsey ani 

samotný klient ani žiadna tretia strana na základe povolenia od klienta (a) nebude získavať prístup k akýmkoľvek nástrojom 
alebo výstupom spoločnosti McKinsey, ktoré sa predkladajú klientovi, kopírovať ich alebo uplatňovať na ne spätné postupy 
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(reverse engineer), a (b) odstraňovať ani obchádzať bezpečnostné prvky alebo technologické zabezpečenie, vrátane, okrem 
iného, upozornení, digitálnej ochrany, metaúdajov, vodoznakov, alebo vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti, ktoré sa 
uvádzajú spoločne s ktorýmkoľvek nástrojom alebo výstupom spoločnosti McKinsey. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa 
zmluvné strany dohodli, že spoločnosť McKinsey poskytne klientovi verziu výstupov vhodnú na zdieľanie, či už vcelku alebo 
jej časti, mimo vlastnej organizácie za predpokladu, že klient bude súhlasiť s tým, že (i) neuvedie žiadnu referenciu na 
spoločnosť McKinsey, (ii) nepripojí vo výstupoch predkladaných klientovi žiadnu referenciu na spoločnosť McKinsey a (iii) 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti McKinsey nezahrnie do výstupov predkladaných klientovi žiadny 
nástroj spoločnosti McKinsey.  

6. ZVEREJNENIE MATERIÁLOV SPOLOČNOSTI McKINSEY; PUBLICITA.  Práca spoločnosti McKinsey pre klienta 

je dôverná a je určená výlučne na interné použitie klientom. Spoločnosť McKinsey bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
klienta nesprístupní výstupy predkladané klientovi žiadnej tretej strane. Podobne, klient súhlasí, že bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti McKinsey nesprístupní tretím stranám žiadne materiály alebo informácie, ktoré spoločnosť 

McKinsey klientovi poskytne, vrátane výstupov predkladaných klientovi, okrem prípadov, keď bude zo zákona povinný tak 
urobiť. Každá zo zmluvných strán ďalej súhlasí, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu nepoužije názov alebo 
obchodnú značku druhej zmluvnej strany v žiadnej komunikácii s akoukoľvek treťou stranou, okrem prípadov, keď bude zo 
zákona povinná tak urobiť. 

7. POSKYTOVANIE SLUŽIEB KONKURENCII.  Spoločnosť McKinsey dlhodobo uplatňuje politiku poskytovania 
služieb navzájom si konkurujúcim klientom a klientom s potenciálne konfliktnými záujmami, ako aj protistranám v rámci 
možných fúzií, akvizícií a spojeneckých zmlúv, pričom sa zaväzuje robiť tak bez ústupkov zo svojej profesionálnej 
zodpovednosti, aby zachovala mlčanlivosť o informáciách týkajúcich sa klientov. V súlade s takouto praxou a povinnosťou 
mlčanlivosti, ktorú spoločnosť McKinsey má voči svojim ostatným klientom, nemôže spoločnosť McKinsey poskytovať rady 
alebo konzultovať s klientom záležitosti týkajúce sa jej služieb poskytovaných konkurentom klienta alebo iným stranám. Nič 
v tomto bode zmluvy nemá za účel obmedziť alebo zmenšiť povinnosti spoločnosti McKinsey v súvislosti s dôvernými 
informáciami klienta, vrátane klasifikácie informácií ako dôverné a povinnosti zachovať mlčanlivosť v súvislosti s nimi. 

8. ZODPOVEDNOSŤ.  Služby poskytované podľa tejto zmluvy sa nebudú považovať za investičné, medicínske, právnické, 
daňové, účtovné alebo iné regulované poradenstvo a nepredstavujú ani politické poradenstvo. Spoločnosť McKinsey 

nenahrádza vedenie klienta ani iné rozhodovacie orgány a nezaručuje výsledky. Klient zostáva výlučne zodpovedný za svoje 
rozhodnutia (vrátane politických rozhodnutí), konanie, použitie výstupov predkladaných klientovi a dodržiavanie príslušných 
zákonov, pravidiel a predpisov. Spoločnosť McKinsey nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť, či už priamu alebo 
nepriamu, voči klientovi alebo akejkoľvek tretej strane uplatňujúcej si nároky prostredníctvom klienta, v súvislosti 
s predmetnými službami. Žiadna zo strán nebude niesť zodpovednosť za ušlý zisk alebo iné nepriame, následné, sprievodné, 

represívne alebo mimoriadne škody. Klient súhlasí s tým, že spoločnosti McKinsey nahradí majetkovú ujmu v hodnote 
rovnajúcej sa výške preukázateľne vzniknutých nákladov, vrátane odmeny pre advokáta, ktorá spoločnosti McKinsey vznikne 
v dôsledku jej účasti (ktorá nie je zavinená spoločnosťou McKinsey) na akomkoľvek súdnom, regulačnom, správnom alebo 
inom konaní, v ktorom nebude jednou zo strán, v súvislosti s poskytnutými službami, ak sa bude takáto jej účasť vyžadovať 
zo zákona. 

9. MIMORIADNE OKOLNOSTI; NEŽIADÚCE UDALOSTI.  Ak sa počas trvania tejto zmluvy vyskytne, bude vykonaná 
alebo nadobudne účinnosť nejaká udalosť, okolnosť, predpis, obmedzenie, vývoj okolností alebo kombinácia týchto faktorov 

(ďalej len „nežiadúca udalosť“), či už by sa dala predvídať alebo nie a či už by sa jej dalo predísť uplatnením náležitej 
starostlivosti alebo nie, v dôsledku čoho bude pre spoločnosť McKinsey nebezpečné (alebo jej vznikne zdravotné riziko), 
nerealizovateľné, nevýhodné, nehospodárne alebo zaťažujúce prikročiť k poskytovaniu služieb alebo pokračovať v ich 

poskytovaní alebo aspoň ich časti (okrem iného výskyt akejkoľvek nežiadúcej udalosti, ktorá spĺňa charakteristiku zásahu 
vyššej moci, ako napr. živelná pohroma, zásah vyššej moci, konanie vlády, vojna a iné nepriateľské akcie, terorizmus, protest, 

externý rozvrat a iné), spoločnosť McKinsey môže na základe písomného oznámenia adresovaného klientovi, prerušiť 
poskytovanie služieb až dokým nežiadúca udalosť nepominie a zmluvné strany budú považovať za realizovateľné pokračovať 
v ich poskytované. Ak prerušenie bude trvať viac ako 60 dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť túto zmluvu 
písomnou výpoveďou, ktorú pošle druhej zmluvnej strane. S prerušením poskytovania služieb podľa tejto zmluvy sa nebude 

spájať zodpovednosť, resp. povinnosť úhrady akýchkoľvek čiastok z titulu pokuty, náhrady škody alebo inej kompenzácie. 

10. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY.  Akékoľvek poskytovanie služieb uskutočnené pred podpisom tejto zmluvy 
dohodnuté s klientom sa považuje za konanie podľa tejto zmluvy a má pokračovať v súlade s touto zmluvou. Táto zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Táto zmluva bude trvať až dokým 
nebude ukončená v súlade s jej podmienkami.  Pokiaľ sa v príslušnej ponuke nebude uvádzať inak, ktorákoľvek zo zmluvných 
strán môže kedykoľvek ukončiť poskytovanie služieb s účinnosťou od momentu doručenia výpovede druhej strane.  

11.  ZÁKON O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM.  Spoločnosť McKinsey si je vedomá toho, že na klienta sa 
vzťahujú povinnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a má záujem spolupracovať s klientom pri plnení 
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týchto povinností. Pred poskytnutím akýchkoľvek materiálov alebo informácií chránených majetkovým právom a získaných 
od spoločnosti McKinsey v súvislosti s prejednaním, plnením tejto zmluvy alebo inak v súvislosti s touto zmluvou, je klient 

povinný informovať spoločnosť McKinsey a túto vec s ňou konzultovať. Klient potvrdzuje, že takéto materiály alebo 
informácie môžu byť predmetom výnimiek z povinnosti sprístupnenia a potvrdzuje, že sprístupnenie takýchto materiálov 
alebo informácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti McKinsey môže mať za následok nenapraviteľnú, 
nevyčísliteľnú a pretrvávajúcu škodu pre spoločnosť McKinsey. To neplatí v prípade, ak spoločnosť McKinsey v lehote 

stanovenej zákonom o slobodnom prístupe k informáciám na výzvu klienta neodpovie. 

12. ZÁRUKY.  Klient potvrdzuje, že prijatie služieb na pro bono základe podľa tejto zmluvy je v súlade s príslušnými 
zákonmi a predpismi ako aj s internými procesmi a postupmi klienta na zabezpečenie súladu s požiadavkami. Klient 
a spoločnosť McKinsey zaručujú, že budú dodržané protikorupčné zákony a iné príslušné zákony a predpisy v ich aktuálnom 
znení.  

13. RÔZNE.  Táto zmluva a ponuky predstavujú celú dohodu medzi zmluvnými stranami, pričom neexistujú žiadne 
predchádzajúce alebo súbežne existujúce, ústne alebo písomné vyhlásenia, memorandá alebo dohody týkajúce sa tejto veci, 
ktoré by neboli plne vyjadrené v tejto zmluve, resp. ponuke. Táto zmluva a ponuky sa budú riadiť a vykladať v súlade so 
zákonmi Slovenskej republiky bez zohľadnenia zásad kolíznych noriem, a majú slúžiť na prospech právnych nástupcov 
a nadobúdateľov klienta a spoločnosti McKinsey a sú pre nich záväzné. Táto zmluva bola vyhotovená v anglickom 

a slovenskom jazyku, pričom obidve verzie majú rovnakú platnosť, avšak v prípade nezrovnalostí má anglická verzia 

prednosť. Táto zmluva bola vyhotovená v troch origináloch, pričom klient dostane dva originály a spoločnosť McKinsey 

dostane jeden originál. Nasledujúce články zmluvy pretrvajú v platnosti aj po dokončení alebo ukončení poskytovania služieb: 

3 (Mlčanlivosť), 4 (Bezpečnosť údajov), 5 (Duševné vlastníctvo), 6 (Zverejnenie materiálov spoločnosti McKinsey; 

Publicita), 7 (Poskytovanie služieb konkurencii), 8 (Obmedzenie zodpovednosti), 9 (Mimoriadne okolnosti; Nežiadúce 
udalosti), 10 (Trvanie a ukončenie zmluvy), 11 (Zákony o slobodnom prístupe k informáciám), 12 (Záruky klienta) a 13 

(Rôzne), ako aj akékoľvek iné ustanovenie, ktoré by malo zostať v platnosti, či už zo zákona alebo vzhľadom na jeho povahu. 

Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na žiadnu inú osobu 
alebo subjekt bez písomného súhlasu druhej strany, pričom tento súhlas nemožno bezdôvodne odoprieť, avšak za 
predpokladu, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na svoju 

pridruženú spoločnosť na základe náležitého písomného oznámenia druhej strane, ale bez potreby písomného súhlasu druhej 
strany. Takéto postúpenie nezbavuje žiadnu zo strán jej povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Spoločnosť McKinsey je 

nezávislým zmluvným dodávateľom a nie splnomocneným zástupcom alebo sprostredkovateľom klienta. Bez ohľadu na 
akýkoľvek vývoj rokovaní medzi zmluvnými stranami v ktoromkoľvek momente alebo na akékoľvek s ním súvisiace 

vyhlásenie naznačujúce niečo iné, alebo iný podobný dokument vydaný niektorou zo strán sa nesmú vykladať tak, že menia 

podmienky tejto zmluvy. Práva a opravné prostriedky poskytnuté touto zmluvou sú kumulatívne a nevylučujú sa nimi žiadne 
práva a opravné prostriedky vyplývajúce zo zákona alebo podľa práva spravodlivosti.   

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  McKinsey & Company, Inc. Slovakia  

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava       Bajkalská 29/C, 821 01, Bratislava 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

Meno:  Eduard Heger Meno:  Dan Svoboda 

 

Funkcia:  podpredseda vlády a minister financií Funkcia:  Senior Partner 

Dátum:   Dátum:  
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Príloha 

 

Protokoly na ochranu údajov 

 

Spoločnosť McKinsey súhlasí a zaručuje sa, že implementovala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu 
dôverných informácií pred náhodným alebo nelegálnym zničením alebo náhodnou stratou, pozmenením, neoprávneným 

zverejnením alebo sprístupnením, najmä v prípadoch keď súčasťou spracovania je prenos dát v rámci siete, ako aj ochrana 

pred všetkými inými nelegálnymi formami spracovania, a že tieto opatrenia zaručujú úroveň bezpečnosti, ktorá je primeraná 
rizikám spojeným so spracovaním a daným povahou informácií, ktoré majú byť chránené vzhľadom na existujúci stav 
techniky a náklady na ich implementovanie. Tieto opatrenia podľa okolností zahŕňajú napríklad: 

