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Rámcová dohoda o poskytnutí služieb diagnostiky 

uzavretá podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

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

obstarávaní“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Sídlo: Stromová 2665/1, 813 30 Bratislava 

V zastúpení: Mgr. Branislav Gröhling, minister 

IČO: 00164381  

DIČ: 2020798725  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK1981800000007000063812 

Kontaktná osoba: JUDr. Jakub Slobodník 

Tel. č.: 0905 198 055 

Email: jakub.slobodnik@minedu.sk 

 

ďalej len („Objednávateľ“) 

 

POSKYTOVATEĽ: 

 

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť  

Sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice  

V zastúpení: Mgr. Milan Vrúbel, predseda predstavenstva  

         Mgr. Michal Tuma, člen predstavenstva  

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, vložka č. 272/R  

IČO: 31625657   

IČ DPH: SK2020468780 

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.   

IBAN: SK55 1100 0000 0026 2600 5048 

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Tuma 

Tel. č.: 0907 892 448 

Email: mtuma@unipharma.sk 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

(„Objednávateľ“ a „Poskytovateľ“ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

Objednávateľ v súlade s § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zadal zákazku “Služby otestovania a 

vyhodnotenia biologickej vzorky prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe výplachu 

ústnej dutiny kloktaním na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 

prostredníctvom vyšetrenia technikou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test)“, a to s cieľom 

zabezpečenia služieb diagnostiky infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým 

koronavírusom SARS-CoV-2 prostredníctvom techniky polymerázovej reťazovej reakcie (RT - PCR) zo 

vzoriek vypláchnutého biologického materiálu z ústnej dutiny. Na základe výsledkov verejného obstarávania 

uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu.  

Článok I 

mailto:mtuma@unipharma.sk
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Vymedzenie pojmov 

 

1. Na účely tejto Zmluvy, jej dodatkov a/alebo príloh budú mať slová a slovné spojenia uvedené v tomto 

článku nasledovný význam: 

 

a)  „Zmluvou“ sa rozumie táto Rámcová dohoda o poskytnutí služieb diagnostiky vrátane jej príloh. 

b)  „Čiastkovou zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená na základe tejto Zmluvy, ktorou sa 

uzatvárajú čiastkové obchody smerujúce k jej realizácii, bez ohľadu na formu, v akej bude Čiastková 

zmluva dojednaná a to najmä na základe Objednávok vystavených Objednávateľom. 

c)  „Zákazkou“ sa rozumie zákazka zadaná Objednávateľom v súlade s ustanovením § 81 písm. c) 

zákona o verejnom obstarávaní zadefinovaná ako “Služby otestovania a vyhodnotenia biologickej 

vzorky prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním 

na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom vyšetrenia 

technikou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test)“. 

d) „Službami diagnostiky“ sa rozumejú služby otestovania a vyhodnotenia biologickej vzorky 

prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber 

biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom vyšetrenia technikou 

polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test) a súvisiace služby uvedené v tejto zmluve a Opise 

predmetu zákazky. 

e) „Testovacou sadou“ sa rozumie 1 balenie testu na odber biologického materiálu pre všetky vekové 

skupiny osôb, určené na testovanie jednej fyzickej osoby,  smerujúca k určeniu detekcie SARS-Cov-

2. Testovacia sada musí byť aplikovaná osobe určenej na testovanie výplachom ústnej dutiny, pri 

ktorej je výsledok založený na detekcii genetického materiálu vírusu SARS-Cov-2, na báze 

zisťovania výsledku laboratórnym posudzovaním polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test). 

Špecifikácia Testovacej sady  je uvedená v prílohe číslo 1 tejto Zmluvy. 

f)  „Poskytovateľom sa rozumie právnická osoba takto označená v záhlaví Zmluvy, ktorá má na 

poskytovanie služieb v zmysle tejto Zmluvy príslušné oprávnenia.  

g) „Objednávateľom“ sa rozumie právnická osoba takto označená v záhlaví Zmluvy, ktorá má záujem 

o poskytovanie služieb zo strany Poskytovateľa v súlade s touto Zmluvou. 

h) „Určenými subjektami“ sa rozumejú právnické osoby určené Objednávateľom, vymedzené 

v prílohe tejto Zmluvy, ktorých zamestnanci, klienti, študenti, žiaci a prípadne iné Objednávateľom 

určené osoby, budú Osobami určenými pre testovanie; Zoznam, IČO a sídla určených subjektov 

tvoria prílohu číslo 2 tejto Zmluvy. 

i) „Osobou určenou pre testovanie“ sa rozumie fyzická osoba, plnoletá alebo neplnoletá, ktorá je 

adresátom testovania s prihliadnutím na svoje postavenie zamestnanca, klienta, študenta, žiaka alebo 

inej osoby vo vzťahu k Určenému subjektu. 

j) „Personálom určených subjektov“ sa rozumejú zamestnanci alebo iné fyzické osoby určené 

štatutárnym orgánom Určených subjektov, ktoré sa budú úplne alebo čiastočne podieľať na realizácií 

úkonov súvisiacich s vykonávaním testovania Testovacími sadami, pri testovaní zabezpečenom na 

základe tejto Zmluvy. 

k)  „Zodpovednou osobou Určeného subjektu“ je fyzická osoba ktorá je: 

 štatutárnym orgánom Určeného subjektu,  

 určená štatutárnym orgánom Určeného subjektu, ak je tento kolektívny, 

 určená Objednávateľom. 

l) „Testovacím miestom“ sa rozumie miesto, kde budú vykonávané testy Osôb určených na testovanie 

a/alebo z ktorého sa bude vykonávať zber Testovacích sád pre účely ich laboratórneho vyhodnotenia. 

Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak resp. sa Objednávateľ s Poskytovateľom nedohodne inak, bude ním 

sídlo Určeného subjektu uvedené v prílohe číslo 2 tejto Zmluvy. 

m) „Videoškolením“ sa rozumie obrazovo-zvukový inštruktážno-edukačný záznam v slovenskom 

jazyku podrobne a systematicky popisujúci postup pri vykonávaní testovania Testovacími sadami, 

určený pre Personál určených subjektov a Osoby určené pre testovanie. 

Článok II. 

Predmet a rozsah Zmluvy 
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1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa realizovať Zákazku „Služby otestovania a 

vyhodnotenia biologickej vzorky prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe 

výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-

2 prostredníctvom vyšetrenia technikou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test)“ v súlade 

s Opisom predmetu zákazky a v súlade s touto Zmluvou. 

 

2. Za účelom realizácie Zákazky sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa počas platnosti a účinnosti 

tejto Zmluvy, na základe čiastkových zmlúv realizovaných formou objednávok, zabezpečiť Služby 

diagnostiky v Trnavskom kraji, pričom Poskytovateľ je povinný najmä: 

 

a) dodať Objednávateľovi riadne a včas plne funkčné Testovacie sady, a teda najmä ich dodať 

v množstve, v cene, neporušených obaloch, v časoch a priamo na miesta uvedené Zmluvou alebo 

určené Objednávateľom, pričom Testovacie sady sa zaväzuje Poskytovateľ dodať na určené miesta 

najneskôr do 4  pracovných dní odo dňa doručenia objednávky Poskytovateľovi; 

b) zaškoliť Personál Určených subjektov, ktorý bude vykonávať testovanie, alebo sa na ňom podieľať, 

o spôsobe prípravy na testovanie, nakladaním s Testovacími sadami, postupe pri testovaní a po 

testovaní, v rozsahu a za podmienok určených touto Zmluvou a to najneskôr pri dodaní Testovacích 

sád  Určeným subjektom; 

c) vypracovať informačný materiál pre Osoby určené pre testovanie a pre ich zákonných zástupcov 

zverejniteľný na webovej stránke Objednávateľa, a to najneskôr 2 dni pred dodaním prvých 

Testovacích sád ktorémukoľvek z Určených subjektov a v súlade s touto Zmluvou; 

d) zabezpečiť zber Testovacích sád, ktoré boli aplikované osobám určeným na testovanie z miest 

dohodnutých touto Zmluvou a ich odvoz do laboratória určeného na vyhodnotenie testov, a to 

bezodkladne po ohlásení Zodpovednou osobou určeného subjektu, že testovanie bolo realizované 

a Testovacie sady, ktorými bol test aplikovaný Osobám určeným pre testovanie boli spolu za príslušný 

Určený subjekt pripravené na laboratórne skúmanie, pričom Poskytovateľ v súčinnosti s 

Objednávateľom sa zaväzuje zabezpečiť, aby zber aplikovaných Testovacích sád mohol byť 

vykonávaný najneskôr vo štvrtok 17:30 kalendárneho týždňa; 

e) do 72 hodín od prevzatia Testovacích sád podľa bodu d) tohto odseku zabezpečiť laboratórne 

vyhodnotenie testov s výsledkom Negatívny/Pozitívny/Nevyhodnotiteľný (v prípade nesprávnej 

aplikácie Testovacej sady Osobou určenou pre testovanie) technikou polymerázovej reťazovej reakcie 

(PCR) a takéto výsledky oznámiť Osobám určeným pre testovanie resp. ich zákonným zástupcom;  

f) zabezpečiť opakované a individualizované vyhodnotenie testovaných vzoriek zo skupiny vzoriek, 

ktorá po laboratórnom vyhodnotení poolovanej skupiny testov vykazovala pozitívny výsledok a to tak, 

aby bolo možné z takejto skupinovej poolovanej vzorky určiť individualizovaný výsledok pre každú 

Osobu určenú na testovanie, ktorá bola súčasťou takejto testovanej vzorky, a to bez potreby získania 

ďalšieho biologického materiálu a zároveň za splnenia podmienky, aby individualizovaný výsledok 

testovania bol Osobe určenej na testovanie oznámený v lehote podľa písm. e) tohto bodu; 

g) bezodkladne po vyhodnotení testov, najneskôr však v lehote podľa písm. e) tohto bodu oznámiť Osobe 

určenej pre testovanie, prípadne jej zákonnému zástupcovi individualizovaný výsledok laboratórneho 

vyhodnotenia testu a zároveň Určenému subjektu anonymizovaný výsledok laboratórneho 

vyhodnotenia testu; 

h) zriadiť hot-line poradenstvo pre Personál určených subjektov a pre Osoby určené pre testovanie, a to 

bezodkladne po uzavretí tejto Zmluvy, pričom o forme a spôsobe poradenstva je povinný 

Objednávateľa bezodkladne informovať. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodané Služby diagnostiky zaplatiť dohodnutú cenu 

špecifikovanú v Článku V.  

 

4. Táto Zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé Čiastkové zmluvy uzavreté medzi 

zmluvnými stranami v rámci a po dobu trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Ustanovenia uvedené 

v tejto Zmluve sú podstatnými náležitosťami každej Čiastkovej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými 

stranami počas trvania tejto Zmluvy. Prípadné odchylné dojednania uvedené písomne v Čiastkových 

zmluvách uzatváraných na podklade tejto Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami tejto Zmluvy. 

 

Článok III 

Objednávky a uzatvorenie Čiastkových zmlúv 
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1. Služby diagnostiky poskytuje Poskytovateľ na základe objednávky Objednávateľa zaslanej 

Poskytovateľovi e-mailom alebo elektronickou správou do zaručenej elektronickej schránky, vo 

výnimočných prípadoch je Objednávateľ oprávnený vykonať objednávku telefonicky, v takom prípade je 

však povinný zaslať najneskôr do 24 hodín potvrdenie Poskytovateľovi a to buď elektronickou správou 

do elektronickej schránky alebo e-mailom (ďalej len „Objednávka“). Každá Objednávka predstavuje 

návrh na uzatvorenie Čiastkovej zmluvy. Záväzné potvrdenie Objednávky Poskytovateľom uskutočnené 

v lehote uvedenej v Objednávke predstavuje akceptáciu návrhu na uzatvorenie Čiastkovej zmluvy, 

pričom Čiastková zmluva je uzatvorená v deň, kedy potvrdenie Objednávky bude doručené 

Objednávateľovi. Poskytovateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť akceptáciu Objednávky, 

v opačnom prípade sa dostane do omeškania a je povinný nahradiť Objednávateľovi náhradu vzniknutej 

škody.  

