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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 017/1/2022/005 

uzatvorená v zmysle § 262 ods. 2  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "zmluva") 

 

medzi 

Objednávateľom: Slovenská republika 

správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

sídlo: ul .V. Spanyola 43,  012 07 Žilina 

v zastúpení: Mgr. Eduard Dorčík - riaditeľ 

IČO: 17335825 

DIČ: 2020699923 

IČ DPH: SK 2020699923 

bankové spojenie:  

IBAN: 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľom: AdvanceHospitalAnalytics, s.r.o. 

Sídlo: U háje 296/22, Braník, 147 00 Praha 4 

IČO: 017 02 513 

zastúpená: MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. - konateľ 

číslo účtu:  

zapísaný v OR vedenom u Mestským súdom v Prahe, vložka 210518, oddiel C 

  (ďalej ako „Poskytovateľ“) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil Objednávateľ ako verejný 

obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Benchmarking  

produkcie lôžkovej zdravotnej starostlivosti“ postupom podľa § 117 a nasled. zákona o verejnom obstarávaní – 

zákazka s nízkou hodnotou, ktorého víťazom sa stal Poskytovateľ. 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1.1 Poskytovateľ sa v rámci svojej činnosti zameriava a špecializuje na poskytovanie služieb analýzy 

neefektivít či priestoru k úsporám jednotlivých poskytovateľov zdravotných služieb, a to formou 

porovnania a analýz klinickej produkcie jednotlivých poskytovateľov pri liečení porovnateľných skupín 

pacientov a najmä hľadanie takých prístupov, ktoré umožnia proces starostlivosti o pacientov 

zefektívniť. 

1.2 Poskytovateľ s cieľom poskytovania služieb Porovnania a analýzy klinickej produkcie (ďalej 

len "Služby PAKP") vytvoril pre jednotlivých poskytovateľov Centrum 

AdvanceHospitalAnalytics, s.r.o. (ďalej len "Centrum"). V Centre združuje jednotlivé 

skupiny vzájomne porovnateľných poskytovateľov zdravotných služieb, v ktorých sú 

spracovávané jednotlivé poskytnuté dáta nielen na účel analýzy príčin stratovosti či ziskovosti, 

ale aj za účelom ich riešenia. Tým môže byť úprava klinických postupov na základe príkladu 

iného poskytovateľa zdravotných služieb, štandardizácie postupov vo forme klinických 

protokolov starostlivosti o určitý typ pacientov a prevencia príčin vedúcich k výskytu 
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nákladných komplikácií. Rovnako tak sú výstupy z takto vykonaného Porovnania a analýzy 

klinickej produkcie použiteľné ako podklad pre návrh organizačných a manažérskych riešení, 

najmä vo forme zmeny doposiaľ používaných procesov riadenia a správy poskytovateľa 

zdravotníckych služieb alebo so súhlasom poskytovateľov ako podklad k návrhom na úpravy 

pravidiel zaradenia prípadov do DRG skupín alebo úpravy iných metodík.                

1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľovi Služby PAKP a to dodanie komplexnej analýzy 

produkcie lôžkovej starostlivosti FNsP Žilina z dát r. 2019 a porovnanie výsledkov s minimálne 3 

porovnateľnými poskytovateľmi ZS a súčasne zabezpečiť dodanie detailnej analýzy výkonnosti 

a spotreby zdrojov lôžkovej zdravotnej starostlivosti FNsP Žilina z dát r. 2019 v zvolenej oblasti 

vychádzajúc z výsledkov komplexnej analýzy, všetko bližšie špecifikované v Technickom opise, ktorý 

tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (v ďalšom texte spoločne ako „Služby“ alebo „Predmet zmluvy“). 

1.4 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený, riadne vykonaný a odovzdaný podľa tejto zmluvy 

Poskytovateľom Objednávateľovi až po potvrdení Odovzdacích a preberacích protokolov zástupcami 

oboch zmluvných strán, samostatne ku každej analýze. 