 

1. Implementácia a dodržiavanie písomných požiadaviek programu informačnej bezpečnosti v súlade so zavedenými 
odvetvovými normami a vrátane opatrení administratívnej, technickej a fyzickej bezpečnosti primeraných povahe dôverných 
informácií a navrhnutých na ochranu takýchto informácií pred neoprávneným prístupom, zničením, použitím, zmenou alebo 
prezradením; neoprávneným prístupom k informáciám alebo použitím, ktoré môžu mať za následok značnú škodu alebo 
nepríjemnosti pre klienta; a akýmkoľvek očakávaným ohrozením alebo rizikám pre bezpečnosť alebo neporušenosť takýchto 
informácií; 
 

2. Prijatie a zavedenie primeraných bezpečnostných štandardov a noriem; 
 

3. Určenie zodpovednosti za riadenie informačnej bezpečnosti a ochranu údajov a na požiadanie poskytnúť klientovi kontaktné 
údaje na príslušné zodpovedné osoby v spoločnosti McKinsey; 
 

4. Vyčlenenie adekvátnych personálnych zdrojov na informačnú bezpečnosť; 
 

5. Vykonávanie overovacích kontrol osôb v trvalom pracovnom pomere, ktoré majú prístup k dôverným informáciám; 
 

6. Vykonávanie náležitých previerok osobných spisov pracovníkov a vyžadovanie od pracovníkov, dodávateľov a ostatných 
osôb s prístupom k dôverným informáciám, aby uzatvorili písomné dohody o mlčanlivosti; 
 

7. Vykonávanie školení, aby si zamestnanci a ostatné osoby, ktoré majú prístup k dôverným informáciám, boli vedomé rizík 
spojených s bezpečnosťou informácií a zlepšenie dodržiavania zásad a noriem spoločnosti McKinsey v súvislosti s ochranou 

dát, a vyžadovanie od takýchto pracovníkov, aby zachovali bezpečnosť všetkých dôverných informácií a mlčanlivosť o nich, 

a to tak počas ich pôsobenia vo funkcii, kde k nim majú prístup, ako aj po skončení pôsobenia v takejto funkcii; 
 

8. Delegovanie spracovania určitej infraštruktúry a funkcie údržby (napr. hosting, zálohovanie, údržba, práca administrátora, 

zdieľanie a ukladanie súborov, helpdesk) na tretie strany. Čo sa týka takýchto subjektov, na ktoré bude delegované 
spracovanie informácií: 
 

a. Klient potvrdzuje, že spoločnosti McKinsey bude dovolené, aby delegovala spracovanie dôverných informácií na iné subjekty, 
za predpokladu dodržania vyššie uvedených kontrol a požiadaviek. 
 

b. Spoločnosť McKinsey zabezpečí, aby sa od subjektov, na ktoré bolo delegované spracovanie dôverných informácií, 
vyžadovalo zavedenie bezpečnostných kontrol, ktoré nebudú menej prísne ako kontroly vyžadované týmto dokumentom, 

bude sa na ne vzťahovať právne uznaný mechanizmus ich prenosu, a tieto subjekty budú viazané písomnými dohodami 
uvádzajúcimi rovnaké podmienky. 
 

c. Aktuálny zoznam subjektov, na ktoré spoločnosť McKinsey’s delegovala spracovanie informácií, a ktorý sa bude priebežne 
aktualizovať, keď budú spracovaním informácií poverené nové subjekty, sa uvádza na adrese 

https://solutions.mckinsey.com/msd/subprocessors, pričom spoločnosť McKinsey zabezpečí pre klienta mechanizmus na 

oznamovanie takýchto aktualizácií. Spoločnosť McKinsey môže tiež priamo informovať klienta v prípade, že sa bude 
vyžadovať zapojenie ďalších spracovateľov informácií na spracovávanie dôverných informácií v súvislosti s poskytovanými 
službami. 
 

d. Ak klient neschváli niektorého nového delegovaného spracovateľa, pričom takýto súhlas nemožno odmietnuť bezdôvodne, 

potom klient je povinný informovať spoločnosť McKinsey o takomto rozhodnutí a zmluvné strany sa dohodli, že v takom 

prípade budú spolupracovať v dobrej viere, aby takúto záležitosť vyriešili. Pokiaľ sa im nepodarí túto vec vyriešiť, spoločnosť 
McKinsey je povinná buď prestať používať sporný subjekt na spracovanie predmetných dôverných informácií alebo oznámiť 
klientovi, že môže ukončiť poskytovanie tej časti služieb, kde sa vyžaduje používanie daného delegovaného spracovateľa 
v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve na základe ktorej sa služby poskytujú.  
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9. Zabránenie neoprávnenému prístupu k dôverným informáciám používaním podľa potreby fyzických a logických vstupných 
kontrol, bezpečných oblastí pre spracovanie údajov, postupov pre monitorovanie používania zariadení na spracovanie údajov, 

zabudovaný systém kontrolných protokolov (audit trails), používanie bezpečných hesiel, technológie na zisťovanie prípadov 
preniknutia do siete, technológie na šifrovanie a autentifikáciu, bezpečné prihlasovacie postupy a ochrana proti vírusom, 

priebežné sledovanie súladu so zásadami a normami spoločnosti v súvislosti s ochranou údajov. Spoločnosť McKinsey 

predovšetkým zaviedla a dodržiava nasledujúce opatrenia (nejde o úplný výpočet): 
 

a. Opatrenia na kontrolu fyzického prístupu, ktoré sú navrhnuté tak, aby bránili neoprávnenému prístupu do systémov 
spracovania dát, ako napríklad kontroly vstupu vrátane legitimácie oprávnených osôb (napr., prístupové identifikačné karty, 

čítačky kariet, poplašné systémy, poplašné zariadenia proti vlámaniu, kamerový systém a vonkajšia bezpečnosť);  
 

b. Opatrenia na odmietnutie používania, ktoré sú určené na predchádzanie neoprávnenému použitiu systémov na ochranu dát 
prostredníctvom technických (ochrana prostredníctvom kľúčových slov/hesiel) a organizačných opatrení na identifikáciu 
užívateľa a autentifikáciu (napr. automaticky vyžadované používanie hesiel určitej úrovne zložitosti, automatická deaktivácia 
a požiadavka na zmenu hesla, firewally); 

c. Autorizačné systémy a prístupové práva vychádzajúce z požiadaviek, monitorovanie a registrácia prístupu do systému na 
povolenie prístupu k systémom na spracovanie dát výlučne len osobám s príslušnými prístupovými oprávneniami; 
 

d. Opatrenia na kontrolu prenosu dát, aby sa zabránilo neoprávnenému prečítaniu, skopírovaniu, úprave alebo vymazaniu 
dôverných informácií počas elektronického prenosu, ich prevozu alebo skladovania na dátových nosičoch, a počas prenosu 
a prijímania záznamov. Program informačnej bezpečnosti spoločnosti McKinsey je predovšetkým určený na umožnenie 
šifrovania elektronického prenosu (inak ako faxom) dôverných informácií mimo systému IT spoločnosti McKinsey alebo dát 
posielaných prostredníctvom bezdrôtovej siete na ochránenie bezpečnosti prenosu. 
 