 

2. Za bezdôvodné odmietnutie akceptácie Objednávky podľa ods. 1 tohto článku sa nepovažuje odmietnutie 

akceptácie Objednávky Poskytovateľom v časti, v rámci ktorej je Testovacím miestom miesto z  okresu, 

ktorý dosahuje podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických 

opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19) zhodnotenie situácie na okresnej 

úrovni (RUVZ) skóre 7, a to v čase zadania Objednávky. Zhodnotenie situácie podľa Alert systému sa 

pre účely tejto Zmluvy bude posudzovať podľa nasledujúceho odkazu: https://github.com/Institut-

Zdravotnych-Analyz/covid19-data/blob/main/OpenData_Slovakia_CovidAutomat.xlsx 

 

3. Písomné potvrdenie Objednávky Poskytovateľom sa vyhotoví na rovnopise Objednávky alebo 

individuálnym listom prípadne emailom doručeným Objednávateľovi.  

 

4. V prípade ak Poskytovateľ potvrdí Objednávateľovi Objednávku po uplynutí lehoty na potvrdenie 

Objednávky uvedenej v Objednávke, má takéto prijatie návrhu na uzatvorenie Čiastkovej zmluvy účinky 

uzatvorenej Čiastkovej zmluvy, ak Objednávateľ o tom bezodkladne upovedomí Poskytovateľa. 

 

5. Čiastková zmluva môže byť uzavretá aj samostatnou písomnou formou vyhotovenou na jednej listine a 

podpísanou oboma zmluvnými stranami, za predpokladu, že obsahuje náležitosti objednávky uvedené 

v ods. 6 tohto Článku. 

 

6. V Objednávke uvedie Objednávateľ najmä: 

 

 Obchodné meno, sídlo, IČO Objednávateľa  

 Obchodné meno, sídlo, IČO Poskytovateľa 

 Číslo Objednávky a dátum vystavenia Objednávky 

 Predpokladaný rozsah objednaných Služieb diagnostiky 

 Určené subjekty 

 Zodpovedné osoby Určených subjektov s aktuálnym mailovým kontaktom takýchto osôb 

 Predpokladaný počet Osôb určených pre testovanie  

 Miesta dodania a počet Testovacích sád 

 Lehoty na dodanie Testovacích sád Určeným subjektom  

 Lehotu na potvrdenie Objednávky  

 Podpis osoby oprávnenej konať za Objednávateľa alebo osoby oprávnenej vystavovať 

Objednávky uvedenej v ods. 9 tohto Článku. 

 

7. V prípade, ak Objednávka neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, prípadne ak niektoré z údajov v nej 

uvedených nie sú Poskytovateľovi jasné, je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne, 

najneskôr však do 24 hodín, informovať a vzájomnou súčinnosťou oboch zmluvných strán akékoľvek 

nejasnosti odstrániť. Pre odstránenie akýchkoľvek nejasností sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že 

v prípade, ak v Objednávke nebude uvedená lehota na potvrdenie Objednávky, považuje sa za takúto 

lehotu lehota 24 hodín odo dňa doručenia Objednávky Poskytovateľovi.  

 

8. Objednávateľ má právo písomne stornovať (odvolať) Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred 

jej záväzným písomným potvrdením Poskytovateľom.  
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9. Objednávky sú oprávnení za Objednávateľa okrem štatutárneho orgánu vystavovať aj nasledovní 

poverení zamestnanci resp. ktorýkoľvek z nich: 

a) JUDr. Jakub Slobodník, tel.: 0905 198 055, e-mail: jakub.slobodnik@minedu.sk  

 

10. Objednávky sú oprávnení za Poskytovateľa okrem štatutárneho orgánu prijímať a potvrdzovať aj 

nasledovní poverení zamestnanci resp. ktorýkoľvek z nich:  

a) Mgr. Michal Tuma, tel.:  0907 892 448 e-mail: mtuma@unipharma.sk  

b) Mgr. Pavol Šulo, tel.: 0904 377 681, e-mail: psulo@unipharma.sk 

 

11. Pre odstránenie akýchkoľvek nejasností zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávka odoslaná na 

ktorúkoľvek z emailových adries uvedených v ods. 10 tohto Článku sa považuje za Objednávku riadne 

zaslanú Poskytovateľovi. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je okrem povinností uvedených v Článku II ďalej povinný najmä: 

a) poskytnúť objednané Služby diagnostiky riadne a včas. Služby diagnostiky sú poskytnuté riadne, ak 

spĺňajú všetky požiadavky podľa Zmluvy a jej príloh, najmä, nie však výlučne, Opisu predmetu 

zákazky a zadaných Objednávok. Služby diagnostiky musia byť poskytnuté v súlade s právnymi 

predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať za následok vznik škody na strane Objednávateľa a/alebo 

Určenej osoby.  Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, t. j. najneskôr do 24 hodín nahlásiť 

Objednávateľovi skutočnosti, ktoré by  mu  bránili alebo by mohli brániť, sťažiť riadne a včasné  

poskytovanie Služieb diagnostiky; 

b) dodať Testovacie sady tak, že budú dodané v neporušených baleniach od výrobcu s tým, že balenie 

bude označené názvom výrobku, výrobcom, dátumom do kedy najneskôr je Testovacia sada 

aplikovateľná Osobe určenej na testovanie (dátum exspirácie), označenie CE certifikátu, typové číslo, 

číslo šarže a bude obsahovať príbalový leták, a to najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa vystavenia 

Objednávky Objednávateľom Poskytovateľovi  

c) dodať Testovacie sady v počtoch, v čase a na miesta dojednané v Čiastkovej zmluve resp. Objednávke 

a v súlade s touto Zmluvou; 

d) zaškoliť Personál Určených subjektov tak, že im poskytne nahrávku podrobného a Objednávateľom 

schváleného videoškolenia, a to najneskôr pri dodaní testovacích sád Určenému subjektu; 

e) návrh videoškolenia predložiť Objednávateľovi na schválenie bezodkladne po účinnosti tejto Zmluvy 

a v prípade výhrad Objednávateľa k obsahu zabezpečiť úpravu videoškolenia tak, aby boli výhrady 

Objednávateľa objasnené alebo odstránené; 

f) sprístupniť  Objednávateľovi webové rozhranie, na ktorom bude verejne dostupné videoškolenie pre 

neobmedzený počet osôb a za týmto účelom poskytnúť Objednávateľovi potrebné súhlasy prípadne 

licencie, ak sa vyžadujú; 

g) zabezpečiť videoškolenia v slovenskom jazyku, ktoré budú umožňovať jeho sledovateľovi 

oboznámenie sa minimálne s/so 

 základnými informáciami o Testovacej sade a jej určení; 

 spôsobom, ako nakladať s balením Testovacej sady a ako uchovať Testovacie sady neporušené 

a funkčné;  

 spôsobom, ako skontrolovať celistvosť a neporušenosť Testovacej sady;  

 spôsobom, ako správne odbaliť Testovaciu sadu; 

 spôsobom, ako správne a v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov prezentovať Osobu 

určenú pre testovanie, aké informácie o nej zhromaždiť a ako ich zaznačiť a zabezpečiť ich 

uchovanie; 

 spôsobom, ako realizovať výplach ústnej dutiny pre riadny a dostatočný odber biologického 

materiálu Osoby určenej na testovanie; 

 spôsobom, ako zabaliť testovanú vzorku; 

mailto:psulo@unipharma.sk
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 spôsobom, ako označiť testovanú vzorku a ako s ňou naložiť po odbere biologického materiálu. 

h) spracovať informačný materiál pre Osoby určené pre testovanie a pre ich zákonných zástupcov, 

ktorého obsahom budú minimálne : 

 základné informácie o rizikách SARS-Cov-2 a význame testovania; 

 základné informácie o PCR testoch; 

 základné informácie o testovacej sade a spôsobe jej aplikácie na testovanej osobe; 

 základné informácie o rizikách spojených s testovaním; 

 základné informácie o spôsobe doručenia výsledkov testov; 

 základné infomácie o ďalšom postupe a podmienkach správania sa osôb v prípade, ak výsledok 

testovania bol pozitívny. 

Informačný materiál bude vyhotovený vo forme papierových infoletákov, minimálne v počte 5 ks na 

jednu testovanú triedu v testovanej škole a/alebo podľa údajov uvedených v Objednávke 

a videoprezentácie umiestnenej a verejne prístupnej na webovom rozhraní oznámenom 

Poskytovateľom Objednávateľovi najneskôr 2 dní pred dodaním prvých Testovacích sád  

ktorémukoľvek z Určených subjektov. Poskytovateľ sa zaväzuje návrh infoletákov a videoškolenia 

predložiť Objednávateľovi na schválenie bezodkladne po účinnosti tejto Zmluvy a  v prípade výhrad 

Objednávateľa k obsahu sa zaväzuje zabezpečiť úpravu infoletákov a videoškolenia tak, aby boli 

výhrady Objednávateľa objasnené alebo odstránené. 

i) zabezpečiť zber Testovacích sád, ktoré boli aplikované Osobám určeným na testovanie z Testovacích 

miest, prípadne iných miest dohodnutých Čiastkovou zmluvou a ich prevoz do laboratória určeného 

na vyhodnotenie testov vykonať tak, aby prevzatie bolo vykonané v súlade s touto Zmluvou a aby 

Poskytovateľ stihol zabezpečiť oznámenie výsledku laboratórneho vyhodnotenia testu v lehotách a 

spôsobom podľa tejto Zmluvy; 

j) zabezpečiť laboratórne skúmanie a vyhodnotenie testov aplikovaných Osobám určeným pre testovanie 

na svoju zodpovednosť a výhradne v laboratórnom zariadení: 

 na takúto činnosť oprávnenom a súčasne 

 disponujúcom všetkými povoleniami vyžadovanými právnym poriadkom a súčasne 

 disponujúcim dostatočným personálnym, odborným a technickým zázemím pre realizáciou 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

k) do 72 hodín od prevzatia Testovacích sád, ktoré boli aplikované Osobe určenej pre testovanie podľa 

tejto Zmluvy oznámiť Osobe určenej pre testovanie výsledok laboratórneho vyhodnotenia testu vo 

forme individualizovaného výsledku Osoby určenej pre testovanie negatívny / výsledok 

pozitívny/výsledok nevyhodnotiteľný (v dôsledku nesprávnej aplikácie testovacej sady Osobou 

určenou pre testovanie a zároveň oznámiť Určenému subjektu anonymizovaný výsledok laboratórneho 

vyhodnotenia testov. V prípade, ak je Osobou určenou pre testovanie neplnoletá osoba, oznamuje sa 

výsledok testu jej zákonnému zástupcovi.  Forma oznámenia výsledkov testu môže byť formou: 

 SMS a/alebo 

 emailom a/alebo 

 využitím zabezpečeného výhradného prístupu na určenom webovom sídle s použitím jedinečných 

prístupových údajov konkrétnej osoby. 