1.5 Poskytovateľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 

relevantnými podkladmi a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v danom 

odbore súvisiacom s poskytnutím služby nemá žiadne otázky či pripomienky. Poskytovateľ vyhlasuje, 

že skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal Objednávateľa 

upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať poskytnutie služby.  

1.6 Súčasťou predmetu zmluvy sú aj tie práce, služby a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Poskytovateľa 

výslovne uvedené, ak ide o práce dodávky a služby, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie 

poskytnutia služby alebo, ak by bez ich vykonania stratil predmet zmluvy charakter ucelenej dodávky a 

služby, alebo by neplnilo požadovaný účel, alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy predmetu 

zmluvy.  

1.7 Predmet zmluvy je vykonaný riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami a dokumentáciou odovzdanou Objednávateľovi, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými 

právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi. 

Článok II. 

Miesto a čas plnenia 

2.1 Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že riadne bude realizovať predmet zmluvy podľa tejto Zmluvy 

v termíne do 3 mesiacov odo dňa dodania kompletných podkladov pre každý typ analýzy 

Poskytovateľovi zo strany Objednávateľa a od ďalších zapojených poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti zapojených do Centra a súčasne Komplexnú analýzu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a Detailnú analýzu najneskôr do 3 mesiacov od rozhodnutia 

Objednávateľa o výbere oblasti.  

2.2 Miestom realizácie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy a jej odovzdanie je Fakultná nemocnica 

s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07  Žilina. 

2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od mimoriadnej situácie, núdzového stavu, alebo 

výnimočného stavu, v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 neposkytnúť Poskytovateľovi 

súčinnosť s plnením predmetu Zmluvy, neumožniť Poskytovateľovi vstup na miesto realizácie 

predmetu zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy. 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie služieb 

špecifikovaných v článku I. bod 1.3 tejto zmluvy  

a. Za Komplexnú analýzu vo výške 6.900,- EUR bez DPH 

b. Za Detailnú analýzu vo výške 6.200,- EUR bez DPH 

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/mimoriadna-situacia-nudzovy-stav
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c. Spolu 13.100,- EUR bez DPH (slovom: trinásťtisícsto eur). Sadzba v DPH nie je uvedená, 

nakoľko sa jedná o plnenie podľa EU predpisov a povinnosť priznať daň má príjemca 

plnenia.  

3.2 Odplata za predmet zmluvy bližšie identifikovaný v čl. I tejto zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok 

a všetky náležitosti, náklady a veci nevyhnutné na riadnu realizáciu predmetu zmluvy a jeho 

odovzdanie. 

3.3 Odplata za poskytnutie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiaden 

preddavok ani zálohu na predmet zmluvy podľa tejto Zmluvy. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie predmetu zmluvy dojednanú odplatu. 

Poskytovateľovi vznikne nárok na odplatu v zmysle tejto zmluvy po potvrdení Odovzdacieho 

a preberacieho protokolu ku komplexnej alebo detailnej analýze zástupcami oboch zmluvných strán. 

Úhrada odplaty bude na základe doručenej faktúry ku komplexnej alebo detailnej analýze, ktorej 

prílohou bude podpísaný Odovzdací a preberací protokol. 

3.6 Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom v eurách, bankovým prevodom na účet 

Poskytovateľa, na základe Poskytovateľom predloženej faktúry v dvoch vyhotoveniach, ktorá musí 

obsahovať všetky požadované náležitosti daňového dokladu podľa platného právneho poriadku SR 

a všetky údaje požadované VO. 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 jej obdržania, 

považuje sa faktúra za prevzatú bez pripomienok. Faktúru Poskytovateľ vystaví do 3 pracovných dní 

odo dňa vzniku nároku na odplatu v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy, najneskôr však do piateho 

pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok na odplatu vznikol. Lehota 

splatnosti faktúry je dohodou zmluvných strán stanovená na 60 dní od doručenia faktúry 

Objednávateľovi. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z účtu Objednávateľa. 