e. Testovanie odolnosti proti prienikom vykonávané na IT systémoch a aplikáciách spoločnosti McKinsey; 
 

f. Pri delegovaní výkonu služieb, ktoré zahŕňajú aj spracovanie dôverných informácií, je spoločnosť McKinsey povinná uzavrieť 
oficiálne dohody s každým takýmto subdodávateľom, pričom sa od subdodávateľa bude vyžadovať, aby zaviedol 
bezpečnostné kontroly nie menej prísne ako kontroly uvedené v tomto dokumente a v priloženej dohode; 
 

g. Opatrenia na ochranu dôverných informácií pred náhodným zničením alebo stratou, vrátane, okrem iného, zálohovania 
údajov, zavedenia zásad archivácie a bezpečnej skartácie, bezpečné uskladnenie dát mimo sídla spoločnosti dostatočne 
zabezpečené na obnovu po prípadnej havárii, nepretržitá dodávka elektrickej energie, a plán na obnovu po havárii, resp. plán 
na riešenie krízovej situácie; 

h. Opatrenia na zabezpečenie toho, že informácie získané na rôzne účely bude možné spracovať samostatne, okrem iného aj 
adekvátne logické oddelenie dôverných informácií (napr. „kvalifikácia interného klienta“/obmedzenie účelu, oddelenie 

produkčných a testovacích funkcií);   
 

i. Informovanie klienta do 30 dní o požiadavke osoby, ktorej údaje sa spracovávajú, pokiaľ takáto osoba priamo kontaktuje 
spoločnosť McKinsey s požiadavkou na opravu alebo vymazanie jej osobných údajov; 

 

j. Vrátenie alebo bezpečné zničenie dôverných informácií ako sa uvádza v zmluve.   
 

10. Vykonanie takých iných opatrení, ktoré môžu byť za daných okolností adekvátne. 



 

 

Analytická a procesná podpora Ministerstva financií 

Slovenskej Republiky (MF SR) pri príprave RRP  

V tomto memorande chceme potvrdiť náš záväzok podporovať MF SR pri príprave plánu 

obnovy a odolnosti (RRP) a načrtnúť prístup a model podpory.  

Toto memorandum je rozdelené do piatich častí: 1) naše chápanie situácie a ambície; 2) 
princípy a rozsah našej podpory, 3) navrhovaný pracovný plán; 4) tím; 5) predpoklady pre 
úspech a riadenie rizika. 

1. Naše chápanie situácie a ambície 

Slovenská vláda má veľké reformné ambície a ústavnú väčšinu v parlamente. Jej reformný 
plán stojí na ôsmych pilieroch: fiškálne reformy; zelená ekonomika; trh práce a sociálna 
udržateľnosť; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie; verejné inštitúcie a reguláciaô 
digitalizácia. 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) vo výške 673 miliárd EUR vyčleňuje pre 
Slovensko 5.8 miliárd EUR vo forme grantov a ~7 miliárd EUR vo forme pôžičiek. Slovensko 
v súčasnosti pripravuje svoj plán obnovy a odolnosti (RRP) a má v úmysle predložiť ho 

Európskej komisii (EK) po 15. októbri 2020. Termín na osiciálne podanie RRP je 30. apríl 
2021. 

Hoci je RRP iba podmnožinou širšieho národného integrovaného reformného plánu, v tejto 

chvíli má väčšiu naliehavosť. 

2. Logika a rozsah našej podpory  

Vzhľadom na vysokú úroveň ambícií a naliehavosti RRP navrhujeme dva paralelné okruhy 

práce: 

1. Pomoc pri štruktúrovaní RRP (primárny záber) 

– Pomôcť štrukturovať RRP na základe príkladov dobrej praxe z EK a iných členských 
štátov  

– Koordinovať proces pre rozvinutie RRP iniciatív: zozbierať existujúce iniciatívy 
a najlepšiu prax zo sveta pre ďalšiu inšpiráciu, podporiť proces na generovanie 

nových nápadov (napr. prostredníctvom diskusií s expertami určenými MF SR) 

– Podporiť iteratívny proces pre spresnenie iniciatív v RRP a zaistenie dostatočnej 

jasnosti a praktickosti (na základe kritérií, akými sú napr. vplyv na HDP a 

zamestnanosť, časový harmonogramu, predpoklady pre úspešnú implementáciu, 

finančné potrieby alebo hrubý realizačný plán, hodnotených na základe jasných 
vstupov a výpočtov MF SR a relevantných rezortov) 

– Procesne podporiť MF SR pri sumarizácii plánu na predloženie EK (v slovenčine) 

2. Ľahká podpora pri príprave Národného integrovaného reformného plánu 

s potenciálnou detailnejšou pomocou vo vybraných oblastiach 

– Zozbierať existujúce iniciatívy (ako súčasť práce na RRP, vrátane iniciatív ktoré sa 
nekvalifikujú do RRP)  



 

 

– Pomôcť pripraviť syntézu reformného plánu pre jednu vybranú oblasť na základe 

vstupov od MF SR, relevantných ministerstiev a expertov (napr. pre tému e-

government) a zozbierať odborné vstupy pre ďalšie prioritné oblasti 

V oboch okruhoch, navrhujeme podporovať tím MF SR nasledujúcimi spôsobmi (presný 
zoznam spolupracovníkov bude upresnený)  

● Poskytnúť globálne know-how spoločnosti McKinsey, najmä v nasledujúcich oblastiach:  

– Dopad COVID-19: ekonomické dôsledky, ekonomické programy a medzinárodná 
reakcia 

– Príklady dobrej praxe pri príprave podobných dokumentov z iných členských štátov 

– Príklady dobrej praxe pre digitálne technológie a inovácie vo verejnej správe 

● Facilitovať proces (vrátane prípravy návrhu plánu, prípravy pracovných stretnutí a 
odborných workshopov, identifikácia závislostí medzi iniciatívami) 

● Podporiť sumarizáciu, prípravu dokumentu RRP a reformného plánu (vo vybranej oblasti) 

Ponúkame podporu na báze pro-bono na dobu 6 týždňov. 