 

Formu oznámenia výsledkov oznámi Určený subjekt Poskytovateľovi najneskôr pri odovzdávaní 

Testovacích sád, ktoré boli aplikované Osobám určeným pre testovanie, pričom odovzdá údaje 

potrebné pre oznámenie výsledkov zvolenou formou (najmä telefónne číslo, elektronická adresa, 

ktorým bola Testovacia sada aplikovaná, prípadne iné potrebné údaje). Za účelom splnenia povinnosti 

uvedenej v predchádzajúcej vete je Poskytovateľ povinný si potrebné údaje od Určeného subjektu 

riadne zabezpečiť.  Osobám určeným pre testovanie oznámi Poskytovateľ tieto údaje:  

 dátum odberu vzorky 

 dátum výsledku testu 

 meno  testovanej osoby 

 oznámenie testovanej osoby či je pozitívna alebo negatívna alebo oznámenie, že laboratórna 

vzorka bola nevyhodnotiteľná z dôvodu nesprávnej aplikácie testovacej sady Osobou určenou pre 

testovanie. 
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Lehota 72 hodín uvedená v tomto bode sa nepovažuje za nedodržanú v prípade, ak Poskytovateľ 

neoznámil Osobe určenej pre testovanie výsledok testovania z dôvodu nesprávne zadanej emailovej 

adresy a/alebo telefónneho čísla a zároveň anonymizovaný výsledok oznámil v Zmluve stanovenej 

lehote Určenému subjektu. Poskytovateľ je v takomto prípade povinný získať si od Určeného subjektu 

správne údaje Osôb určených na testovanie, ktorým z vyššie uvedených dôvodov nemohol oznámiť 

výsledok testovania a bezodkladne takýto výsledok oznámiť Osobám určeným pre testovanie.  

l) nahlásiť úradu verejného zdravotníctva všetky výsledky prostredníctvom aplikácie IS COVID, a to 

najneskôr do 9 – tej hodiny rannej za predchádzajúci deň. Ak Poskytovateľ nemá vytvorený prístup 

do informačného systému NCZI, požiada o jeho vytvorenie na emailovej adrese nczisk@nczisk.sk. 

m) zriadiť telefónnu linku a elektronickú adresu, prostredníctvom ktorých bude poskytovať poradenstvo 

pre Personál určených subjektov. Poradenstvo bude poskytované minimálne vo všetkých pracovných 

dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny. Poradenstvo budú poskytovať osoby, ktoré budú kompetentné 

poskytovať rady a návody pre postup pri testovaní. Za pravdivý a odborne správny obsah 

poskytovaného poradenstva, ako i za škodu spôsobenú nesprávne poskytnutým poradenstvom 

zodpovedá Poskytovateľ. 

n) všetky potrebné kroky resp. skutočnosti vhodným a preukázateľným spôsobom odkomunikovať 

s príslušným orgánom verejnej moci, najmä Úradom verejného zdravotníctva a Národným centrom 

zdravotníckych informácií. 

o) zabezpečiť ochranu osobných údajov Osôb určených pre testovanie podľa príslušných právnych 

predpisov, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

p) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a zabezpečiť, aby subdodávatelia, podľa čl. VII 

bod 4., prostredníctvom ktorých bude zabezpečovať Poskytovateľ Služby diagnostiky, hoci aj sčasti, 

boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora, pričom za splnenie tejto povinnosti nesie 

zodpovednosť Poskytovateľ.  

q) previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k Testovacím sadám riadne dodaným Objednávateľovi na 

základe Objednávky Objednávateľa potvrdenej Poskytovateľom v zmysle tejto Zmluvy, ktoré neboli 

využité na testovanie Osôb určených pre testovanie a za ktoré Objednávateľ uhradil sumu 

zodpovedajúcu zložke ceny predstavujúcej jednotkovú cenu za Testovacie sady.  

 

2. Objednávateľ je povinný: 

a) zabezpečiť podmienky pre realizáciu zaškolenia Personálu Určených subjektov a účasť 

zaškoľovaných, a to formou usmernenia; 

b) poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi pri plnení všetkých povinností Poskytovateľa pri realizácií tejto 

Zmluvy, ako aj Čiastkových zmlúv realizovaných na jej základe; 

c) zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odplatu podľa tejto Zmluvy; 

d) posúdiť videoškolenia a infoletáky navrhnuté Poskytovateľom bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

3 dní od jeho doručenia Poskytovateľom; 

e) poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, ktorú je od neho možné očakávať;  

f) oznámiť Poskytovateľovi predpokladaný počet objednávaných Testovacích sád najmenej dva (2) 

kalendárne týždne pred termínom dodania podľa čl. II bod 2. písm. a) tejto Zmluvy; 

g) vystaviť Poskytovateľovi objednávku na dodanie Testovacích sád v súlade s oznámením podľa písm. 

f) tohto bodu a v súlade s čl. II bod 2. písm. a) tejto Zmluvy; 

h) uhradiť Poskytovateľovi náklady reálne mu vzniknuté za dodanie objednaných Testovacích sád 

Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy, ktoré neboli využité na testovanie Osôb určených na testovanie 

a/alebo boli znehodnotené bez zavinenia Poskytovateľa.  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa 

za náklady reálne  vzniknuté pre účely tohto bodu Zmluvy považuje súčin Testovacích sád dodaných 

Objednávateľovi na základe Objednávky potvrdenej Poskytovateľom podľa článku III. ods. 1. tejto 

Zmluvy, ktoré neboli využité na testovanie Osôb určených na testovanie a/alebo boli znehodnotené 

bez zavinenia Poskytovateľa a jednotkovej ceny za jednu Testovaciu sadu uvedenú v cenovej ponuke 

predloženej Objednávateľovi za účelom realizácie Zákazky. Náklady podľa tohto bodu Zmluvy uhradí 

Objednávateľ Poskytovateľovi na základe samostatne vystavenej faktúry so splatnosťou mininálne 30 

dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, ktorá musí spĺňať všetky náležitosti vyplývajúce 
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z príslušných právnych predpisov a obsahovať počet dodaných Testovacích sád, ktoré neboli využité 

na testovanie Osôb určených na testovanie. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto 

bodu Zmluvy až po riadnom poskytnutí Služieb diagnostiky, kedy bude vedieť preukázať počet 

dodaných Testovacích sád reálne použitých na testovanie Osôb určených pre testovanie a počet 

dodaných Testovach sád nevyužitých na testovanie Osôb určených pre testovanie. V prípade, ak 

Objednávateľ využije v rámci následného testovania Testovacie sady, ktoré neboli využité na 

testovanie Osôb určených na testovanie a za ktoré uhradil Objednávateľ Poskytovateľovi náklady 

v zmysle tohto bodu Zmluvy, je Poskytovateľ povinný takéto Testovacie sady využiť, a výšku odplaty 

za Služby diagnostiky pri následnej fakturácii Služieb diagnostiky zohľadniť a teda od celkovej výšky 

odplaty za poskytnuté Služby diagnostiky vypočítanej podľa článku V tejto Zmluvy odrátať sumu 

uhradenú Objednávateľom za náklady za nevyužité Testovacie sady podľa tohto bodu Zmluvy.    

 

3. Poskytovateľ deklaruje, že Testovacie sady ním doručené budú skladovateľné a aplikovateľné pri teplote 

od 10 do 25  stupňov Celzia. 

 

4. Poskytovateľ deklaruje pripravenosť dodať testovacie sady v súlade s touto Zmluvou do akéhokoľvek 

Testovacieho miesta. Testovacie sady od Poskytovateľa za Objednávateľa preberie Zodpovedná osoba 

Určeného subjektu, alebo ňou, prípadne Objednávateľom písomne splnomocnená osoba. Pri dodaní je 

Zodpovedná osoba Určeného subjektu povinná vizuálne skontrolovať úplnosť a neporušenosť zásielky 

(počet dodaných testovacích sád, neporušenosť obalov), na čo je povinný Poskytovateľ Zodpovednú 

osobu určeného subjektu upozorniť a takúto kontrolu takejto osobe povoliť. V prípade zistených 

nedostatkov takéto nedostatky Poskytovateľ uvedie v preberacom protokole. 

. 

Článok V 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za poskytnuté Služby diagnostiky je určená na základe výsledku verejného obstarávania a je 

v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany vychádzali pri dohode o cene z cenovej ponuky 

Poskytovateľa predloženej počas verejného obstarávania skladajúcej sa z jednotlivých položiek tvoriacich 

celkovú cenu, pričom jednou z takýchto položiek je cena za Testovaciu sadu. Cenová ponuka 

Poskytovateľa zložená z jednotlivých položiek tvoriacich výslednú ponúkanú cenu za Služby diagnostiky 

je prílohu tejto Zmluvy. Cenu podľa tejto zmluvy nie je možné prekročiť a je ustanovená ako záväzná.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na odplate Poskytovateľa za riadne a včas poskytnuté Služby diagnostiky vo 

výške 18,16 € (slovom osemnásť eur a 16/100) bez DPH, t. j. vo výške 21,132 € (slovom dvadsaťjeden 

eur a 132/100)  s DPH za 1 testovanú Osobu určenú pre testovanie, ktorej 

 bola odobratá podľa tejto Zmluvy vzorka biologického materiálu a zároveň  

 bola táto vzorka laboratórne vyhodnotená resp. v prípade potreby opakovane vyhodnotená a zároveň  

bol jej (prípadne jej zákonnému zástupcovi) a Určenému subjektu oznámený výsledok testovania v súlade 

s touto Zmluvou.  

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za laboratórne vyhodnotenú 

vzorku sa považuje aj vzorka, ktorá bude po vykonaní Služieb diagnostiky označená ako 

nevyhodnotiteľná z dôvodu nesprávnej aplikácie Testovacej sady Osobou určenou pre testovanie, t.j. 

Poskytovateľovi vzniká nárok na odplatu za splnenia iných zmluvných podmienok aj za každú laboratórne 

vyhodnotenú vzorku bez ohľadu na jej výsledok negatívny/pozitívny/nevyhodnotiteľný.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie celkovej odplaty za poskytnutie 

Služieb diagnostiky na základe Čiastkovej zmluvy je počet osôb, ktorým bolo riadne a postupom v súlade 

s touto Zmluvou vykonané testovanie prostredníctvom Testovacích sád zabezpečených Poskytovateľom 

s oznámením výsledku testovania podľa tejto Zmluvy, pričom celková výška odplaty sa vypočíta ako 

súčin takýchto osôb a sumy uvedenej v ods. 2 tohto Článku. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 

IV. bod 2. písm. h) tejto Zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany berú na 

vedomie, že v celkovej odplate za Služby diagnostiky vypočítanej podľa tohto odseku sú zahrnuté všetky 

náklady Poskytovateľa súvisiace so Službami diagnostiky, a to najmä náklady za služby uvedené 
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v Článku 2 ods. 2 tejto Zmluvy, Článku IV tejto Zmluvy a akýmikoľvek inými nákladmi súvisiacimi 

najmä, nie však výlučne s distribúciou a balením Testovacích sád do Testovacieho miesta alebo 

personálnym zabezpečením Služieb diagnostiky zo strany Poskytovateľa. 

 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude garantovať ceny uvedené 

v tomto Článku Zmluvy, a teda garantuje, že dohodnutá odplata podľa tejto Zmluvy je nemenná 

a konečná, nebude sa v priebehu trvania tejto Zmluvy jednostranne meniť a Poskytovateľ si nebude od 

Objednávateľa za Služby diagnostiky uplatňovať akékoľvek ďalšie poplatky alebo platby.  

 

5. Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi na poskytovanie služieb zálohu ani preddavky.  

