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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OSOBNEJ DOZIMETRIE        

      Č. 017/1/2021/32  - Objednávateľ 

Č. 260/003/2021/OD - Poskytovateľ 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 Objednávateľ:                                Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina      

Sídlo:                                             Ul. V. Spanyola č. 43, 012 07  Žilina    

Štatutárny zástupca:   Rada riaditeľov v zložení: 

Ing. Igor Stalmašek, MBA – generálny riaditeľ 

Ing. Peter Braška, MBA – ekonomický riaditeľ 

MUDr. Igor Bízik, MBA – medicínsky riaditeľ  

 IČO:                                               17335825 

DIČ:                                               2020699923 

IČ DPH:                                          SK 2020699923 

Bankové spojenie:                             

Číslo účtu:     

SWIFT:    SPSRSKBA 

 Oprávnený rokovať vo veciach:  

- Odborných:   Ing. Mgr. Juraj Pecár, MHA 

Kontakt: 041/5110701, pecar@fnspza.sk  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2 Poskytovateľ:   Slovenská legálna metrológia, n. o.  

Sídlo:     Hviezdoslavova 31, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD., generálny 

riaditeľ  

IČO:     37 954 521   

DIČ:     2021921880    

IČ DPH:    SK2021921880   

Bankové spojenie:    

Číslo účtu/IBAN:    

Registrácia:  zapísaný v Registri neziskových organizácií OÚ 

v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-1/2005 

Oprávnený rokovať  

vo veciach Odborných:  Ing. Dušan Solivajs, PhD. 

     riaditeľ Odboru dozimetrických služieb SLM 

     02/40 203 621, fax 02/40 203 653 

     solivajs@slm.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

mailto:pecar@fnspza.sk
mailto:solivajs@slm.sk
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Článok II 

Východiskové podklady a údaje 

 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je podľa § 117 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní – 

zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodanie služby, ktorého víťazom sa stal poskytovateľ. 

 

Článok III 

Predmet a účel zmluvy 

 

3.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

a v súlade s povinnosťami a postupmi určenými predpismi na zaistenie radiačnej ochrany 

v rozsahu povinností poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby osobného monitorovania 

(osobnej dozimetrie) pre zamestnancov objednávateľa pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia na pracoviskách objednávateľa využívajúcich rádiodiagnostické a rádioterapeutické 

prístroje, vrátane poskytovania s tým súvisiacich služieb „Služby osobného monitorovania 

pracovníkov “, ktorých presná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.  1 tejto zmluvy – Technická 

špecifikácia. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok poskytovateľa poskytovať službu podľa 

tejto zmluvy a jej príloh riadne a včas na základe čiastkových objednávok objednávateľa 

v priebehu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a záväzok objednávateľa 

službu riadne a včas prevziať a zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa článku V tejto zmluvy.  

 

3.2  Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu 

a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany u objednávateľa a dohodnutie podmienok 

poskytovania služieb osobnej dozimetrie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

regulujúcimi oblasť radiačnej ochrany. 

 

3.3 Požiadavky na zaistenie radiačnej ochrany pracovníkov pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia sú stanovené všeobecnými pracovnoprávnymi predpismi (Zákonník práce, zákon 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov), ale 

predovšetkým zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o metrológii“), zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2018 Z. z. o 

zabezpečení radiačnej ochrany, prípadne inými predpismi v oblasti radiačnej ochrany (ďalej len 

„predpisy na zaistenie radiačnej ochrany“). 
 

3.4 Objednávateľ ako ústavné zdravotnícke zariadenie v rámci svojho hlavného predmetu činnosti 

– poskytovanie zdravotnej starostlivosti vykonáva na svojich pracoviskách aj činnosti 

so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vedúce k ožiareniu, pri ktorých je objednávateľ povinný 

vykonať opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany primeraného druhu a charakteru 

použitých zdrojov ionizujúceho žiarenia a veľkosti a charakteru rizík a zabezpečiť tak radiačnú 

ochranu pracovníkov pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. 

 

3.5 Poskytovateľ prehlasuje, že je osobou oprávnenou poskytovať služby radiačnej ochrany na 

základe povolenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva na poskytovanie služieb osobnej 

dozimetrie podľa ustanovenia § 29 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a spĺňa všetky podmienky a povinnosti ustanovené predpismi na 

zaistenie radiačnej ochrany. 