3. Navrhovaný pracovný plán  

V súlade s nami navrhovaným rozsahom podpory by sme našu prácu naplánovali 
nasledovne:  

1. Príprava plánu obnovy a odolnosti (primárne)  

Šprint 1: Podpora prípravy štruktúry výstupov a prehľadu existujúcich iniciatív (~1 
týždeň)  

i. Dohodnúť štruktúru výstupov 

ii. Rýchlo zhromaždiť existujúce iniciatívy 

iii. Naštrukturovať zozbierané iniciatívy voči kritériám RRP a poskytnúť tak MF SR vstupy pre 

zkodnotenie potrebných zdrojov a alokovaných možností 

iv. Zosumarizovať odkazy na širšie reformné plány na základe vstupov od MF SR 

a relevantných rezortov 

Šprint 2&3: Podpora prípravy iniciatív (~4 týždne: 2 šprity po dvoch týždňoch)  

i. Pomôcť s facilitáciou workshopov s odborníkmi na obohatenie existujúcich a dodefinovanie 

nových iniciatív  

ii. Pripraviť štruktúru na ďalšie rozpracovanie iniciatív  

iii. Zosumarizovať prierezové oblasti naprieč iniciatívami  

iv. Komunikovať výstup na kľúčové zainteresované strany 

Sprint 4: Podpora prípravy exekučného plánu (~1 týždeň)  

i. Podporiť MF SR pri definícii implementačnej časti iniciatív a syntéze koherentného plánu  

ii. Popísať možnosti mechanizmov pre účinnú a včasnú implementáciu (napr. špecializovaná 
pracovná skupina) ako vstup pre MF SR 



 

 

iii. Facilitovať stretnutia s kľúčovými zainteresovanými stranami 

iv. Zosumarizovať vstupy na celkovú prípravu dokumentu 

2. Príprava reformného plánu 

Príprava Národného integrovaného reformného plánu bude prebiehať paralelne s prípravou 
RRP a bude pozostávať najmä z ľahkej procesnej podpory pri štruktúrovaní reforiem. 

Väčšina práce by sa však mala zamerať na facilitáciu prípravy RRP. Procesná podpora 

širšieho reformného plánu by preto bola primárne zameraná na jednu vybranú oblasť (napr. 

e-government). Pri práci na vybranej oblasti očakávame úzku koordináciu s príslušnými 
ministerstvami a ďalšími zainteresovanými stranami. 

4. Tím 

Navrhujeme nasadiť tím, ktorý bude pracovať ruka v ruke s príslušnými tímami 
nominovanými vládou: 

● Vedenie projektu 

● Poprední medzinárodní a lokálni experti  

● 2-3 konzultanti a analytici 

Veľkosť a úväzok tímu sa môže meniť v čase, ale vždy bude k dispozícii dedikovaný tím. 

5. Predpoklady pre úspech a riadenie rizika  

Veríme, že môžeme významne prispieť k tvorbe RRP, ak bude splnených niekoľko 

podmienok. Tieto sú podmienky vychádzajú z nášho typického spôsobu práce, ako aj zo 

skúseností z práce vo verejnom sektore a z iných štúdií. 

McKinsey pomôže MF SR s projektovým riadením a analytickou podporou na báze interných 
vstupov od MF SR a relevantných rezortov. MF SR má plnú zodpovednosť za finálnu verziu 
rerormného plánu a vláda SR má plnú zodpovednosť za finálnu verziu RRP. McKinsey je 

nezávislá poradenská firma a neposkytuje politické odporúčania, ani odporúčania ohľadom 
verejných politík. 

Máme rozsiahle skúsenosti s prácou s inými vládami za týchto podmienok a podrobne ich 

popíšeme v pro-bono zmluve. 

p  p  p 

Bude nám cťou podporiť vás v tomto úsilí. Na inštitucionálnej aj osobnej úrovni sa 

stotožňujeme s vašou ambíciou urobiť zo Slovenska vzor v oblasti ozdravných a reformných 
plánov.  

S úctou, 

 

Váš McKinsey tím 

 



 Client´s Contract Number: 2020/161 

PRO BONO AGREEMENT 

 

  McKinsey & Company, Inc. Slovakia – organizačná zložka, Bajkalská 29/C, 821 01, Bratislava, 

identification number: 30 808 286 (“McKinsey”) and the Slovak Republic represented by the Ministry of Finance of 

the Slovak Republic, Štefanovičova 5, 817 82, Bratislava, identification number: 00 151 742 (the “Client”) hereby agree 

to the following terms in connection with consulting services that McKinsey is providing to the Client in relation to the 

resilience and recovery program in response to the coronavirus disease (COVID-19) (the “Services”). McKinsey is 

providing the Services to the Client under this agreement for altruistic reasons to help the Client solve one of the most 

severe humanitarian challenges, on a pro bono basis and with no expectation to receive any benefit or preferential 

treatment of any kind whatsoever from the Client in return. The term “affiliates” means any entities that directly or 
indirectly control, are controlled by, or are under the same control as, such party or any other entities affiliated with such 

party or entities. 

 

1. SERVICES.  The working arrangements, including scope of the Services, Deliverables (as defined below), team 

composition and workplan, will be described in McKinsey’s proposals submitted to the Client including: Slovakia RRP 

McKinsey Support Proposal dated August 4th, 2020 and as otherwise agreed by the parties (each a “Proposal”). The 

Services shall include the evaluation or discussion of potential services and McKinsey’s preparation of Proposals, and the 
parties may meet at mutually agreed times to discuss the progress of the Services and to exchange feedback. In order to be 

able to complete the Services within the agreed timeframe and to fulfill its responsibilities on a timely basis, McKinsey 

will rely on the Client’s timely cooperation, including the Client making available relevant data, information and 
personnel, performing any tasks or responsibilities assigned to the Client and notifying McKinsey of any issues or 

concerns the Client may have relating to the Services. During the course of the Services, priorities may shift, or 

unexpected events may occur which may necessitate changes to the Services. In this event, the parties will jointly discuss 

the anticipated impact on the Services and agree on any appropriate adjustments, including to the scope of work and 

timeframe. Subject to any applicable public procurement laws, the Client agrees that the Services provided under this 

agreement will not automatically prohibit McKinsey in participating in any future procurement carried out by the Client 

and that the Client will act in a transparent and proportionate manner not to favour or disadvantage McKinsey in any such 

procurement. 