 

6. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi odplatu za Služby diagnostiky za riadne a včas poskytnuté Služby 

diagnostiky zrealizované na základe Čiastkovej zmluvy na základe faktúry vystavenej po riadnom 

poskytnutí takýchto Služieb diagnostiky. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť počet Testovaných 

osôb a presná špecifikácia Testovacieho miesta, na ktorom sa testovanie Osôb určených pre testovanie 

uskutočnilo. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto odseku a tejto Zmluvy najskôr v deň, 

keď boli všetkým testovaným Osobám určeným pre testovanie doručené výsledky testovania v súlade 

s touto Zmluvou, za predpokladu splnenia ostatných podmienok upravených v tejto Zmluve. Splatnosť 

faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

 

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

neskorších predpisov a jej súčasťou musia byť informácie uvedené v odseku 6 tohto Článku Zmluvy.  V 

prípade, ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru 

Poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti pre 

Objednávateľa začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. 

 

Článok VI 

Zodpovednosť za škodu a vady 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby diagnostiky budú poskytované podľa podmienok dohodnutých 

v tejto Zmluve a v jednotlivých Čiastkových zmluvách resp. Objednávkach, a že budú poskytované riadne 

a včas. 

 

2. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností 

Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ibaže preukážu, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

 

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak pri plnení alebo v akejkoľvek súvislosti s plnením tejto 

Zmluvy vznikne zmluvnej strane škoda, porušujúca zmluvná strana nahradí druhej zmluvnej strane 

skutočnú škodu. 

 

5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak Služby diagnostiky nebudú zo strany Poskytovateľa 

poskytnuté riadne a včas, teda nebudú poskytnuté v súlade s touto Zmluvou, vznikne Objednávateľovi 

nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, najviac však vo výške 10 % z odplaty dohodnutej touto 

Zmluvou a to s prihliadnutím na rozsah takýchto vád.  

 

Článok VII 

Zodpovednosť zo subdodávateľských vzťahov 

 
1. Poskytovateľ môže plnenie Predmetu tejto Zmluvy zabezpečovať prostredníctvom 

subdodávateľa/subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy, ktorých zoznam je uvedený aj v 
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predkladanej ponuke Poskytovateľa s uvedením nasledovných identifikačných údajov o každom zo 

subdodávateľa/subdodávateľov:  

a) obchodné meno alebo názov,  

b) sídlo alebo miesto podnikania,  

c) identifikačné číslo (IČO),  

d) osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia),  

e) vecný podiel plnenia Zmluvy (druh a rozsah subdodávky). 

 
2. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa v priebehu plnenia tejto Zmluvy, a to až po písomnom 

odsúhlasení zmeny subdodávateľa Objednávateľom. Na tento účel je Poskytovateľ povinný písomne 

oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a označiť nového 

subdodávateľa/subdodávateľov v rozsahu, aký je uvedený v bode 1 tohto článku Zmluvy, najmenej päť 

(5) pracovných dní pred navrhovaným termínom využitia služieb subdodávateľa.  

 

3. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi 

do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto zmene dozvedel. Zmena identifikačných údajov o 

subdodávateľovi (napr. obchodného mena, právnej formy, sídla, štatutárneho orgánu) sa nebude 

považovať za zmenu vyžadujúcu si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.  

 

4. Ak sa na subdodávateľa a/alebo subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona o RPVS, potom je/sú subdodávateľ a/alebo subdodávatelia povinný/í 

dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť 

splnenie tejto povinnosti aj zo strany všetkých svojich subdodávateľov.  

 

5. Porušenie povinností podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.  

 

Článok VIII 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou odplaty na základe riadne vystavených faktúr je 

Poskytovateľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369a 

Obchodného zákonníka. 

 

2. V prípade omeškania Poskytovateľa s dodávkou Testovacích sád alebo ich častí, je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 %  zo sumy, ktorá zodpovedá 

súčinu odplaty za jednu testovanú osobu a počtu nedodaných Testovacích sád, a to za každý, aj začatý 

deň omeškania. 

 

3. V prípade omeškania Poskytovateľa so zberom Testovacích sád, ktoré boli aplikované Osobám určeným 

pre testovanie, alebo ich častí, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02 % zo sumy, ktorá zodpovedá súčinu odplaty za jednu testovanú osobu a počtu 

neodobraných Testovacích sád, a to za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

4. V prípade omeškania Poskytovateľa s oznámením výsledku testovania osobám na to oprávneným podľa 

tejto Zmluvy a/alebo spôsobom upraveným v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02 % zo sumy, ktorá zodpovedá súčinu odplaty za jednu testovanú osobu a počtu 

neoznámených výsledkov testovania, a to za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Poskytovateľa uvedených v Článku II a Článku IV je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu do výšky 10.000 eur (slovom 

desaťtisíc eur), a to za každé jedno porušenie zmluvnej povinnosti v závislosti od rozsahu porušenia 

zmluvnej povinnosti. 

 

6. Zaplatením zmluvnej  pokuty alebo úrokov z omeškania nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na 

náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom oprávnená zmluvná strana je 

oprávnená popri náhrade škody uplatniť si aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
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7. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane. Objednávateľ je 

oprávnený započítať si pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvnej pokuty s faktúrou vystavenou 

Objednávateľom Poskytovateľovi, na čo dáva Poskytovateľ Objednávateľovi podpísaním tejto Zmluvy 

súhlas. Započítanie podľa tohto odseku sa považuje za riadne uhradenú faktúru vystavenú 

poskytovateľom a takýmto započítaním sa Objednávateľ nemôže dostať do omeškania s úhradou 

vystavenej faktúry.  

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné sankcie podľa tejto Zmluvy uvedené v ustanoveniach čl. VI5., čl. 

VIII ods. 2., ods. 3., ods. 4. a ods. 5. budú súhrnne obmedzené najviac do výšky 10% celkovej sumy 

Objednávateľom uhradenej odplaty (bez DPH)  podľa tejto Zmluvy. 

 

Článok IX 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa, ktorý predchádza dňu nadobudnutia účinnosti rámcovej 

dohody o poskytnutí služieb diagnostiky, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania podľa § 66 

zákona o verejnom obstarávaní, uzavretej medzi Objednávateľom a úspešným uchádzačom. O uzavretí 

takejto dohody bude Objednávateľ informovať Poskytovateľa. 

 

2. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou možno skončiť  uplynutím dohodnutej doby, dohodou 

zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od tejto Zmluvy. 

 

3. Objednávateľ môže túto Zmluvu písomne vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane,  nesmie 

však uplynúť  skôr, ako uplynie doba na poskytnutie služby podľa Čiastkovej zmluvy (objednávky). V 

prípade výpovede zo strany Objednávateľa podľa tohto bodu, keď Poskytovateľ riadne plní povinnosti 

podľa tejto Zmluvy a napriek tomu mu Objednávateľ vypovie zmluvu, má Poskytovateľ nárok na 

preukázateľne vzniknuté náklady do uplynutia výpovednej doby vzniknuté v súlade s touto Zmluvou. 

 

4. Poskytovateľ môže túto Zmluvu písomne vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Pre 

odstránenie akýchkoľvek nejasností je Poskytovateľ povinný poskytnúť riadne a včas Služby diagnostiky 

objednané u Poskytovateľa počas platnosti tejto Zmluvy a to aj v prípade, ak by poskytnutie Služieb 

diagnostiky bolo potrebné zo strany Poskytovateľa realizovať po ukončení zmluvy v súlade s týmto 

odsekom.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 

v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo písomne odstúpiť od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy 

zmluva zaniká v okamihu, keď je v súlade s touto Zmluvou písomný prejav vôle oprávnenej strany 

odstúpiť od Zmluvy doručený druhej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 

strán zo Zmluvy, s výnimkou nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením povinnosti zmluvnej strany ako aj s výnimkou ustanovení Zmluvy, ktoré podľa prejavu vôle 

zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení  Zmluvy. 

 

6. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú najmä: 

 

a) ak Poskytovateľ nedodá riadne a včas a v súlade s touto Zmluvou Služby diagnostiky resp. poruší 

niektorú z povinností uvedených v Článku IV tejto Zmluvy, 

b) ak Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením fakturovanej sumy o viac ako 90 dní. 

 

7. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a musí byť doručené druhej zmluvnej strane na 

poštovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od momentu doručenia 

písomného vyhotovenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

 

8. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy oprávnený 

zasielať Objednávky Poskytovateľovi výlučne podľa svojich potrieb a nie je viazaný žiadnym limitom 

plnenia.  
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Článok X 

Záväzok mlčanlivosti 

 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré im boli poskytnuté, 

alebo ktoré inak získali v súvislosti s plnením Zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia, a to 

aj po ukončení účinnosti Zmluvy, s výnimkou nasledujúcich prípadov:  

 

a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany príslušnými právnymi 

predpismi (napr. zákon  č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov),  

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou 

zmluvnou stranou,  

c) ak sa informácie stanú po podpise Zmluvy verejne známymi alebo ich možno po tomto dni získať z 

bežne dostupných informačných prostriedkov,  

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, 

účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou 

mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,  

e) ak sa informácie poskytnú na účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 

konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,  

f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.  

 

2. Zmluvné  strany sa zaväzujú, že   informácie získané pri plnení Zmluvy nepoužijú inak, než na účely 

Zmluvy a bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú tretím osobám, 

ani neumožnia prístup tretích osôb k získaným informáciám, a to ani po ukončení účinnosti Zmluvy, 

s výnimkou prípadov podľa ods. 1. Za tretie osoby sa nepovažujú členovia orgánov zmluvných strán, 

audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní 

povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, Osoby určené pre 

testovanie resp. zákonní zástupcovia takýchto osôb, Personálom určené osoby a Zodpovedné osoby 

určeného subjektu, ktorým sú takéto informácie určené. 

 

Článok XI 

Komunikácia a doručovanie písomnosti 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú prednostne komunikovať prostredníctvom určených osôb uvedených 

v Článku III. Kontaktné osoby  sú oprávnené komunikovať písomne, ale aj telefonicky. 

 

2. Bežnú komunikáciu sú zmluvné strany  oprávnené vykonávať telefonicky a elektronickými 

prostriedkami. Ak táto Zmluva výslovne neuvádza inak, akákoľvek informácia, oznámenie, podklad alebo 

iná komunikácia, ktorá sa má odovzdať alebo vykonať podľa tejto Zmluvy smerom k druhej zmluvnej 

strane musí mať písomnú podobu. Uvedené sa vzťahuje  najmä na právne úkony, na základe ktorých môže 

dôjsť k zániku zmluvy alebo  k zmene zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

3. Obidve zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať si navzájom zmenu kontaktných údajov 

uvedených v záhlaví tejto Zmluvy a v Článku III. ods. 9. a 10. tejto Zmluvy. Za týmto účelom nie sú 

zmluvné strany povinné uzatvárať písomný dodatok k tejto Zmluve, pričom účinnosť nových kontaktných 

údajov nastane momentom doručenia oznámenia o ich zmene druhej zmluvnej strane. 

 

4. V prípade, ak zmluvná strana doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať 

alebo zásielku doručovanú poštou pošta vráti druhej zmluvnej strane ako nevyzdvihnutú v úložnej lehote 

napriek tomu, že bola zasielaná na podľa tejto Zmluvy stanovené kontaktné údaje pre doručovanie, 

považuje sa zásielka za doručenú dňom, v ktorom sa zásielka vrátila ako nevyzdvihnutá, popr. nedoručená 

z akýchkoľvek dôvodov alebo po uplynutí tretieho dňa nasledujúceho po dni, v ktorom si adresát zásielku 

odmietol prevziať. 
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Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné meniť len písomnými, riadne očíslovanými dodatkami 

k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, s výnimkou článku XI ods. 3 

tejto Zmluvy.  

 

2. Právne vzťahy Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.  

 

3. Všetky prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť najmä vzájomnými 

rokovaniami a dohodou. V prípade nemožnosti dosiahnutia dohody budú spory medzi zmluvnými 

stranami riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.  

 

4.  Ak niektoré z ustanovení Zmluvy alebo zmluvného vzťahu vzniknutého na jej základe je alebo sa stane 

neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým 

platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného 

alebo neúčinného ustanovenia. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane tri rovnopisy 

Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Poskytovateľ. 

 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria jej prílohy: 

 

Príloha č. 1 - Špecifikácia testovacej sady 

Príloha č. 2 - Zoznam Určených subjektov 

Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 5 – Cenová ponuka Poskytovateľa 

Za Objednávateľa:                                                                                      Za Poskytovateľa: 

  

V Bratislave dňa .................                                                                                            V Bojniciach dňa .................... 

 

 

  

 

 

  

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

  Mgr. Branislav Gröhling 

            minister 

 

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

     Mgr. Milan Vrúbel   

  predseda predstavenstva              

 

 

                           

 

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

       Mgr. Michal Tuma 

       člen predstavenstva 



Príloha č. 1 - Špecifikácia testovacej sady 

Obchodné meno / názov uchádzača: 
Sídlo / miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
Kontaktná osoba: 
Email: 
Telefón: 

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
31625657 
2020468780 
Mgr. Michal Tuma 
mtuma@unipharma.sk 
0907 892 448 

Názov produktovej skupiny: LEAD HORIZON Pre-analytická sada na zber ľudskej „orofaryngeálnej 
tekutiny" 

Typ produktu: Korona testovacia sada 
Identifikačné číslo produktu: 9120112870016 
Verzia, ak je k dispozícii: Verzia 2.0 
Kategória produktu: In vitro diagnostické zariadenie (Zberná sada bez okamžitých výsledkov) 
Klasifikácia produktu: IVD všeobecná trieda, neregistrovaný produkt podľa Prílohy II Nariadenia 

98/79 
Posúdenie zhody podľa: Nariadenie Európskej komisie 98/79, Príloha III 
Spĺňa systém riadenia kvality: EN ISO 13485:2016 
Aplikovateľné štandardy EN ISO 14971:2019 

EN ISO 14155:2018 
EN ISO 62304:2006 
EN ISO 23640:2015 

'kompletná technická špecifikácia produktu bola obsahom cenovej ponuky 

Mgr. Milan Vrúbel 
predseda predstavenstva 

Mgr. Michal Tuma 
člen predstavenstva 

i 

mailto:mtuma@unipharma.sk


CORONA TEST - TECHNICKÝ LIST 

9120112870085   

OBSAH:
· 2,5 ml 0,9%-ného roztoku NaCl (2)
· 2 ml tlmiaceho roztoku (1)

LIKVIDÁCIA:
· Prebytočný soľný roztok je možné vyliať do odtoku.
· Prenosnú trubičku odhoďte do papierového odpadu.
· Nádobku od soľného roztoku vyhoďte do odpadu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
· Odber vzorky vykonáva používateľ, vyhodnotenie prebieha v�laboratóriu.
· Diagnostika in-vitro.
· Absorpčný papierik (6) musí počas prepravy zostať v bezpečnostnom vrecku (5).
· Vyžaduje sa počítač, tablet alebo smartfón s pripojením na internet, vlastná emailová  
  adresa a mobilné telefónne číslo.
· Najnovšia verzia návodu na použitie je k dispozícii na stiahnutie na stránke 
  www.testujemeskoly.sk.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE:
Odberová súprava Corona Test sa používa na detekciu infekcie SARS-CoV-2. Používateľ 
odoberie len vzorku. Používateľ nevykonáva molekulárno-biologickú analýzu vzorky. 
Molekulárno-biologickú analýzu vzorky pomocou metódy PCR vykonáva certifikované 
partnerské laboratórium spoločnosti LEAD Horizon GmbH. Výsledok testu je odoslaný 
používateľovi e-mailom až po vykonaní molekulárno-biologickej analýzy v laboratóriu.

SKLADOVANIE:
· Skladujte pri teplote 4° - 25°C!
· Minimálna trvanlivosť: viď. obal

Ešte pred odberom

· Aspoň 1 hodinu pred odberom vzorky sa neodporúča piť, jesť, fajčiť, umývať  
  si zuby či vyplachovať ústa ústnou vodou.

· Pre náš test nie je definovaná spodná veková hranica. Ak si dieťa dokáže    
  vypláchnuť ústa soľným roztokom a�vypľuť ho cez slamku do odberovej  
  skúmavky, môže test absolvovať.

· Pripravte si zariadenie s časomierou. Môžu to byť napríklad hodinky so   
  sekundovou ručičkou či stopky v mobile.

· K registrácii vzorky do systému budete potrebovať zariadenie s webovým  
  prehliadačom (t. j. počítač, tablet alebo smartfón) a pripojením na internet.

· Podľa obrázku skontrolujte, či je vaša odberová súprava kompletná. 
  V prípade ak zistíte, že v�nej niečo chýba, požiadajte vo vašej škole o 
  vydanie nového balenia.

Výsledok testu môže byť:

· pozitívny
· negatívny
· neutrálny

-testovaná osoba je infikovaná vírusom SARS-CoV-2
-testovaná osoba nie je infikovaná vírusom SARS-CoV-2
-vzorku nebolo možné vyhodnotiť

WWW.TESTUJEMESKOLY.SK



Kraj Okres Obec Nazov skoly Adresa Počet žiakov druhý stupeň Počet zamestnancov Súčet z počtu žiakov a počet zamestnancov

Trnavský Dunajská Streda Blatná na Ostrove Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 203 0 5 5

Trnavský Dunajská Streda Čakany Základná škola pri liečebno výchovnom sanatóriu 7 2 31 33

Trnavský Dunajská Streda Čenkovce Základná škola s Materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským - Bódis József Alapiskola95 0 10 10

Trnavský Dunajská Streda Čiližská Radvaň Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór AlapiskolaHlavná,  258 165 36 201

Trnavský Dunajská Streda Dolný Štál Reformovaná základná cirkevná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Református AlapiskolaHlavná,  85 49 17 66

Trnavský Dunajská Streda Dolný Štál Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás AlapiskolaHlavná,  113 94 36 130

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským - Szent János apostol Egyházi AlapiskolaTrhovisko,  1 70 21 91

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Elokované pracovisko ako súčasť základnej školy s VJM Nám.priateľstva,  21 0 3 3

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Špeciálna základná škola Ádorská,  35 32 21 53

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális AlapiskolaÁdorská ulica,  5400 37 10 47

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským ako organizačná zložka Spojenej školy Gyulu Szabóa,  1 14 10 24

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Základná škola Jilemnického ulica,  11 353 81 434

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Základná škola Smetanov háj,  9 160 49 209

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin AlapiskolaHviezdoslavova ul.,  2 369 90 459

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula AlapiskolaŠkolská ulica,  1 426 74 500

Trnavský Dunajská Streda Dunajská Streda Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán AlapiskolaKomenského ulica,  1 211 53 264

Trnavský Dunajská Streda Gabčíkovo Základná škola Komenského,  3 131 37 168

Trnavský Dunajská Streda Gabčíkovo Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským - Amade László AlapiskolaKomenského,  1 182 48 230

Trnavský Dunajská Streda Holice Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Póšfa,  82 97 18 115

Trnavský Dunajská Streda Horná Potôň Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Hlavná,  120 38 11 49

Trnavský Dunajská Streda Horné Mýto Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Školská ulica,  5 0 5 5

Trnavský Dunajská Streda Horný Bar Základná škola Lászlóa Batthyánya-Strattmanna s vyuč. jaz. maď. - Batthyány-Strattmann László AlapiskolaHlavná,  45 57 25 82

Trnavský Dunajská Streda Jahodná Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és ÓvodaZáhradná,  202 67 20 87

Trnavský Dunajská Streda Kostolné Kračany Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Šipošovské,  514 5 11 16

Trnavský Dunajská Streda Kútniky Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvú Alapiskola és Óvoda644 0 10 10

Trnavský Dunajská Streda Kvetoslavov Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy 648 51 8 59

Trnavský Dunajská Streda Kvetoslavov Základná škola 266 0 10 10

Trnavský Dunajská Streda Lehnice Základná škola Školská,  840 181 32 213

Trnavský Dunajská Streda Lehnice Základná škola Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským - Benyovszky Rudolf AlapiskolaŠkolská,  116 55 21 76

Trnavský Dunajská Streda Malé Dvorníky Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 277 0 8 8

Trnavský Dunajská Streda Mierovo Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 22 0 4 4

Trnavský Dunajská Streda Nový Život Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola1 29 16 45

Trnavský Dunajská Streda Ohrady Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 20 0 9 9

Trnavský Dunajská Streda Okoč Špeciálna základná škola internátna -Bennlakásos Speciális Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy Gorkého,  90 30 37 67

Trnavský Dunajská Streda Okoč Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským - Arany János AlapiskolaHlavná,  22 131 38 169

Trnavský Dunajská Streda Orechová Potôň Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és ÓvodaHlavná,  193 119 27 146

Trnavský Dunajská Streda Padáň Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 289 0 3 3

Trnavský Dunajská Streda Pataš Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda228 0 4 4

Trnavský Dunajská Streda Rohovce Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 106 56 23 79

Trnavský Dunajská Streda Šamorín Súkromná základná škola Quality Schools International ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy Quality Schools InternationalZáhradnícka,  2 81 49 130

Trnavský Dunajská Streda Šamorín Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Pomlejská cesta,  1 32 17 49

Trnavský Dunajská Streda Šamorín Základná škola Mateja Bela Kláštorná,  4 591 152 743

Trnavský Dunajská Streda Šamorín Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás AlapiskolaRybárska,  2 282 65 347

Trnavský Dunajská Streda Šamorín Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Mliečno,  124 13 13 26

Trnavský Dunajská Streda Štvrtok na Ostrove Základná škola - Alapiskola Školský rad,  27 24 21 45

Trnavský Dunajská Streda Topoľníky Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Hlavná,  115 98 32 130

Trnavský Dunajská Streda Trhová Hradská Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským - József Attila Alapiskola és ÓvodaŠkolská,  492 114 34 148

Trnavský Dunajská Streda Veľká Paka Základná škola 253 0 8 8

Trnavský Dunajská Streda Veľké Blahovo Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 149 0 6 6

Trnavský Dunajská Streda Veľký Meder Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla AlapiskolaBratislavská,  38 304 70 374

Trnavský Dunajská Streda Veľký Meder Základná škola Jána Amosa Komenského Nám. Bélu Bartóka,  20 141 42 183

Trnavský Dunajská Streda Vrakúň Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc AlapiskolaŠkolská,  204 98 25 123

Trnavský Dunajská Streda Vydrany Základná škola ,  613 0 6 6

Trnavský Dunajská Streda Vydrany Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola ,  613 0 5 5

Trnavský Dunajská Streda Zlaté Klasy Špeciálna základná škola Čakanská cesta,  1 55 15 70

Trnavský Dunajská Streda Zlaté Klasy Základná škola Hlavná,  25 189 32 221

Trnavský Dunajská Streda Zlaté Klasy Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Školská,  8 109 26 135

Trnavský Galanta Abrahám Základná škola Michala Tareka Školská,  4 71 23 94

Trnavský Galanta Čierna Voda Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola22 0 6 6



Trnavský Galanta Čierny Brod Základná škola Hlavná,  148 83 21 104

Trnavský Galanta Čierny Brod Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű AlapiskolaHlavná,  148 0 5 5