 

3.6 Službami osobného monitorovania (osobnej dozimetrie) sa pre účely tejto zmluvy a jej príloh 

považuje predovšetkým, nie však výlučne opakované meranie veličín dôležitých z hľadiska 

radiačnej ochrany, pomocou ktorých sa kontroluje, sleduje a hodnotí veľkosť ožiarenia 

pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Osobné monitorovanie zahŕňa vlastné meranie 

a vyhodnocovanie a slúži k predchádzaniu nadmerného ožiarenia pracovníkov. Pod pojmom 

„služby osobného monitorovania“ podľa tejto zmluvy a jej príloh sa rozumie:  
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 a) kalibrácia osobných a náramkových dozimetrov (ďalej len „dozimetre“), 

 b) poskytnutie (prenájom) dozimetrov a dozimetrického materiálu objednávateľovi za účelom 

sledovania dávok ožiarenia pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

 c) dodanie potrebného množstva dozimetrického materiálu v rozsahu objektívnej potreby 

objednávateľa, 

 d) úradné meranie dávok osobných dozimetrických veličín v zmysle ustanovenia § 28 zákona 

č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyhodnotenie 

výsledkov merania dozimetrov, vrátane vydania dokladu vyhodnotenia efektívnej 

a ekvivalentnej dávky), 

 e)  vypracovanie ročných dávok v písomnej a elektronickej forme – osobná dozimetria, 

 f) sprístupnenie elektronickej databázy dozimetricky sledovaných pracovníkov prostredníctvom 

webovej stránky www.slm.sk pre oprávneného zástupcu objednávateľa,  

 g) skladovanie poskytovateľom – skladovanie dozimetrov v období od ukončeného merania do 

doby odoslania dozimetrov objednávateľovi pre ďalšie použitie v ďalšom období. 

 

3.7 Službami súvisiacimi s poskytovaním služby osobného monitorovania sa pre účely tejto zmluvy 

a jej príloh považuje vyhodnocovanie výsledkov merania, vrátane kalibrácie, nulovania, 

prenájmu prístrojov potrebných na osobné monitorovanie – dozimetrov, doručovanie meradiel 

a výsledkov. 

 

Článok IV 

Podmienky plnenia 

 

4.1  Výkon predmetu zmluvy sa riadi „Podmienkami realizácie služieb osobnej dozimetrie“ (ďalej 

len „podmienky OD“), ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie 

prípadné zmeny podmienok OD spôsobené objektívnymi okolnosťami.  

 

4.2 Omeškanie objednávateľa s úhradou fakturovanej ceny po lehote splatnosti o viac ako 60 dní sa 

považuje za podstatné porušenie povinnosti objednávateľa a poskytovateľ si vyhradzuje právo 

prerušiť všetky výkony objednávateľovi a obnoviť ich až po uhradení dlžnej sumy. Zároveň 

poskytovateľ informuje príslušný orgán verejného zdravotníctva o prerušení poskytovania 

dozimetrických služieb, prípadne, za splnenia zmluvných predpokladov, tiež o zrušení zmluvy. 

 

4.3 Porušenie zákonných povinností alebo povinností ustanovených zmluvou podstatným 

spôsobom zo strany objednávateľa, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä 

neuhradenie fakturovanej sumy v lehote jej splatnosti o viac ako 60 dní, je podstatným 

porušením povinností zo strany objednávateľa. Neposkytnutie služby v stanovenom termíne 

vinou poskytovateľa, za predpokladu, že omeškanie poskytovateľa nebolo zapríčinené 

nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa, je podstatným porušením povinností zo strany 

poskytovateľa. 

 Objednávateľ je povinný poskytovateľovi bezodkladne zaslať potrebné alebo vyžiadané 

informácie, materiály a iné dokumenty potrebné k plneniu predmetu zmluvy podľa čl. II, 

prípadne aj ďalšie materiály, pokiaľ nimi objednávateľ disponuje a ktoré sú potrebné k plneniu 

predmetu tejto zmluvy, a to poštou alebo v elektronickej podobe na adresy uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy. 

 

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky skutočnosti, informácie a dokumenty, ktoré mu boli 

poskytnuté v súvislosti a na základe tejto zmluvy nebude poskytovať tretím osobám počas 

platnosti tejto zmluvy a ani po jej zániku, až do doby, kedy sa stanú všeobecne známymi, alebo 

mu objednávateľ poskytol súhlas. 
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Článok V 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1  Predmet zmluvy sa bude financovať z prostriedkov objednávateľa. Objednávateľ neposkytne 

na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  

 

5.2  Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona  NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 a na základe výsledku verejného obstarávania: 

Na sumu 14.976,00 € bez DPH (slovom: štrnásťtisícdeväťstosedemdesiatšesť eur).  

Sadzba DPH v 20 %.  

Celková hodnota zmluvy je 17.971,20 € s DPH.  

Cena je uvedená v Cenníku (Návrh na plnenie kritérií), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

 

5.3 Cena za predmet zmluvy je stanovená ako cena pevná a úplná za celé obdobie platnosti 

a účinnosti tejto zmluvy a zahŕňa poskytovanie služieb osobnej dozimetrie, vrátane s tým 

súvisiacich služieb v zmysle článku II tejto zmluvy a jej príloh, vrátane akýchkoľvek nákladov 

na dopravu, prepravu alebo nákladov za poštovné služby na strane poskytovateľa alebo správne 

poplatky, ktoré poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

5.4 Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom v eurách, bankovým prevodom 

na účet poskytovateľa, na základe poskytovateľom predložených faktúr, ktoré musia obsahovať 

všetky požadované náležitosti daňového dokladu podľa platného právneho poriadku SR 

a všetky údaje požadované v zmysle verejného obstarávania. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na 

doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 

plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ nevráti 

faktúru poskytovateľovi na doplnenie do 5 dní odo dňa obdržania, považuje sa faktúra za 

prevzatú bez pripomienok. Faktúry sa budú vystavovať po príslušnej čiastkovej objednávke. 

Lehota splatnosti faktúr je stanovená na 60 kalendárnych dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávateľ bude posielať elektronické faktúry 

objednávateľovi elektronickou poštou a to na e-mailovú adresu: ekonomicke@fnspza.sk. 

 

5.5 Za deň úhrady sa považuje deň, keď bude z bankového účtu objednávateľa poukázaná platba na 

účet poskytovateľa. 

 
5.6 Predmetom fakturácie budú len skutočne dodané dozimetre na základe čiastkových objednávok 

objednávateľa.  

 
5.7 Akúkoľvek zmenu ceny je poskytovateľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne, a to 

najmenej 3 pracovné dní pred dňom doručenia faktúry s novými cenami služby. Ak po doručení 

písomného oznámenia poskytovateľa o zmene ceny objednávateľ s cenou nebude súhlasiť, má 

právo od zmluvy odstúpiť. 

 

5.8 Ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej ako 

nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve 

a poskytovateľ i už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte 

stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % 

v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa poskytovateľ poskytnúť objednávateľovi pre 

takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu 

medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. 

 

5.9 Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnutie služby najneskôr do piateho 

pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po dni poskytnutia služby. 
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5.10 Poskytovateľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu 

objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky poskytovateľa v rozpore 

s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 

Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že 

bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZSR. 

 

Článok VI 

Miesto plnenia, prebratie tovaru a dodacie podmienky 

 

6.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je pracovisko SLM v Bratislave a sídlo objednávateľa.  
 

6.2 Termín dodania dozimetrov je do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy.  

 

6.3 Poskytovateľ si splní svoju povinnosť dodať dozimetre v zmysle tejto zmluvy a jej prílohy č. 1 

tejto zmluvy tým, že umožní objednávateľovi nakladať s dozimetrami v sídle objednávateľa 

a zároveň sú dozimetre dodané riadne v zmysle bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy.  
 

6.4 Dozimetre sú dodané riadne, ak sú dodané v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto zmluvy 

a čiastkovej objednávky, spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie 

dozimetrov, najmä spolu s preberacím protokolom a faktúrou. 
 

6.5 Odovzdanie a prevzatie riadne dodaných dozimetrov potvrdia oprávnení zástupcovia oboch 

zmluvných strán na preberacom protokole. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie 

dozimetrov, ak dozimetre neboli dodané na dohodnutom mieste dodania, s dohodnutými 

vlastnosťami, akosťou. 
 

6.6 Nedodržanie dodacej lehoty podľa bodu 6.2 tohto článku poskytovateľom sa bude považovať 

za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
 

6.7 Objednávateľ bude množstvá jednotlivých dozimetrov upresňovať na základe svojich potrieb 

prostredníctvom e-mailových alebo telefonických objednávok, alebo písomne, v ktorých bude 

uvedený požadovaný druh a jeho požadované množstvo, miesto plnenia a požadovaný termín 

dodania, najneskôr však do 3 pracovných dní od potvrdenia prijatia čiastkovej objednávky 

objednávateľa poskytovateľovi. Poskytovateľ sa zaväzuje potvrdiť prijatie objednávky obratom, 

najneskôr na najbližší pracovný deň po jej doručení objednávateľom. 
 

6.8 Objednávateľ nie je viazaný množstvom dozimetrov uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Skutočne odobraté množstvo dozimetrov môže byť nižšie alebo rovnaké  ako množstvo 

dozimetrov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Uvedené množstvá dozimetrov sú orientačné 

a objednávateľ si vyhradzuje právo objednať iba také množstvo dozimetrov, ktoré potrebuje pre 

svoju činnosť, a teda si vyhradzuje právo neprebrať celý predmet plnenia zmluvy za obdobie 

trvania zmluvy, s čím poskytovateľ bez výhrad súhlasí. 
 

Článok VII 

Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal dozimetrov 

 

7.1 Poskytovateľ je povinný dodať dozimetre v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva 

a jej prílohy, predpisy na zaistenie radiačnej ochrany a čiastková objednávka. Poskytovateľ sa 

zaväzuje dodať dozimetre spolu so zoznamom meradiel. 

 

7.2 Poskytovateľ dodá objednávateľovi dozimetre pre okamžité použitie, ktoré budú obsahovať 

kartu, puzdro, závesný systém – klip na uchytenie na odev, v prípade náramkových dozimetrov 

dezinfikovateľný závesný systém na hornú končatinu.  
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7.3 Poskytovateľ zabalí dozimetre a vybaví ich na prepravu tak, aby boli chránené pred 

poškodením, stratou a zničením, inak zodpovedá za vady na dozimetroch, tým nie je dotknutý 

nárok na náhradu škody zo strany objednávateľa. 

 

 
Článok VIII 

Sadzba úrokov z omeškania, náhrada škody 

 

8.1 V prípade omeškania úhrady fakturovanej ceny sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť 

poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania 

podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s 

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z, ak si ho poskytovateľ uplatní. 

 

8.2 V prípade, ak metrologický výkon a/alebo služba osobnej dozimetrie z viny poskytovateľa 

nebude poskytnutý/á v lehote uvedenej v tejto zmluve, poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za každý kalendárny deň omeškania, 

nárok na náhradu škody objednávateľa nie je tým dotknutý. 
 

8.3 Všetky škody, ktoré vzniknú poskytovateľovi z dôvodu včas neposkytnutých, neúplných, alebo 

nepresných údajov a podkladov pre realizáciu predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, znáša 

objednávateľ.  

 
8.4 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku skrytých vád TLD alebo 

iných vád dozimetrického materiálu a príslušenstva vo vlastníctve objednávateľa, predloženého 

na metrologický výkon alebo službu osobnej dozimetrie. 

 
8.5 Dodržanie termínov plnenia predmetu zmluvy je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením objednávateľa. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením po dobu, po ktorú 

nemohol svoj záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy plniť z dôvodu omeškania objednávateľa, 

pôsobenia vyššej moci alebo iných riadne preukázateľných dôvodov nespočívajúcich na jeho 

strane. 

 

8.6 V prípade oneskoreného doručenia dozimetrov je poskytovateľ oprávnený objednávateľovi 

účtovať prirážku za oneskorené/mimoriadne oneskorené doručenie dozimetrov podľa platného 

cenníka poskytovateľa. Prirážku za oneskorené doručenie dozimetrov bude poskytovateľ 

účtovať objednávateľovi v prípade doručenia dozimetrov zo strany objednávateľa na 

vyhodnotenie o 1 sledovacie obdobie neskôr (napr. dozimetre doručované v januári prídu na 

vyhodnotenie v marci namiesto vo februári) a prirážku za mimoriadne oneskorené doručenie 

dozimetrov bude poskytovateľ účtovať objednávateľovi v prípade doručenia dozimetrov zo 

strany objednávateľa na vyhodnotenie o viac ako 2 sledované obdobia neskôr (napr. doručované 

nosené v januári prídu na vyhodnotenie v apríli a neskôr). Cenník je pre potreby objednávateľa 

k nahliadnutiu na ktoromkoľvek pracovisku poskytovateľa alebo na webovej stránke 

www.slm.sk. 

 

Článok IX 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

9.1 Poskytovateľ sa zaväzuje: 

 a) vykonať kalibráciu dozimetrov po predložení alebo doručení dozimetrov do 10 pracovných 

dní, 

 b) vykonať úradné meranie po predložení alebo doručení dozimetrov v termíne do 10 pracovných 

dní, 

 c) skladovať dozimetre v čase od ukončenia merania do doby odoslania objednávateľovi 

pre použitie v ďalšom období, 

http://www.slm.sk/
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 d) dozimetre určené pre sledované obdobie doručiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni 

pred začatím sledovacieho obdobia, 

 e) vydať certifikát o kalibrácii a ďalšie doklady na požiadanie 

 f) sledovať súhrnné výsledky meraní osobných dávok zamestnancov objednávateľa za kalendárny 

rok, v lehote podľa dohody zmluvných strán, 

 g) v prípade mimoriadnej udalosti na žiadosť objednávateľa vykonať mimoriadne úradné meranie 

dávok a výsledky písomne alebo e-mailom oznámiť odbornému zástupcovi objednávateľa, 

 h) vymeniť dozimetre kus za kus, t.j. výmena celých dozimetrov bez potreby výmeny kariet 

v puzdrách. 

 

9.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia                                            

§ 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky.  

 

9.3 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi zoznam monitorovaných zamestnancov. 

 

9.4 Všetky zmeny na strane objednávateľa je odborný zástupca objednávateľa alebo iný zodpovedný 

zástupca objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy povinný bezodkladne písomne oznámiť 

osobe zodpovednej za odbornú realizáciu tejto zmluvy na strane poskytovateľa uvedenej v záhlaví 

tejto zmluvy. 

 

9.5 Objednávateľ zasiela spolu s dozimetrom na metrologický výkon vyplnený sprievodný list 

u nového zamestnanca.  

 

9.6 Prístup k databáze dozimetricky sledovaných pracovníkov objednávateľa bude počas celej doby 

platnosti a účinnosti zmluvy chránený prístupovým menom a heslom, ktoré poskytovateľ oznámi 

oprávnenému zástupcovi objednávateľa. Oprávnený zástupca objednávateľa je oprávnený 

prehliadať informácie z databázy dozimetricky sledovaných pracovníkov objednávateľa 

a zároveň je viazaný mlčanlivosťou, t. j. nesmie poskytnúť prístupové údaje tretej osobe. 

V prípade porušenia mlčanlivosti zodpovedá za škody, ktoré spôsobí zmluvným stranám svojím 

konaním.  

 

9.7 V prípade zaznamenania hodnôt prekračujúcich limity stanovené v ustanovení § 15 zákona č.  

87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľ 

písomne oznámi túto skutočnosť do 24 hodín po meraní odbornému zástupcovi objednávateľa, 

ako aj príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Oznámenie zašle odbornému zástupcovi 

objednávateľa na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

9.8 Nakoľko meranie osobných dávkových ekvivalentov priamo súvisí s ochranou zdravia 

a bezpečnosti, je poskytovateľ povinný, aby spĺňal počas celej doby platnosti a účinnosti tejto 

zmluvy podmienky úradného merania (úradné meranie je vykonávané ústavom, určenou 

organizáciou alebo autorizovanou osobou v rozsahu určenom v rozhodnutí o jej autorizácii) 

v zmysle ustanovenia § 29 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a súčasne, aby o ich výsledku vydal objednávateľovi doklad – verejnú listinu. 

 

Článok X 

Ochrana osobných údajov 

 

10.1 Poskytovateľ je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na 

jeho zodpovednosť pri plnení tejto zmluvy, o dohode mlčanlivosti. Poskytovateľ predloží 

podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú fyzickú 

osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s 
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poučením u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený 

výkon práce na pracoviskách objednávateľa, kde môže prísť do styku s osobnými údajmi. 

 

10.2 Neumožnený vstup do priestorov objednávateľa zástupcovi poskytovateľa bez poučenia o 

mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany 

objednávateľa. 

 

10.3 Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných 

údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov. 

 

10.4 Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach 

objednávateľa, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“: Poučenie o povinnosti mlčanlivosti 

s informačnou povinnosťou. 