2. COMPENSATION.  The Client shall not compensate McKinsey for its professional fees in connection with the 

Services; McKinsey shall provide its Services on a pro bono basis. The Client agrees that it will not, without McKinsey’s 
prior written permission, disclose the terms of this agreement or any Proposal to any third parties. Notwithstanding the 

above, McKinsey agrees with the publication of this agreement in the Central Register of Contracts administered by the 

Government Office of the Slovak Republic and at the web page of the Client as required by the Slovak law, subject to the 

prior redaction of information that the Parties agree is appropriate for redaction (including the Proposals), which cannot 

be inconsistent with legislation applicable in the Slovak Republic. 

3. CONFIDENTIALITY.  McKinsey will keep confidential any confidential information, including any personal data 

(as defined below), furnished by the Client to McKinsey in connection with the Services (“Confidential Information”).  
McKinsey will disclose Confidential Information only to its employees, agents and contractors who have a need to know 

and are bound to keep it confidential, will use Confidential Information only for purposes of performing the Services, 

including preparing Proposals and evaluating potential Services, or as otherwise requested or authorized by the Client, 

and will protect Confidential Information in accordance with the McKinsey Data Protection Protocols available at 

https://solutions.mckinsey.com/msd/data-protocols.pdf (the “Protocols”) a version of which is attached at the Annex to 

this agreement as well as in accordance with the legislation valid in the territory of the Slovak Republic, as relevant to the 

provision of the Services under this agreement. Subject to its confidentiality obligations, where the agreed upon Services 

include benchmarking services McKinsey may also incorporate Confidential Information into its benchmarking databases 

for use in reporting on sanitized or aggregate trends and metrics without attribution to the Client. To bring the best of 

McKinsey’s global resources to serve the Client, the Client agrees that McKinsey may transfer Confidential Information 

to geographies other than those in which it was collected or received, including to McKinsey affiliates and sub-processors 

that comprise or support McKinsey’s infrastructure and maintenance functions as set forth in the Protocols, to facilitate 

any activities authorized by the Client, provided that at all times Confidential Information will be treated as confidential 

and protected in accordance with the terms of this agreement. Confidential Information is any information for which it 

can be assumed that, due to its nature and content, the Client has an interest in protecting its confidentiality and which is 

not public and/or commonly available, has actual or at least potential material or nonmaterial value, regardless of its form 

and whether it is explicitly identified as confidential by the Client. Confidential Information shall not include information 

that is or becomes publicly available, already known to McKinsey, independently acquired or developed by McKinsey or 

legally required to be disclosed. McKinsey will reasonably cooperate with the Client, at its expense, in responding to any 
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legally required disclosure. In performing the Services, McKinsey will use and rely primarily on information available 

from public sources and the Confidential Information, and Client acknowledges that it is authorized to provide McKinsey 

with such Confidential Information for its use in connection with the agreed Services and that McKinsey will have no 

obligation to independently verify such information. At the Client’s election and notification to McKinsey, McKinsey 
shall promptly return or destroy any Confidential Information, including any personal data, in its possession or control 

when the same is no longer necessary for the provision of the Services, provided that McKinsey may retain such 

Confidential Information only as required by applicable law, regulation or documented professional archival policy or as 

otherwise authorized or instructed by the Client. Any Confidential Information so retained shall at all times remain 

subject to the terms and conditions of this agreement, including with respect to confidentiality, security and non-

disclosure. No Confidential Information obtained in connection with this agreement may be used for the benefit of 

McKinsey, its clients or any third parties, except as expressly provided in this agreement.  

4. DATA SECURITY.  Without limiting the foregoing, if McKinsey processes data as part of the Services and on 

behalf of the Client which relates to an identified or identifiable person (“personal data”), McKinsey shall (i) only process 
such personal data, including with respect to McKinsey’s use of subcontractors or sub-processors, as set forth in this 

agreement and the Protocols, as otherwise authorized in writing by the Client, or as required by applicable law, (ii) 

implement appropriate technical and organizational measures to protect such personal data as set forth in the Protocols, 

(iii) promptly notify the Client of any incident in which the confidentiality, integrity or security of the personal data has 

been compromised, and (iv) collaborate with the Client as required by applicable law or the Client’s request to document 
the personal data, data subjects and processing activities related to the Services, including as part of an applicable 

Proposal. In the event that the Client transfers personal data that is subject to the General Data Protection Regulation 

(2016/679) to McKinsey outside of the European Economic Area, or where otherwise agreed by the parties or required by 

applicable law, the parties agree that the standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors 

established in third countries under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council (or any successor 

thereto), as applicable to McKinsey’s Services and available at https://solutions.mckinsey.com/msd/sccs.pdf shall be 

deemed automatically incorporated into this agreement and binding upon the parties hereto, including their affiliates, 

unless an alternate data transfer arrangement authorized by applicable law is agreed by the parties. McKinsey will comply 

with the Client’s reasonable requests to furnish information regarding McKinsey’s processing activities as is reasonably 

necessary to enable the Client to verify that McKinsey is complying with its obligations under this agreement, including 

by making its Director of IT Security or person of comparable knowledge and position available to provide information 

about the Protocols and McKinsey’s processing in connection with the Services, and the foregoing shall apply in full 
satisfaction of any Client audit or inspection rights of McKinsey, but shall not limit or restrict the ability of any legal or 

regulatory authority to conduct such audit or inspection pursuant to applicable law. This Article applies mutatis mutandis 

also to the Confidential Information. 

5. INTELLECTUAL PROPERTY.  The Client will own all reports and other deliverables prepared for and furnished to 

the Client by McKinsey in connection with the Services (the “Deliverables”), save that McKinsey retains ownership of all 

concepts, know-how, tools, questionnaires and assessments, modules, courses, frameworks, software, algorithms, 

databases, content, models, and industry perspectives developed or enhanced outside of or in connection with the Services 

(the “McKinsey Tools”), it being understood that none of the McKinsey Tools will contain the Client’s Confidential 
Information. To the extent the Deliverables include any embedded McKinsey Tools, McKinsey hereby grants the Client a 

non-exclusive, non-transferable, non-sublicenseable, worldwide, royalty-free license to use and copy the McKinsey Tools 

solely as part of the Deliverables and subject to the limitations herein on disclosure of McKinsey materials and publicity.  