3.7 Odplata v zmysle tejto zmluvy je stanovená ako cena/odplata pevná a úplná zahŕňajúca všetky náklady 

Poskytovateľa súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy. 

3.8 Zmena ceny/odplaty za realizáciu predmetu zmluvy je možná iba po dohode zmluvných strán na základe 

písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.9 Akúkoľvek zmenu ceny/odplaty je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi oznámiť písomne, a to 

najmenej 3 pracovné dni pre dňom doručenia faktúry s novými cenami za realizáciu predmetu zmluvy. 

Ak po doručení písomného oznámenia Poskytovateľa o zmene ceny/odplaty Objednávateľ 

s cenou/odplatou nebude súhlasiť, má právo od zmluvy odstúpiť. 

3.10 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 s 

Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 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 Ministerstva zdravotníctva SR. Súhlas Objednávateľa s 

postúpením pohľadávok Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety nie je potrebný: 

- pri postúpení pohľadávok veriteľov akciových spoločností, ktorých 100%-ným akcionárom je 

Ministerstvo zdravotníctva SR v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti; 

- pri postúpení pohľadávok veriteľov dlžníka financovaných z kapitálových prostriedkov 

Ministerstva zdravotníctva SR alebo eurofondov. 
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Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a Európskej únie. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu. 

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy riadne a včas. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými 

osobami, pričom bude dodržiavať parametre a všetky podmienky zadania verejného obstarávania, ktoré 

je výsledkom uzatvorenia tejto zmluvy, platných technických noriem a zákonov, platných právnych, 

prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä tým, že 

Poskytovateľovi v dohodnutom čase oznámi všetky informácie a predloží mu všetky dokumenty 

potrebné pre riadne realizovanie predmetu zmluvy, najmä informácie a dáta v rozsahu podľa Prílohy č. 

2 tejto zmluvy, a to v termíne do 4 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.  

4.5 Poskytovateľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, konať 

čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a v záujme objednávateľa uplatňovať 

všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa 

tejto zmluvy. 

4.6 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na 

svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a termíne. Poskytovateľ sa zaväzuje, že 

bude realizovať predmet zmluvy v požadovaných kvalitatívnych ukazovateľoch, v rozsahu a za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve a jej príloh. 

4.7 Poskytovateľ je povinný pri výkone svojej činnosti včas písomne upozorniť Objednávateľa na zjavnú 

nevhodnosť jeho pokynov, ktorých následkom môže vzniknúť škoda alebo nesúlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.   

4.8 Súčasne Poskytovateľ prehlasuje, že je odborne a technicky spôsobilý na poskytnutie služby, predmetu 

zmluvy spolu aj so svojimi zamestnancami a spolupracujúcimi osobami pracujúcimi na predmete 

zmluvy. 

4.9 Poskytovateľ plne zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Poskytovateľa počas 

realizácie predmetu zmluvy na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote týchto 

osôb. Vzniknutú škodu Poskytovateľ odstráni a/alebo uhradí na vlastné náklady. Bez odstránenia a/alebo 

úhrady takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi odplatu za realizáciu predmetu 

zmluvy a Objednávateľ sa tak nedostane do omeškania. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto 

škôd sa dohodnú najneskôr v procese odovzdávania a preberania predmetu zmluvy. 

4.10 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom oprávneného zástupcu Objednávateľa kontrolovať plnenie 

tejto zmluvy, ktoré zahŕňa i právo na prehliadku predmetu zmluvy. Ak Objednávateľ zistí, že 

Poskytovateľ plní predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať, aby Poskytovateľ neodkladne odstránil chyby vzniknuté zlým plnením a plnil predmet 

zmluvy riadnym spôsobom. Ak Poskytovateľ tak nevykoná ani v primeranej lehote mu k tomu 

poskytnutej, bude takýto postup považovaný za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je z tohto 

dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

4.11 Poskytovateľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora    

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“) ukladá povinnosť byť zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) ako partner verejného sektora, spