
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými 

stranami (ďalej len „zmluva“): 
 

 
Požičiavateľ:  UNOTECH, spol. s r.o.             
sídlo:   Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, Slovenská republika 
štatutárny orgán: JUDr. Barbora Šedíková, konateľ 
IČO:   31424562 
DIČ:   2020384322 
IČ DPH:  SK2020384322 
zapísaný v: Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 1564/R 
 
(ďalej len „požičiavateľ“) 
 
a 
 
Vypožičiavateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
právna forma:  príspevková organizácia 
sídlo:   Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
štatutárny orgán: MUDr. Karol Hajnovič- riaditeľ 
IČO:   17336112 
DIČ:   2021068324 
IČ DPH:  SK2021068324 
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN:   SK88 8180 0000 0070 0054 0295  
zapísaný v: register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky   

a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729 
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“) 
(požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Požičiavateľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve bezplatne prenecháva 

vypožičiavateľovi predmet výpožičky uvedený v bode 2 tohto článku v stave spôsobilom 
na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho prevezme na bezplatné užívanie počas doby trvania 
zmluvy. 

2. Predmetom výpožičky je laboratórny prístroj Imunohematologický analyzátor Erytra 
Eflexis a  zostava pre manuálny systém vyšetrovania GRIFOLS (DG Rozplňovacia 
stanica, DG Pipeta, DG Dispenzor – dávkovač, DG Termostat, DG Centrifúga), ktorý 
je bližšie špecifikovaný v prílohe A tejto zmluvy (ďalej aj ako „predmet výpožičky“), 
v stave spôsobilom pre riadne užívanie. 

3. Celková hodnota predmetu výpožičky predstavuje sumu vo výške 65 000,- EUR bez DPH 
(78 000,- EUR spolu s DPH). Hodnota predmetu výpožičky bola určená vyhlásením 
požičiavateľa.  
 
 



Článok II 
Záväzky zmluvných strán 

 
1. Požičiavateľ vyhlasuje, že 

a) predmet výpožičky je vo funkčnom stave, nemá žiadne faktické – technické a právne 
nedostatky, ktoré by bránili užívaniu predmetu výpožičky na dohodnutý účel, t.j. 
zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na očnom oddelení, 
nachádzajúcom sa v sídle vypožičiavateľa, 

b) vypožičiavateľ má právo predmet výpožičky užívať bezplatne, 
c) plne zodpovedá za škodu spôsobenú vadným predmetom výpožičky v zmysle zákona  

č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení 
zákona č. 451/2004 Z. z. 

d) používanie predmetu výpožičky vypožičiavateľom nie je spojené so žiadnymi 
platbami pre požičiavateľa zo strany vypožičiavateľa a nie je viazané na nákup 
akéhokoľvek materiálu od požičiavateľa ani na objednanie akejkoľvek služby od 
požičiavateľa, 

e) je výlučným vlastníkom predmetu výpožičky a je oprávnený bez obmedzení 
disponovať s predmetom výpožičky, 

f) predmet výpožičky je nový prístroj a jeho hodnota uvedená v bode 2) Čl. I. 
predstavuje jeho reálnu cenu, 

g) je zodpovedný za inštaláciu predmetu výpožičky a bude poskytovať servis na prístroji 
na vlastné náklady, a to sám alebo prostredníctvom oprávnenej servisnej organizácie 
tak, ako je uvedené v Prílohe B tejto zmluvy, 

h) vypožičiavateľ má nárok na bezvýhradné, obmedzené, neprenosné, bezplatné právo na 
používanie softvéru v nezmenenej forme v dohodnutom rozsahu a pre zamýšľaný účel, 
ako je uvedené v  nasledovných ustanoveniach zmluvy. Ak nie je určený žiadny 
konkrétny účel, na jednej systémovej jednotke môže byť len softvér s rovnakými 
sériovými číslami. Vypožičiavateľ nesmie vytvárať alebo upravovať softvér bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa.  

2. Požičiavateľ sa zaväzuje: 
a) udržiavať predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne užívanie, 
b) poistiť predmet výpožičky pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo 
iných škôd počas celej doby trvania zmluvy, a to s poistnou sumou minimálne vo výške 
uvedenej v článku I bod 3 tejto zmluvy, 
c) právo na náhradu škody na predmete výpožičky si prednostne uplatniť z poistenia 
podľa bodu 2 písm. b) tohto článku, 
d) že uhradí prípadné náklady spojené s pripojením predmetu výpožičky k laboratórnemu 
informačnému systému vypožičiavateľa. 