The Client agrees that, without McKinsey's prior written permission, it will not, or permit any third party to (a) access, 

copy or reverse engineer any McKinsey Tool or Deliverable, or (b) remove or circumvent security or technological 

safeguards, including notices, digital protection mechanisms, metadata, watermarks, or disclaimers provided with any 

McKinsey Tool or Deliverable. Notwithstanding the above, the parties agree that McKinsey will provide the Client with a 

version of the Deliverables suitable for sharing outside its organization provided that when sharing all or part of the 

Deliverables, the Client agrees (i) not to make any reference to McKinsey, (ii) not to add any reference to McKinsey in 

the Deliverables and (iii) not to include in the Deliverables any McKinsey Tool, without McKinsey’s prior written 
consent.  

6. DISCLOSURE OF McKINSEY MATERIALS; PUBLICITY.  McKinsey’s work for the Client is confidential and 
for the Client’s internal use only. McKinsey will not disclose the Deliverables to any third parties without the Client’s 
prior written permission. Similarly, the Client agrees that it will not disclose any materials or information that McKinsey 

furnishes to the Client, including the Deliverables, to any third parties without McKinsey’s prior written permission 

unless it has a legal obligation to do so. Each party further agrees not to use the other party’s name or trademarks in any 
communication with any third party without the other party’s prior written permission unless it has a legal obligation to 

do so. 
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7. SERVING COMPETITORS.  It is McKinsey’s long-standing policy to serve competing clients and clients with 

potentially conflicting interests as well as counter-parties in merger, acquisition and alliance opportunities, and to do so 

without compromising McKinsey’s professional responsibility to maintain the confidentiality of client information.  
Consistent with such practice and McKinsey’s confidentiality obligations to its other clients, McKinsey is not able to 

advise or consult with the Client about McKinsey’s serving the Client’s competitors or other parties. Nothing in this 
section shall operate to limit or reduce McKinsey’s obligations with respect to the Client’s Confidential Information, 

including the confidentiality and non-disclosure obligations with respect thereto. 

8. LIABILITY.  The Services shall not be deemed investment, medical, legal, tax, accounting or other regulated advice 

and do not constitute policy advice. McKinsey does not supplant the Client’s management or other decision-making 

bodies and does not guarantee results. The Client remains solely responsible for its decisions (including policy decisions), 

actions, use of the Deliverables and compliance with applicable laws, rules and regulations. In no event shall McKinsey 

be liable, directly or indirectly, to the Client or any third party claiming through the Client, in connection with the 

Services. Neither party will be liable for any lost profits or other indirect, consequential, incidental, punitive or special 

damages. The Client agrees to indemnify McKinsey for the financial losses in the amount equal to the demonstrably 

incurred costs, including attorney fees, McKinsey incurs as a result of its participation as a non-party in any legal, 

regulatory, administrative or other proceeding relating to the Services (which are not due to McKinsey’s fault) if such 

participation is required by law. 

9. CONTINGENCIES; ADVERSE EVENTS. If an event, circumstance, regulation, restriction, development or a 

combination thereof (an “Adverse Event”), whether or not foreseeable or preventable through the exercise of reasonable 
diligence, occurs, is implemented or becomes effective during the term of this agreement and makes it unsafe (or gives 

rise to a health risk), impracticable, onerous, uneconomic or burdensome for McKinsey to proceed with or continue the 

performance of the Services or any part thereof (including, without limitation, the occurrence of any Adverse Event 

having the characteristics of force majeure such as natural disaster, act of God, act of government, war and other 

hostilities, terrorism, protest, external disruptions, others), McKinsey may, upon notice in writing to the Client, suspend 

the Services until such time as the Adverse Event has subsided and the parties deem it practicable for the Services to 

resume. If the suspension exceeds 60 days, either party may terminate this agreement upon notice in writing to the other 

party. Suspension hereunder shall be without liability and without payment of any amount by way of penalty, damages or 

other compensation. 

10. TERM AND TERMINATION. Any Services provided before the signing of this agreement as agreed with the Client 

shall be treated as being covered by this agreement and shall be continued in line with this agreement. This agreement 

shall become valid upon signature by the parties of this agreement and effective on the day following the day of 

publication of the agreement in the Central Registry of Contracts in accordance with the legislation of the Slovak 

Republic. This agreement shall continue until terminated in accordance with its terms. Except as otherwise provided in 

the applicable Proposal, either party may terminate the Services at any time effective upon written notice to the other. 

11.  FREEDOM OF INFORMATION LAWS.  McKinsey recognizes that the Client is subject to obligations under the 

Act on Free Access to Information and wishes to co-operate with the Client in its discharging of those obligations. The 

Client shall notify and consult with McKinsey prior to disclosing any proprietary materials or information provided by 

McKinsey in discussing, performing under or otherwise in connection with this agreement. The Client acknowledges that 

such materials or information may be covered by exemptions from disclosure and acknowledges that disclosure of such 

materials or information without prior written consent of McKinsey may result in irreparable, unquantifiable and 

continuing damage to McKinsey. This does not apply if McKinsey does not respond to the Client's request within the 

statutory time limit as set out by the Slovak Freedom of Information Act. 

12. WARRANTY.  The Client confirms that accepting services on a pro bono basis under this agreement is in accordance 

with all applicable laws and regulations and the Client’s internal compliance processes and procedures. The Client and 

McKinsey warrant that it will comply with anti-corruption laws and other applicable laws or regulations, as amended 

from time to time.  

13. MISCELLANEOUS.  This agreement and the Proposals constitute the entire agreement between the parties, and 

there are no prior or contemporaneous oral or written representations, understandings or agreements relating to this 

subject matter that are not fully expressed herein or therein. This agreement and the Proposals shall be governed by and 

construed in accordance with the laws of the Slovak Republic without regard to conflicts of law principles and shall inure 

to the benefit of and be binding on the successors and assigns of the Client and McKinsey. This agreement is prepared in 

the English and the Slovak language, both versions being equally authentic, but the English language version shall prevail 

in the event of any discrepancy. The agreement is made in three originals; the Client shall receive two originals and 

McKinsey shall receive one original. The following Sections shall survive the completion or any termination of the 
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Services: 3 (Confidentiality), 4 (Data Security), 5 (Intellectual Property), 6 (Disclosure of McKinsey Materials; 

Publicity), 7 (Serving Competitors), 8 (Limitation of Liability), 9 (Contingencies; Adverse Events), 10 (Term and 

Termination), 11 (Freedom of Information Laws), 12 (Client Warranty) and 13 (Miscellaneous) and any other provision 

which by law or by its nature should survive. Neither party may assign its rights or obligations under this agreement to 

any person or entity without the written consent of the other party, not to be unreasonably withheld, provided, however, 

that either party may assign its rights and obligations under this agreement to its affiliates upon reasonable written notice 

to the other party but without the written consent of the other party. Assignment shall not relieve either party of its 

obligations hereunder. McKinsey is an independent contractor and not the Client’s agent or fiduciary. Notwithstanding 
any course of dealings of the parties at any time or any statement to the contrary contained therein or other similar 

document issued by a party shall be construed to modify the terms of this agreement. Rights and remedies provided in this 

agreement are cumulative and not exclusive of any right or remedy provided at law or in equity.   