 

10.5 Poskytovateľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na 

plnení zmluvy v mene poskytovateľa v priestoroch objednávateľa. 

 

10.6 Poskytovateľ ako poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách 

ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii 

„Ochrana osobných údajov, GDPR“. 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, 

sa spravujú príslušnými prílohami k tejto zmluve, právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení, predpismi na zaistenie radiačnej ochrany a inými aplikovateľnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

11.2 Ukončenie zmluvného vzťahu: 

- uplynutím doby, na ktorú sa dojednala, 

- zánikom oprávnenia poskytovateľa na poskytovanie služieb v súlade s touto zmluvou 

a jej prílohami, 

- dohodou oboch zmluvných strán, 

- odstúpením od zmluvy, 

- výpoveďou bez udania dôvodu zo strany objednávateľa. Výpovedná lehota je jeden 

mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede poskytovateľovi. 

 
11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy poskytovateľom za: 

a) nedodržanie termínu dodania dozimetrov dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke, 

b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstve 

dohodnutých v zmluve a jej prílohách, 

c) ak neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie dozimetrov, 

d) ak poskytovateľ v čase plnenia zmluvy je zaradený do Zoznamu s kvalifikovanými 

negatívnymi referenciami, 

e) nedodržaním povinnosti ustanovenej v bode 5.7 alebo 9.1 tejto zmluvy poskytovateľom. 
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11.4  Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy 

objednávateľom, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po lehote 

jej splatnosti alebo z iných zákonných dôvodov. 

 

Poskytovateľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:    

a) Objednávateľ poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené zmluvou nie 

podstatným spôsobom a napriek písomnému upozorneniu od poskytovateľa nevykoná 

nápravu v stanovenej lehote,  

b) Poskytovateľ zistí nepravdivosť údajov uvedených v objednávke,  

c) Objednávateľ koná spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí 

sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej 

súťaže alebo svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy poskytovateľa,  

d) Poskytovateľ z dôvodov na strane objednávateľa nemôže realizovať predmet plnenia v 

dohodnutom termíne, alebo v termíne určenom poskytovateľom. 

 

11.5  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným 

rokovaním o možnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú 

postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

 

11.6  Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa zákona č. 

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

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

11.7  Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležitých 

pre bezproblémové plnenie zmluvy.  

 

11.8  Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení 

núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonávanie opatrenia 

organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

11.9  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. 

 

11.10  Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných 

strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov. 

 

11.11  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží jedno originálne 

vyhotovenie a objednávateľ tri originálne vyhotovenia. 

 

11.12  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

11.13  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 

porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, 

určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

11.14  Akákoľvek odoslaná správa (dokumentácia) sa považuje za doručenú, aj ak je odoslaná                                   

e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade odoslania zásielky doporučenou 

poštou sa táto považuje za doručenú v piaty deň od odoslania zásielky doporučenou poštou, ak 

je odoslaná na adresy v zmysle čl. I. tejto zmluvy, a to aj v prípade ak sa zásielka vráti ako 

nedoručená. 

 

11.15  Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky skutočnosti, informácie a dokumenty, ktoré mu boli 

poskytnuté v súvislosti a na základe tejto zmluvy nebude bez súhlasu objednávateľa poskytovať 
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tretím osobám počas platnosti tejto zmluvy a ani po jej zániku až do doby, kedy sa stanú 

všeobecne známymi.   

 

11.16  Zmeny v obchodnom mene a sídle, bankového spojenia, ako aj zmeny v zastúpení sú zmluvné 

strany povinné navzájom si oznámiť bezodkladne písomne, a to bez právneho následku zániku 

zmluvy. 

 

11.17  Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1  Technická špecifikácia 

Príloha č. 2  Cenník – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3 Podmienky služieb osobnej dozimetrie 

Príloha č. 4 Súpis dozimetrického materiálu 

Príloha č. 5 List technickej špecifikácie osobnej dozimetrie (vzor) 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa  21.04.2021   V Žiline dňa 03.05.2021 

 

 

Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 

Slovenská legálna metrológia, n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina: 

 

 

 

 

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

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.   Ing. Igor Stalmašek,MBA 

generálny riaditeľ     generálny riaditeľ 

  

     

 ……………………........ 

       Ing. Peter Braška,MBA 

ekonomický riaditeľ 