Trnavský Galanta Dolná Streda Základná škola Jána Majku 695 0 6 6

Trnavský Galanta Dolné Saliby Základná škola s materskou školou 19 0 6 6

Trnavský Galanta Dolné Saliby Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda122 0 7 7

Trnavský Galanta Galanta Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola Šafárikova,  38 37 28 65

Trnavský Galanta Galanta Základná škola Štefánikova,  1 172 45 217

Trnavský Galanta Galanta Základná škola Štvrť SNP,  49 347 50 397

Trnavský Galanta Galanta Základná škola Gejzu Dusíka Mierová,  10 240 60 300

Trnavský Galanta Galanta Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán AlapiskolaŠvermova,  8 197 50 247

Trnavský Galanta Horné Saliby Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Hlavná,  304 0 2 2

Trnavský Galanta Horné Saliby Základná škola s materskou školou Hlavná,  299 102 21 123

Trnavský Galanta Horné Saliby Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s VJM - Széchenyi István Magyar Tannyelvű Alapiskola és ÓvodaHlavná,  299 109 27 136

Trnavský Galanta Jelka Základná škola Školská,  399 126 52 178

Trnavský Galanta Jelka Základná škola Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským - Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű AlapiskolaŠkolská,  1 68 18 86

Trnavský Galanta Košúty Základná škola Jerguša Ferka 27 0 6 6

Trnavský Galanta Kráľov Brod Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és ÓvodaSalibská,  6 0 3 3

Trnavský Galanta Matúškovo Základná škola Janka Matušku Hlavná,  525 0 7 7

Trnavský Galanta Mostová Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda210 115 34 149

Trnavský Galanta Pata Základná škola Školská,  240 118 35 153

Trnavský Galanta Pusté Sady Základná škola 43 0 2 2

Trnavský Galanta Pusté Úľany Základná škola Hlavná,  86 192 44 236

Trnavský Galanta Sereď Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda Komenského,  41 111 40 151

Trnavský Galanta Sereď Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy Komenského,  2951 5 7 12

Trnavský Galanta Sereď Špeciálna základná škola Juraja Fándlyho,  751 25 9 34

Trnavský Galanta Sereď Základná škola Jana Amosa Komenského Ulica Komenského,  8 277 108 385

Trnavský Galanta Sereď Základná škola Juraja Fándlyho Ulica Fándlyho,  7A 356 89 445

Trnavský Galanta Sládkovičovo Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školyŠkolská,  212 19 7 26

Trnavský Galanta Sládkovičovo Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou - Alapiskola Beszédben Akadályozott Tanulók Számára ako organizačná zložka Spojenej školyŠkolská,  0 3 3

Trnavský Galanta Sládkovičovo Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera ako organizačná zložka Spojenej školyŠkolská,  1087 179 49 228

Trnavský Galanta Sládkovičovo Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és ÓvodaRichterova,  1171 34 22 56

Trnavský Galanta Šintava Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Mierové nám.,  10 71 28 99

Trnavský Galanta Šoporňa Základná škola s materskou školou Komenského,  133 187 53 240

Trnavský Galanta Tomášikovo Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda,  4 80 36 116

Trnavský Galanta Topoľnica Základná škola ,  2 0 4 4

Trnavský Galanta Trstice Základná škola s materskou školou Školská,  647 72 14 86

Trnavský Galanta Trstice Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és ÓvodaŠkolská,  647 139 24 163

Trnavský Galanta Váhovce Základná škola Hlavná,  428 0 4 4

Trnavský Galanta Váhovce Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű AlapiskolaHlavná,  428 31 16 47

Trnavský Galanta Veľká Mača Základná škola Hlavná,  888 0 6 6

Trnavský Galanta Veľká Mača Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és ÓvodaŠkolský objekt,  č.888 64 16 80

Trnavský Galanta Veľké Úľany Základná škola Š. Majora,  560 178 43 221

Trnavský Galanta Veľké Úľany Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály AlapiskolaŠtefana Majora,  8 65 18 83

Trnavský Galanta Veľký Grob Základná škola s materskou školou ,  382 0 8 8

Trnavský Galanta Vinohrady nad Váhom Základná škola 347 60 24 84

Trnavský Galanta Vozokany Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű AlapiskolaHlavná,  35 0 6 6

Trnavský Galanta Zemianske Sady Základná škola s materskou školou 162 56 22 78

Trnavský Hlohovec Bojničky Základná škola s materskou školou 150 76 13 89

Trnavský Hlohovec Červeník Základná škola s materskou školou Osloboditeľov,  9 100 32 132

Trnavský Hlohovec Dolné Zelenice Základná škola s materskou školou Dolné,  Zelenice 60 23 83

Trnavský Hlohovec Dvorníky Základná škola s materskou školou 149 83 24 107

Trnavský Hlohovec Hlohovec Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy M.R. Štefánika,  60 27 87

Trnavský Hlohovec Hlohovec Základná škola M. R. Štefánika,  30 201 51 252

Trnavský Hlohovec Hlohovec Základná škola Podzámska,  35 281 45 326

Trnavský Hlohovec Hlohovec Základná škola s materskou školou A. Felcána,  136 43 179

Trnavský Hlohovec Hlohovec Základná škola s materskou školou Koperníkova,  183 50 233

Trnavský Hlohovec Hlohovec Základná škola sv. Jozefa Pribinova,  35 124 16 140

Trnavský Hlohovec Horné Otrokovce Základná škola s materskou školou 137 70 18 88

Trnavský Hlohovec Kľačany Základná škola s materskou školou 263 79 21 100

Trnavský Hlohovec Leopoldov Základná škola Nám. sv. Ignáca,  31 159 45 204



Trnavský Hlohovec Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Železničná,  102 107 26 133

Trnavský Hlohovec Pastuchov Základná škola s materskou školou 210 49 25 74

Trnavský Hlohovec Trakovice Základná škola s materskou školou 10 193 25 218

Trnavský Hlohovec Žlkovce Základná škola 250 0 7 7

Trnavský Piešťany Banka Základná škola s materskou školou Bananská,  46 89 22 111

Trnavský Piešťany Dolný Lopašov Základná škola 249 0 6 6

Trnavský Piešťany Drahovce Základná škola s materskou školou Školská,  2 97 22 119

Trnavský Piešťany Dubovany Základná škola s materskou školou 177 0 4 4

Trnavský Piešťany Chtelnica Základná škola s materskou školou Nám. 1. mája,  3 216 48 264

Trnavský Piešťany Krakovany Základná škola Školská,  3 0 7 7

Trnavský Piešťany Moravany nad Váhom Základná škola s materskou školou Na výhone,  188 122 24 146

Trnavský Piešťany Ostrov Základná škola 131 0 6 6

Trnavský Piešťany Piešťany Cirkevná základná škola sv.Márie Goretti ako organizačná zložka Spojenej školyŠtefánikova,  119 123 22 145

Trnavský Piešťany Piešťany Elokované pracovisko ako súčasť Cirkevnej Spojenej školy Pod Párovcami,  127 0 11 11

Trnavský Piešťany Piešťany Elokované pracovisko ako súčasť Spojenej školy Žilinská,  51 2 4 6

Trnavský Piešťany Piešťany Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy Valova,  40 55 19 74

Trnavský Piešťany Piešťany Základná škola Brezová,  19 355 89 444

Trnavský Piešťany Piešťany Základná škola Holubyho,  15 172 54 226

Trnavský Piešťany Piešťany Základná škola Mojmírova,  98 324 70 394

Trnavský Piešťany Piešťany Základná škola F.E.Scherera E. F. Scherrera,  40 122 46 168

Trnavský Piešťany Piešťany Základná škola Milana Rastislava Štefánika Vajanského,  35 124 29 153

Trnavský Piešťany Piešťany Základná škola pri zdravotníckom zariadení ako organizačná zložka Spojenej školyHlboká,  45 0 3 3

Trnavský Piešťany Rakovice Základná škola s materskou školou 15 120 23 143

Trnavský Piešťany Sokolovce Základná škola s materskou školou Školská,  19 43 19 62

Trnavský Piešťany Trebatice Základná škola Hlavná ulica,  87 0 9 9

Trnavský Piešťany Veľké Kostoľany Základná škola Školská,  5 214 31 245

Trnavský Piešťany Veľké Orvište Základná škola Školská,  44 0 6 6

Trnavský Piešťany Veselé Základná škola Štefana Moysesa 92 0 6 6

Trnavský Piešťany Vrbové Špeciálna základná škola Mórica Beňovského ako organizačná zložka Spojenej školyNám.sv.Cyrila a Metoda,  9 31 31 62

Trnavský Piešťany Vrbové Základná škola Komenského,  2 220 37 257

Trnavský Piešťany Vrbové Základná škola Školská,  4 213 37 250

Trnavský Senica Borský Mikuláš Základná škola Záhorácka,  919 162 44 206

Trnavský Senica Borský Svätý Jur Základná škola s materskou školou Hviezdoslavova,  215 95 15 110

Trnavský Senica Cerová Základná škola s materskou školou 277 106 16 122

Trnavský Senica Čáry Základná škola Školská,  285 57 20 77

Trnavský Senica Častkov Základná škola 130 0 6 6

Trnavský Senica Dojč Základná škola s materskou školou 137 116 30 146

Trnavský Senica Hlboké Základná škola Športová,  259 0 3 3

Trnavský Senica Hradište pod Vrátnom Základná škola s materskou školou 44 0 3 3

Trnavský Senica Jablonica Základná škola Školská,  1 99 17 116

Trnavský Senica Koválov Základná škola 216 0 4 4

Trnavský Senica Kuklov Základná škola s materskou školou Nová,  203 0 2 2

Trnavský Senica Kúty Základná škola Andreja Radlinského Školská,  694 214 44 258

Trnavský Senica Lakšárska Nová Ves Základná škola s materskou školou 397 62 23 85

Trnavský Senica Osuské Základná škola s materskou školou Výhony,  11 0 4 4

Trnavský Senica Plavecký Peter Základná škola s materskou školou 89 0 2 2

Trnavský Senica Prievaly Základná škola 187 0 6 6

Trnavský Senica Sekule Základná škola 119 181 42 223

Trnavský Senica Senica Špeciálna Základná škola s Materskou školou internátnou ako organizačná zložka Spojenej školy Brezová,  1 57 47 104

Trnavský Senica Senica Základná škola Komenského,  959 357 63 420

Trnavský Senica Senica Základná škola Sadová,  620 343 76 419

Trnavský Senica Senica Základná škola V. Paulínyho-Tótha,  32 263 63 326

Trnavský Senica Senica Základná škola s materskou školou J.Mudrocha,  19 125 34 159

Trnavský Senica Smolinské Základná škola s materskou školou 407 0 10 10

Trnavský Senica Smrdáky Základná škola Školská,  33 0 5 5

Trnavský Senica Smrdáky Základná škola pri zdravotníckom zariadení 1 0 3 3

Trnavský Senica Sobotište Základná škola 317 76 26 102

Trnavský Senica Šajdíkove Humence Základná škola 102 0 5 5

Trnavský Senica Šaštín-Stráže Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy Hviezdoslavova,  1462 0 4 4

Trnavský Senica Šaštín-Stráže Špeciálna základná škola Štúrova,  573 36 15 51



Trnavský Senica Šaštín-Stráže Základná škola Štúrova,  1115 244 35 279

Trnavský Senica Štefanov Základná škola s materskou školou 329 84 28 112

Trnavský Skalica Brodské Základná škola Školská,  281 102 16 118

Trnavský Skalica Gbely Špeciálna základná škola SNP,  1503 15 5 20

Trnavský Skalica Gbely Základná škola s materskou školou Pionierska,  697 321 35 356

Trnavský Skalica Holíč Špeciálna základná škola Kollárova,  21 43 15 58

Trnavský Skalica Holíč Základná škola Bernolákova,  5 272 53 325

Trnavský Skalica Holíč Základná škola Školská,  2 228 51 279

Trnavský Skalica Kopčany Základná škola Sasinkova,  2 94 19 113

Trnavský Skalica Petrova Ves Základná škola 90 0 13 13

Trnavský Skalica Popudinské Močidľany Základná škola 140 0 3 3

Trnavský Skalica Prietržka Základná škola s materskou školou 92 0 6 6

Trnavský Skalica Radošovce Základná škola 338 143 42 185

Trnavský Skalica Skalica Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy Pri potoku,  10 9 3 12

Trnavský Skalica Skalica Súkromná základná škola Gorkého,  4 82 29 111

Trnavský Skalica Skalica Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy Jatočná,  4 37 14 51

Trnavský Skalica Skalica Základná škola Mallého,  2 140 21 161

Trnavský Skalica Skalica Základná škola Strážnická,  1 255 70 325

Trnavský Skalica Skalica Základná škola Vajanského,  2 414 95 509

Trnavský Skalica Skalica Základná škola pri zdravotníckom zariadení ako organizačná zložka Spojenej školyKoreszkova,  9 0 2 2

Trnavský Skalica Unín Základná škola s materskou školou 420 65 27 92

Trnavský Skalica Vrádište Základná škola s materskou školou 226 0 5 5

Trnavský Trnava Bohdanovce nad Trnavou Základná škola s materskou školou 41 0 12 12

Trnavský Trnava Boleráz Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou 477 0 2 2

Trnavský Trnava Boleráz Základná škola s materskou školou 456 174 26 200

Trnavský Trnava Brestovany Základná škola s materskou školou J. Nižnanského,  1 109 18 127

Trnavský Trnava Bučany Základná škola s materskou školou 155 105 22 127

Trnavský Trnava Cífer Základná škola SNP,  5 207 54 261

Trnavský Trnava Dechtice Základná škola s materskou školou 514 73 23 96

Trnavský Trnava Dobrá Voda Základná škola s materskou školou 150 22 13 35

Trnavský Trnava Dolná Krupá Základná škola s materskou školou Školská,  12 94 28 122

Trnavský Trnava Dolné Dubové Základná škola s materskou školou 213 0 6 6

Trnavský Trnava Dolné Orešany Základná škola s materskou školou 209 73 13 86

Trnavský Trnava Horné Orešany Základná škola s materskou školou 31 91 25 116

Trnavský Trnava Hrnčiarovce nad Parnou Základná škola s materskou školou Kostolná,  28 96 23 119

Trnavský Trnava Jaslovské Bohunice Základná škola s materskou školou 341 155 43 198

Trnavský Trnava Kátlovce Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu 195 75 21 96

Trnavský Trnava Križovany nad Dudváhom Základná škola s materskou školou ,  250 105 27 132

Trnavský Trnava Majcichov Základná škola J. Palárika 536 124 24 148

Trnavský Trnava Malženice Základná škola s materskou školou 203 0 19 19

Trnavský Trnava Ružindol Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou 1 0 1 1

Trnavský Trnava Ružindol Základná škola s materskou školou 3 137 35 172

Trnavský Trnava Smolenice Základná škola s materskou školou Komenského,  3 144 54 198

Trnavský Trnava Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou 55 191 35 226

Trnavský Trnava Špačince Základná škola s materskou školou Hlavná,  2 158 28 186

Trnavský Trnava Šúrovce Základná škola s materskou školou Školská,  3 128 36 164

Trnavský Trnava Trnava Súkromná základná škola Zavarská,  9 0 3 3

Trnavský Trnava Trnava Súkromná základná škola BESST Limbová,  3 171 95 266

Trnavský Trnava Trnava Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy Beethovenova,  27 52 47 99

Trnavský Trnava Trnava Špeciálna základná škola internátna ako organizačná zložka Spojenej školyLomonosovova,  58 31 89

Trnavský Trnava Trnava Špeciálna základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Spojenej školyČajkovského,  50 15 31 46

Trnavský Trnava Trnava Základná škola Narnia Mozartova,  0 5 5

Trnavský Trnava Trnava Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ako organizačná zložka Spojenej školyBeethovenova,  0 3 3

Trnavský Trnava Trnava Základná škola pri zdravotníckom zariadení ako organizačná zložka Spojenej školyAndreja Žarnova,  11 0 3 3

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu,  34 205 75 280

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Atómová,  1 239 60 299

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Ivana Krasku,  29 105 35 140

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Kornela Mahra,  11 330 76 406

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Nám.Slov.uč.tovarišstva,  15 385 114 499

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Spartakovská,  5 379 96 475



Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Ulica Jána Bottu,  422 79 501

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Ulica Maxima Gorkého,  194 61 255

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s materskou školou Vančurova,  38 294 78 372

Trnavský Trnava Trnava Základná škola s Materskou školou Angely Merici Halenárska,  45 264 81 345

Trnavský Trnava Trstín Špeciálna základná škola pri reedukačnom centre 345 19 20 39

Trnavský Trnava Trstín Základná škola s materskou školou 457 132 39 171

Trnavský Trnava Vlčkovce Základná škola s materskou školou 1 0 17 17

Trnavský Trnava Voderady Základná škola s materskou školou Školská ulica,  9 120 29 149

Trnavský Trnava Zavar Základná škola s materskou školou Športová,  33 98 36 134

Trnavský Trnava Zeleneč Základná škola s materskou školou Školská,  4 98 34 132

Trnavský kraj celková hodnota 24669 6935 31604
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Opis predmetu zákazky 

 

Služba otestovania a vyhodnotenia biologickej vzorky prostredníctvom odberového systému in 

vitro na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber biologického materiálu za účelom 

detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom vyšetrenia technikou polymerázovej reťazovej reakcie 

(PCR test). Služba zahŕňa dodanie odberového systému do určených miest, zaučenie 

používateľov na realizáciu samosteru, identifikáciu vzoriek, zber a vyhodnotenie vzoriek na báze 

poolovania vrátane pretestovania v prípade potvrdenej pozitivity. 

 
Pre účely opisu predmetu zákazky budú mať slová a slovné spojenia uvedené v tomto opise nasledovný 

význam: 

 

a) „Poskytovateľom“ sa rozumie právnická, ktorá má na poskytovanie služieb príslušné oprávnenia, 

b) „Objednávateľom“ sa rozumie právnická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie služieb zo strany 

poskytovateľa v súlade s týmto opisom zákazky, 

c) „Zákazkou“ sa rozumie zákazka zadaná Objednávateľom v súlade s ustanovením § 81 písm. c) 

zákona o verejnom obstarávaní zadefinovaná ako “ Služba otestovania a vyhodnotenia biologickej 

vzorky prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním 

na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom vyšetrenia 

technikou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test).“ 

d) „Službami diagnostiky“ sa rozumejú služby otestovania a vyhodnotenia biologickej vzorky 

prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber 

biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom vyšetrenia technikou 

polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test) a súvisiace služby uvedené v tomto opise predmetu 

zákazky. 

e) „Testovacou sadou“ sa rozumie 1 balenie testu na odber biologického materiálu pre všetky vekové 

skupiny osôb, určené na testovanie jednej fyzickej osoby, smerujúce k určeniu detekcie  

SARS-Cov-2. Testovacia sada musí byť aplikovaná osobe určenej na testovanie výplachom ústnej 

dutiny, pri ktorej je výsledok založený na detekcii genetického materiálu vírusu SARS-CoV-2, na 

báze zisťovania výsledku laboratórnym posudzovaním polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test). 

f) „Určenými subjektami“ sa rozumejú právnické osoby určené Objednávateľom, ktorých 

zamestnanci, klienti, deti a žiaci škôl a prípadne iné Objednávateľom určené osoby, budú Osobami 

určenými pre testovanie; 

g) „Osobou určenou pre testovanie“ sa rozumie fyzická osoba, plnoletá alebo neplnoletá, ktorá je 

adresátom testovania s prihliadnutím na svoje postavenie zamestnanca, klienta, dieťaťa, žiaka alebo 

inej osoby vo vzťahu k Určenému subjektu. 

h) „Personálom určených subjektov“ sa rozumejú zamestnanci alebo iné fyzické osoby určené 

štatutárnym orgánom Určených subjektov, ktoré sa budú úplne alebo čiastočne podieľať na realizácií 

úkonov súvisiacich s vykonávaním testovania Testovacími sadami, pri testovaní zabezpečenom na 

základe tohto opisu zákazky. 

i) „Zodpovednou osobou Určeného subjektu“ je fyzická osoba, ktorá je: 

 štatutárnym orgánom Určenej osoby, 

 určená štatutárnym orgánom Určenej osoby, ak je tento kolektívny, 

 určená Objednávateľom. 

j) „Testovacím miestom“ sa rozumie miesto, kde budú vykonávané testy Osôb určených na testovanie. 

k) „Videoškolením“ sa rozumie obrazovo-zvukový inštruktážno-edukačný záznam v slovenskom 

jazyku podrobne a systematicky popisujúci postup pri vykonávaní testovania Testovacími sadami, 

určený pre Personál určených subjektov. 
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1. Minimálne požiadavky na odberový systém:  

- sterilný 0,9% soľný roztok alebo iný vhodný roztok v hermeticky uzavretej nádobe (napr. 

Eppendorf) na odobratie vzorky z ústnej dutiny formou výplachu alebo kloktaním, 

- roztok je pripravený na použitie pre individuálny zber biologického materiálu 

a nevyžaduje dodatočnú prípravu na mieste alebo využitie iných nástrojov alebo 

komponentov na použitie, 

- odberová skúmavka alebo nádoba so zdravotne nezávadným stabilizačným prvkom, v 

tekutej alebo v práškovej forme, pre odobratý biologický materiál, 

- transportné obaly pre odobratú vzorku biologického materiálu spĺňajúce podmienky 

podľa UN 3373 pri preprave biologických látok za účelom diagnostiky, 

- systém identifikácie odobratých vzoriek podľa testovanej osoby formou QR kódu, čipu 

alebo inej metódy umožňujúcej registráciu a kontrolu testovaných ľudí pre prípadné 

pretestovanie. 

1.1 Označenie na balení výrobku (na krabičke alebo inom vhodnom obale) 

- vyhlásenie o zhode (označenie CE certifikátu), 

- typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo, 

- príbalový leták v slovenskom jazyku, 

- meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku. 

- použité skúmavky a materiály majú pridelený kód ŠUKL alebo sa nachádza v európskej 

databáze zdravotníckych pomôcok EUDAMED. 

 

2. Logistika distribúcie a zberu odberového systému 

- poskytovateľ zabezpečí distribúciu testovacej sady  na určené miesta, a to najneskôr do 4 

pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky objednávateľom  

- poskytovateľ dodá testovacie sady tak, že budú dodané v neporušených baleniach, a to najneskôr 

do 4 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky objednávateľom poskytovateľovi  

- poskytovateľ zabezpečí následný zber testovacej sady  z určených miest a ich odvoz do laboratória 

určeného na vyhodnotenie testov, a to bezodkladne od nahlásenia zodpovednou osobou určeného 

subjektu, že testovanie bolo realizované a testovacie sady, ktorými bol test aplikovaný osobám 

určeným pre testovanie, sú pripravené na laboratórne skúmanie a to tak, aby Poskytovateľ stihol 

zabezpečiť oznámenie individualizovaného výsledku laboratórneho vyhodnotenia najneskôr do 72 

hodín od nahlásenia zodpovednou osobou podľa tohto odseku. 

 

 

2.1 Zaškolenie a komunikácia  

Poskytovateľ je povinný:  

a) zaškoliť personál určených subjektov tak, že im poskytne nahrávku podrobného 

a objednávateľom schváleného videoškolenia, a to najneskôr pri dodaní testovacích sád 

určenému subjektu. 

b) návrh videoškolenia predložiť objednávateľovi na schválenie bezodkladne, najneskôr však do 5 

kalendárnych dní od účinnosti zmluvy a v prípade výhrad objednávateľa k obsahu zabezpečiť 

úpravu videoškolenia tak, aby boli výhrady objednávateľa objasnené alebo odstránené; 

c) sprístupniť objednávateľovi webové rozhranie, na ktorom bude verejne dostupné videoškolenie 

pre neobmedzený počet osôb a za týmto účelom poskytnúť objednávateľovi potrebné súhlasy 

prípadne licencie, ak sa vyžadujú; 

d) zabezpečiť videoškolenia, ktoré budú umožňovať jeho sledovateľovi oboznámenie sa minimálne 

s/so 

 základnými informáciami o testovacej sade a jej určení, 

 spôsobom, ako nakladať s balením testovacej sady a ako uchovať testovacie sady 

neporušené a funkčné, 



3 

 

 spôsobom, ako skontrolovať celistvosť a neporušenosť testovacej sady, 

 spôsobom, ako správne odbaliť testovaciu sadu, 

 spôsobom, ako správne a v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov 

prezentovať osobu určenú pre testovanie, aké informácie o nej zhromaždiť a ako ich 

zaznačiť a zabezpečiť ich uchovanie, 

 spôsobom, ako realizovať výplach ústnej dutiny a hrtanu pre riadny a dostatočný odber 

biologického materiálu osoby určenej na testovanie, 

 spôsobom, ako zabaliť testovanú vzorku, 

 spôsobom, ako označiť testovanú vzorku a ako s ňou naložiť po odbere biologického 

materiálu. 

e) spracovať informačný materiál pre osoby určené pre testovanie a pre ich zákonných zástupcov, 

ktorého obsahom budú minimálne: 

 základné informácie o rizikách SARS-Cov-2 a význame testovania; 

 základné informácie o PCR testoch; 

 základné informácie o testovacej sade a spôsobe jej aplikácie na testovanej osobe; 

 základné informácie o rizikách spojených s testovaním; 

 základné informácie o spôsobe doručenia výsledkov testov; 

 základné informácie o ďalšom postupe a podmienkach správania sa osôb v prípade, ak 

výsledok testovania bol pozitívny, 

 informačný materiál bude vyhotovený vo forme papierových infoletákov, minimálne 

v počte 5 ks na triedu podľa pokynov v objednávke a videoprezentácie umiestnenej 

a verejne prístupnej na webovom rozhraní oznámenom poskytovateľom 

objednávateľovi najneskôr 2 dní pred dodaním prvých testovacích sád  ktorémukoľvek 

z určených subjektov. Poskytovateľ sa zaväzuje návrh infoletákov a videoškolenia 

predložiť objednávateľovi na schválenie bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od 

účinnosti tejto Zmluvy a  v prípade výhrad objednávateľa k obsahu sa zaväzuje 

zabezpečiť úpravu infoletákov a videoškolenia tak, aby boli výhrady objednávateľa 

objasnené alebo odstránené, 

 inštruktážne materiály sú pripravené pre dva nasledovné formáty testovania: 

v domácnostiach osôb určených pre testovanie a v priestoroch určených subjektoch. 

k) zriadiť telefónnu linku a elektronickú adresu, prostredníctvom ktorých bude poskytovať 

poradenstvo pre personál určených subjektov. Poradenstvo bude poskytované minimálne vo 

všetkých pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny. Poradenstvo budú poskytovať osoby, ktoré 

budú kompetentné poskytovať rady a návody pre postup pri testovaní. Za pravdivý a odborne 

správny obsah poskytovaného poradenstva, ako i za škodu spôsobenú nesprávne poskytnutým 

poradenstvom zodpovedá poskytovateľ. 

l) zabezpečiť ochranu osobných údajov Osôb určených pre testovanie podľa príslušných právnych 

predpisov, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

3.  Vyhodnocovanie odberového systému prostredníctvom PCR testu 
Poskytovateľ zabezpečí: 

- do 72 hodín oznámenie výsledku laboratórneho vyhodnotenia testu vo forme výsledok 

negatívny/výsledok pozitívny od nahlásenia zodpovednou osobou určeného subjektu, že 

testovanie bolo realizované a testovacie sady, ktorými bol test aplikovaný osobám určeným pre 

testovanie boli spolu za školu pripravené na laboratórne skúmanie testovacej sady osobe určenej 

pre testovanie a zároveň určenému subjektu. V prípade, ak je osobou určenou pre testovanie 

neplnoletá osoba, oznamuje sa výsledok testu jej zákonnému zástupcovi. Forma oznámenia 

výsledkov testu môže byť formou: 
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 SMS, 

 elektronickej správy do zaručenej elektronickej schránky, 

 poštovým oznámením v listinnej forme, 

 e-mailom, 

 využitím zabezpečeného výhradného prístupu na určenom webovom sídle s použitím 

jedinečných prístupových údajov konkrétnej osoby. 

- formu oznámenia výsledkov oznámi určený subjekt poskytovateľovi najneskôr pri odovzdávaní 

testovacích sád, ktoré boli aplikované osobám určeným pre testovanie, pričom odovzdá údaje 

potrebné pre oznámenie výsledkov zvolenou formou (telefónne číslo, elektronická adresa, poštová 

adresa osôb určených pre testovanie, ktorým bola testovacia sada aplikovaná). Osobám určeným 

pre testovanie, ktoré si zvolia spôsob oznámenia využitím zabezpečeného výhradného prístupu na 

určenom webovom sídle s použitím jedinečných prístupových údajov konkrétnej osoby, oznámi 

poskytovateľ tieto údaje: 

 dátum odberu vzorky, 

 dátum výsledku testu, 

 meno  testovanej osoby, 

 oznámenie testovanej osoby či je pozitívna alebo negatívna. 

- nahlásenie miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každý pozitívny 

výsledok prostredníctvom aplikácie IS COVID, a to najneskôr do 9:00 hodiny rannej za 

predchádzajúci deň. Zároveň je poskytovateľ povinný odovzdať zoznam všetkých testovaných 

osôb nahlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií agregované dáta o výsledkoch 

testovania za každý deň testovania za predchádzajúci vyšetrovací deň najneskôr do 9.00 hod 

nasledujúceho dňa. Ak poskytovateľ nemá vytvorený prístup do informačného systému NCZI, 

požiada o jeho vytvorenie na emailovej adrese nczisk@nczisk.sk. 

- poskytovateľ má splnené povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 153/2013 o národnom 

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 

3.1 Parametre testu a testovania 
Testovanie prebieha nasledovne: 

- vyšetrenie technikou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR test) formou poolovania vzoriek. 

Odporúčaná veľkosť poolu je 8-10 vzoriek, nemôže však prekročiť poolovanie po 32 vzoriek, 

- v prípade pozitívneho výsledku jedného poolovaného testu je potrebné zabezpečiť opakované 

a individualizované vyhodnotenie testovaných vzoriek zo skupiny vzoriek, ktorá po 

laboratórnom vyhodnotení poolovanej skupiny testov vykazovala pozitívny výsledok a to tak, 

aby bolo možné z takejto skupinovej poolovanej vzorky určiť individualizovaný výsledok pre 

každú Osobu určenú na testovanie, ktorá bola súčasťou takejto testovanej vzorky, a to bez 

potreby získania ďalšieho biologického materiálu a zároveň za splnenia podmienky, aby 

individualizovaný výsledok testovania mohol byť Osobe určenej na testovanie oznámený 

v lehote podľa bodu 3. tohto opisu predmetu zákazky.  V cene dodanej služby testovania za 

jednu poolovanú vzorku musí byť teda zohľadnená aj cena za následné opakované 

a individualizované vyhodnotenie takýchto opakovane testovaných vzoriek na zistenie 

konkrétnej pozitívnej osoby, a to bez potreby získavania ďalšieho biologického materiálu. 

Celkový čas od nahlásenia zodpovednou osobou určeného subjektu, že testovanie bolo 

realizované a testovacie sady, ktorými bol test aplikovaný osobám určeným pre testovanie sú 

pripravené na laboratórne skúmanie testovacích sad a doručenia výsledku nesmie presiahnuť 

72 hodín, 

- minimálny detekčný limit PCR testu sú 2 kópie virálnej RNA na reakciu s cieľom zabezpečiť 

maximálnu presnosť testov, 

- PCR test musí byť certifikovaný na klinické použitie (t.j. má pridelený kód ŠUKL alebo sa 

nachádza v európskej databáze zdravotníckych pomôcok EUDAMED) 

- interná kontrola testu musí riešiť správnosť realizácie kloktania, čiže preukázať prítomnosť 

ľudskej RNA, 

- test musí validačnými štúdiami preukázať špecificitu aspoň 99 % a senzitivitu aspoň 99%. 
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3.2 Parametre vyhodnocovacieho laboratória 
Poskytovateľ testovania vzoriek (laboratórium) musí byt schopný preukázať splnenie podmienok 

podľa nariadení všetkých zákonov, na základe ktorých prevádzkuje svoju činnosť uznávaných v rámci 

Európskej Únie. 

Poskytovateľ musí preukázať, že má zriadený prístup do zdravotníckeho systému NCZI a UVZ, alebo 

IT platformy, prostredníctvom laboratória, s ktorým má vzťah, a ktoré má na takúto činnosť 

oprávnenie a súčasne disponuje všetkými povoleniami vyžadovanými právnym poriadkom a súčasne 

disponuje dostatočným personálnym, odborným a technickým zázemím pre realizáciou povinností 

vyplývajúcich z tejto špecifikácie. 





Príloha č. 5 - Cenová ponuka Poskytovateľa 

Obchodné meno / názov uchádzača: 
Sídlo / miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
Kontaktná osoba: 
Email: 
Telefón: 

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
31625657 
2020468780 
Mgr. Michal Tuma 
mtuma@unipharma.sk 
0907 892 448 

2. Trnavský kraj 

P.č. Názov Počet 
jednotiek 

Počet jednotiek 
Cena za 1 jednotku 

bez DPH (€) 

Cena celkom bez 
DPH 

(€) 
Výška DPH 

(€) 
Cena celkom s DPH 

(€) 

2.1 Odberová sada na kloktanie na jednu 
osobu 98 700 6,60 651 420,00 65 142,00 716 562,00 

2.2 Služba - distribúcia odberovej sady na 
školu za jednu osobu 98 700 1,83 180 621,00 36 124,20 216 745,20 

2.3 Služba - zber odberovej sady zo školy za 
jednu osobu 98 700 1,83 180 621,00 36 124,20 216 745,20 

2.4 Služba - oznámenie výsledku 
oprávnenej osobe 98 700 1,25 123 375,00 24 675,00 148 050,00 

2.5 

Jednotková cena za vykonanú analýzu 
vzorky (testu) poolovanej vzorky vrátane 
prípadného individuálneho pretestovania 
z pozitívnej poolovanej vzorky za jednu 
osobu 

98 700 6,65 656 355,00 131 271,00 787 626,00 

Dodanie predmetu zákazky 
(súčet položiek 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 18,16 1 792 392,00 293 336,40 2 085 728,40 

Mgr. Milan Vrubel 
predseda predstavenstva 

Mgr. Michal Tuma 
člen predstavenstva 

mailto:mtuma@unipharma.sk
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