 

 

 

 

 

 

 

Ministry of Finance of the Slovak Republic  McKinsey & Company, Inc. Slovakia  

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava      Bajkalská 29/C, 821 01, Bratislava 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

Name:  Eduard Heger Name:  Dan Svoboda 

 

Title:   Deputy Prime Minister and Minister of Finance Title:  Senior Partner 

Date:   Date:  
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Annex 

 

Data Protection Protocols 

 

McKinsey agrees and warrants that it has implemented technical and organizational measures appropriate to protect 

Confidential Information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure 

or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other 

unlawful forms of processing, and that these measures ensure a level of security appropriate to the risks presented by the 

processing and the nature of the information to be protected having regard to the state of the art and the cost of their 

implementation. These measures include, as appropriate and without limitation: 

 

1. Implementing and complying with a written information security program consistent with established industry 

standards and including administrative, technical, and physical safeguards appropriate to the nature of the 

Confidential Information and designed to protect such information from: unauthorized access, destruction, use, 

modification, or disclosure; unauthorized access to or use that could result in substantial harm or inconvenience to the 

Client; and any anticipated threats or hazards to the security or integrity of such information; 

 

2. Adopting and implementing reasonable policies and standards related to security; 

 

3. Assigning responsibility for information security management and data protection and to provide to the Client 

contact details of responsible persons at McKinsey if requested; 

 

4. Devoting adequate personnel resources to information security; 

 

5. Carrying out verification checks on permanent staff that will have access to the Confidential Information; 

 

6. Conducting appropriate background checks and requiring employees, vendors and others with access to the 

Confidential Information to enter into written confidentiality agreements; 

 

7. Conducting training to make employees and others with access to the Confidential Information aware of information 

security risks and to enhance compliance with McKinsey’s policies and standards related to data protection, as well 
as requiring such personnel to keep all such Confidential Information secure and confidential during their assignment 

and thereafter; 

 

8. Sub-processing certain infrastructure and maintenance functions (e.g., hosting, backup, maintenance, administration, 

file sharing and storage, helpdesk) to third parties. With respect to such sub-processors: 

 

a. The Client acknowledges that McKinsey shall be permitted to engage sub-processors for the processing of the 

Confidential Information subject to the controls and requirements set forth herein. 

 

b. McKinsey will ensure that sub-processors are required to implement security controls no less stringent than those 

set forth herein, are subject to a legally recognized transfer mechanism, and are bound by written agreements 

reflecting the same. 

 

c. A list of McKinsey’s current sub-processors, which shall be updated when new sub-processors are 

engaged, can be accessed at https://solutions.mckinsey.com/msd/subprocessors, and McKinsey will 

provide the Client with a mechanism to obtain notification of such updates. McKinsey may also directly 

notify the Client in the event additional sub-processors may be required to process Confidential 

Information in connection with the Services. 

 

d. If the Client does not approve of any new sub-processor, such approval not to be unreasonably withheld, then 

Client shall notify McKinsey of such determination and the parties agree to work together in good faith to 

resolve such concerns. To the extent that they cannot be resolved, McKinsey shall either cease its use of the sub-

processor to process the Confidential Information or notify the Client that it may terminate that portion of the 

Services that require the use of the sub-processor in accordance with the terms set forth in the agreement 

pursuant to which such Services are provided.  
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9. Preventing unauthorized access to Confidential Information through the use, as appropriate, of physical and logical 

entry controls, secure areas for data processing, procedures for monitoring the use of data processing facilities, built-

in system audit trails, use of secure passwords, network intrusion detection technology, encryption and authentication 

technology, secure log-on procedures, and virus protection, monitoring compliance with its policies and standards 

related to data protection on an ongoing basis. In particular, McKinsey has implemented and complies with, as 

appropriate and without limitation: 

 

a. Physical access control measures designed to prevent unauthorized access to data processing systems such as 

entry controls including the legitimization of authorized persons (e.g., access ID cards, card readers, alarm 

systems, burglar alarms, video surveillance and exterior security);  

 

b. Denial-of-use control measures designed to prevent unauthorized use of data protection systems by technical 

(keyword/password protection) and organizational measures concerning user identification and authentication 

(e.g., automatically enforced password complexity, automatic disabling and change requirements, firewalls); 

c. Requirements-driven authorization scheme and access rights, and monitoring and logging of system access to 

permit access to data processing systems to only persons with appropriate access rights; 

 

d. Data transmission control measures to restrict Confidential Information from being read, copied, modified or 

removed without authorization during electronic transmission, transport or storage on data media, and transfer 

and receipt records. In particular, McKinsey’s information security program shall be designed to facilitate the 
encryption of electronic transmissions (other than by facsimile) of Confidential Information outside of 

McKinsey’s IT system or transmitted over a wireless network to protect the security of the transmission. 

 

e. Penetration tests conducted on McKinsey’s IT systems and applications; 
 

f. When subcontracting Services involving the processing of Confidential Information, McKinsey shall execute 

formal agreements with each subcontractor that requires the subcontractor to implement security controls no less 

stringent than those set forth here and in the attached agreement; 

 

g. Measures to protect Confidential Information from accidental destruction or loss including, as appropriate and 

without limitation, data backup, retention and secure destruction policies, secure offsite storage of data sufficient 

for disaster recovery, uninterrupted power supply, and disaster recovery and emergency programs; 

h. Measures to ensure that information collected for different purposes can be processed separately including, as 

appropriate and without limitation, adequate logical separation of Confidential Information (e.g., “internal client 
capability”/purpose limitation, separation of functions as production and test);   

 

i. Notification to the Client within 30 days of any data subject request should a data subject directly contact 

McKinsey requesting any correction or deletion of her or his personal data; 

 

j. Return or secure destruction of the Confidential Information as set forth in the Agreement.   

 

10. Taking such other steps as may be appropriate under the circumstances. 

 

 

 

 