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje : 
a) užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom dohodnutým v tejto zmluve, 
b) chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením; v prípade 

poškodenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky túto skutočnosť oznámiť 
požičiavateľovi bez zbytočného odkladu, 

c) neprenechať predmet výpožičky do užívania tretej osobe, 
d) užívať predmet výpožičky primerane jeho povahe a určeniu; za ich poškodenie  

spôsobené riadnym užívaním nezodpovedá, 
e) pri používaní predmetu výpožičky dodržiavať pokyny podľa návodu na obsluhu 

predmetu výpožičky, starať sa o to, aby na predmete výpožičky nevznikla škoda, 



vykonávať  kontrolu stavu predmetu výpožičky z hľadiska protipožiarnej prevencie a 
bezpečnosti práce, 

f) umožniť požičiavateľovi na jeho požiadanie prístup k predmetu výpožičky na účely 
ich kontroly, 

g)  k zodpovednosti za pravidelnú dennú, týždennú, mesačnú údržbu, ako je popísané v 
návode na obsluhu a za kalibráciu a preskúšanie predmetu výpožičky kontrolou 
kvality, 

h)  že bude viesť presný a komplexný záznam o pravidelnej údržbe a kalibrácii predmetu 
výpožičky, s popisom, kto a čo vykonal na predmete výpožičky, prečo a kedy, a 
požičiavateľ má právo si kedykoľvek tento záznam pozrieť, 

i)   že bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve       
     dohodnutý a bude pri jeho používaní dodržiavať pokyny podľa užívateľského manuálu,   
     starať sa o to, aby na predmete výpožičky nevznikla škoda a bude ho používať na len  
     výrobcom odporúčané diagnostické reagencie, kalibrátory, kontrolky a spotrebný  
     materiál. Za opotrebenie predmetu výpožičky, spôsobené riadnym užívaním,      
     vypožičiavateľ nezodpovedá. 

4. Vypožičiavateľ nezodpovedá za škodu na predmete  výpožičky, ktorej nemohol 
zabrániť, pričom vypožičiavateľ je povinný nahradiť požičiavateľovi prípadnú škodu 
súvisiacu s predmetom výpožičky iba v rozsahu, v akom z opodstatnených dôvodov 
nebola uhradená z poistenia uzavretého požičiavateľom v zmysle článku II bod 2 písm. 
b) tejto zmluvy.  

5. Požičiavateľ má právo vstúpiť kedykoľvek v priebehu bežnej pracovnej doby a po 
predchádzajúcej dohode s vypožičiavateľom do priestorov vypožičiavateľa, v ktorých je 
predmet výpožičky umiestnený, za účelom poskytnutia servisu a kontroly prístroja. 
 
 

 
Článok III 

Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky 
 

1. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky sa uskutoční formou preberacieho protokolu, 
ktorý – v prípade súhlasu s jeho obsahom - podpíšu oprávnení zamestnanci oboch 
zmluvných strán. Oprávnenou osobou požičiavateľa je Mgr. Katarína Rychtariková, 
telefón: 0910944981, e-mail: rychtarikova@unotech.sk. Oprávnenou osobou 
vypožičiavateľa je MUDr. Alexander Varga, telefón: 035/6912157, e-mail: 
alexander.varga@nspnz.sk. Miestom odovzdania predmetu výpožičky je pracovisko 
vypožičiavateľa – Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 
940 34 Nové Zámky, Ústav hematológie, ktoré je totožné s miestom vrátenia predmetu  
výpožičky. Dovoz aj odvoz predmetu výpožičky do a zo sídla vypožičiavateľa zabezpečí 
požičiavateľ na vlastné náklady, pričom o vrátení predmetu výpožičky spíšu zmluvné 
strany opäť preberací (odovzdávací) protokol. Preberací a odovzdávací protokol vyhotoví 
požičiavateľ.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet výpožičky bude nainštalovaný najneskôr do 8 
týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pred termínom dodania prístroja 
vypožičiavateľ pripraví priestory na inštaláciu podľa relevantných pokynov požičiavateľa. 
Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ v prípade nedodania a nenainštalovania 
prístroja v dohodnutom termíne, nebude voči požičiavateľovi z uvedeného dôvodu 
uplatňovať náhradu škody, ktorá by v takomto prípade mohla vypožičiavateľovi vzniknúť. 
Požičiavateľ sa však zároveň zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie, aby prístroj 
nainštaloval čo možno najskôr. 



3. Pri odovzdaní predmetu výpožičky požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi návod na 
obsluhu predmetu výpožičky v slovenskom jazyku a zabezpečí bezplatné zaškolenie 
obslužného personálu vypožičiavateľa. Zároveň odovzdá vypožičiavateľovi certifikáty, 
resp. vyhlásenie o zhode, ktorým deklaruje, že predmet výpožičky je spôsobilý na účel 
dohodnutý v tejto zmluve. 
 

 
Článok IV 

 Doba  trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu určitú, a to na šesť (6) rokov od 
dátumu inštalácie predmetu výpožičky.  

2. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Každá zo 
zmluvných strán je oprávnená zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou aj bez uvedenia 
dôvodu, pričom výpovedná doba je tri (3) mesiace  a právne účinky výpovede nastanú 
dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť písomná 
a doručená druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. 

3. Ak vypožičiavateľ nevyužíva predmet výpožičky v súlade s touto zmluvou, požičiavateľ 
je oprávnený vypovedať túto zmluvu s jedno mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná 
lehota v tomto prípade začína plynúť prvým dňom kedy bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych 
nástupcov oboch zmluvných strán. 

 
 

čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená vo troch rovnopisoch (origináloch), po jednom vyhotovení pre 

požičiavateľa dve pre vypožičiavateľa. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy 
A, B.   

2. Všetky zmeny a dodatky zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, po dohode oboch 
zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 
ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

4. Písomnosti súvisiace so zmluvou sa zasielajú na adresu zmluvných strán uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. Ak zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane inú 
svoju adresu, druhá zmluvná strana zasiela písomnosti na takto oznámenú adresu. 
Písomnosť súvisiaca so zmluvou sa považuje za doručenú aj v prípade, ak pošta vrátila 
zásielku adresátovi z dôvodu na strane adresáta, ako i v prípade, ak adresát odmietol 
písomnosť prevziať.  

5. V prípade, ak by sa vypožičiavateľ stal v tomto zmluvnom vzťahu , alebo  z tohto 
zmluvného vzťahu dlžníkom požičiavateľa a požičiavateľ veriteľom dlžníka, tak platí:  

a) Postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov(ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez 
predchádzajúceho súhlasu dlžníka je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené 



pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety bude podľa 
§ 39 Občianskeho zákonníka neplatné. 

b) Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.     
Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) 
zo strany veriteľa je bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka zakázaná. Právny úkon, 
ktorým veriteľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia 
osoba stane dlžníkovým veriteľom  v rozpore s dohodou dlžníka a veriteľa podľa 
predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov neplatné. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za  
nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak súhlasu 
s obsahom zmluvy pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 

 
 
 
V Nových Zámkoch, dňa .................    V  Trenčíne, dňa ..........................
      
 
 
V mene vypožičiavateľa:      V mene požičiavateľa: 

   
 
 
.........................................................            ..................................................... 
     MUDr. Karol Hajnovič                                              JUDr. Barbora Šedíková 
               Riaditeľ                                                                                     Konateľ       
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky                         UNOTECH, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Príloha A:  ŠPECIFIKÁCIA  Predmetu výpožičky 
 

1 ks -  Imunohematologický analyzátor Erytra Eflexis 
 

  
Plnoautomatizovaný imunohematologický analyzátor Erytra Eflexis (výrobca 
Diagnostic Grifols) určený pre automatizovaný proces spracovania IH vyšetrení. 
Systém zahŕňa software a kombináciu technológie  kompletného testovania krvi 
s výhodou DG Gel 8 stĺpcových kariet systému DG Gel® Grifols, ktoré poskytujú 
maximum informácií. Erytra Eflexis spája automatizáciu so spoľahlivosťou 
a prispôsobivosťou každodenným požiadavkám IH laboratórií.  
 
TYPY  VYŠETRENÍ 

- ABO/Rh skupinový systém- kompletné vyšetrenie 

- ABO/Rh skupinový systém- potvrdenie 

- Rh fenotyp + Kell 

- RhD w/v test 

- Test kompatibility 

- Skríning antierytrocytových protilátok 

- Identifikácia nepravidelných protilátok 

- Enzýmové testy  

- Priamy antiglobulínový test 

- Stanovenie vzácnych antigénov 

- Titrácia protilátok 

- Test kontroly kvality 



VÝKON / PRIEPUSTNOSŤ PRÍSTROJA 

- ABO/Rh - kompletné vyšetrenie: 35 testov/ 1 hod 

- ABO/Rh - potvrdenie: 65 testov/ 1 hod 

- Rh fenotyp: 65 testov/ 1 hod 

- Rh fenotyp + Kell: 50 testov/ 1 hod 

- Skríning nepravidelných protilátok (3 panel RBC): 72 testov/ 1 hod 

- Identifikácia nepravidelných protilátok (11 panel RBC): 22 testov/ 1 hod  

- ABO/Rh - kompletné vyšetrenie + Skríning nepravidelných protilátok (3 panel RBC): 

22 testov/ 1 hod 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

- Rozmery: 110 x 71 x 91 cm (šírka x hĺbka x výška) 

- Váha: 173 kg 

- Kapacita: 200 kariet, 72 vzoriek, 46 reagencií  

- Inkubačný blok:  3 nezávislé inkubátory pre 12 kariet 

- Centrifugačný blok:  2 nezávislé centrifúgy pre 12 kariet 

- 2x 6 L nádrže na premývacie roztoky a 1x 12 L nádrž na biologický odpad 

- Napätie: 100 - 240V  

- Frekvencia: 50-60 Hz 

- Príkon: 600 W 

- Katalógové číslo prístroja: 210600 

 
 
FLEXIBILITA  A ADAPTABILITA 

- 2 v1 – možnosť práce v 2 ľubovoľných konfiguráciách vďaka vymeniteľným stojanom 

pre vzorky a reagencie, ktoré analyzátor automaticky rozpozná  

- Univerzálne reagencie a karty pre všetky systémy DG Gel 

- Priebežné a náhodné nakladanie a vykladanie kariet, vzoriek a reagencií počas 

chodu analyzátora bez nutnosti prerušenia procesu spracovania 

- Možnosť použitia skúmaviek rôznych rozmerov, skúmavky s piestom plus 

pediatrické skúmavky 

- 100% využitie diagnostických kariet 

- Optimálna spotreba reagencií 

- Spoľahlivé výsledky v správnom čase 

- Ľubovoľné zaradenie urgentných /STAT/ vzoriek v akomkoľvek čase  

- Sieťové spojenie medzi dvomi a viac analyzátormi zabezpečujúce efektívny chod, 

náhodný vstup a lepší proces nakladania  



VÝHODY PRE UŽÍVATEĽA 

 

- Inštalácia a konfigurácia prístroja prispôsobená požiadavkám jednotlivých laboratórií 

- Minimum zásahov užívateľa a požiadaviek na preventívnu údržbu 

- Režim STATIM  

- Funkcia vyšetrenia titer protilátok 

- Vďaka 2 nezávislým centrifúgam a 3 nezávislým termostatom je zabezpečený vlastný 

BACK UP prístroja 

- Intuitívny software analyzátora ovládaný cez dotykovú obrazovku aj v českom 

jazyku 

- Upozornenie v prípade potreby vizuálnej kontroly výsledku 

- Režim upozornenia na potrebu vykonania preventívnej údržby 

- Externá dotyková obrazovka 

- Kvalitný servis a podpora 

- Vzdialený prístup: medzinárodná podpora- priamy kontakt na výrobcu 

- Ľahko použiteľný intuitívny software 

- Prepojenie s centrálnym nemocničným PC systémom- LIS 

- Riediaca stanica a automatické premývanie systému bráni kontaminácii 

- Priebežný monitoring pracovného procesu 

- Systém alarm 

 

BEZPEČNOSŤ   
 

- Automatická  identifikácia vzoriek a reagencií s kontrolou doby exspirácie 

- Dávkovacia technika formou perforácie zabraňujúca možnej kontaminácii  

- Priebežný monitoring úrovní hladín reagencií, diluentov, premývacích roztokov a 

odpadu 

- Detektor dotyku sondy a zrazenín 

- Integrovaný aplikačný QC program 

- Automatická detekcia skúmavkovej zátky 

DG_Erytra_EFLEXIS- 
BROCHURE_sj.pdf

 
 
 
 



Zostava pre manuálny systém vyšetrovania GRIFOLS:   
DG Rozplňovacia stanica, DG Pipeta, DG Dispenzor – dávkovač, DG 
Termostat, DG Centrifúga 
 

 



 
 



 
 
 
 



Príloha B:   SERVIS Prístroja 
 
1.  Servis a opravy predmetu výpožičky bude zabezpečovať požičiavateľ na vlastné 

náklady. 
 
2. Požičiavateľ sa zaväzuje vykonávať preventívne prehliadky prístrojov. V prípade 

poruchy sa požičiavateľ zaväzuje začať s jej odstraňovaním do 24 hodín od nahlásenia 
poruchy zo strany vypožičiavateľa. Za nahlásenie poruchy sa pre účely tejto zmluvy 
považuje nahlásenie telefonicky na č. tel.: 0903 266 728  alebo e-mailom na: 
spanik@unotech.sk  

 
3. Zodpovednosť za vady nekryje prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré 

vznikne po prechode nebezpečenstva škody na prístroji, vzhľadom na chybnú alebo 
nedbalú manipuláciu, nadmerné namáhanie, použitie nevhodného materiálu pre 
prevádzku a také chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ktoré sa 
nepredpokladali v čase uzatvorenia zmluvy. 

 
4. Požičiavateľ nezodpovedá za chyby pri opravách, ktoré uskutoční vypožičiavateľ alebo 

tretia strana. Pre tento prípad neplatia ustanovenia tejto zmluvy a vypožičiavateľ nesie 
plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu a zaväzuje sa k jej náhrade 


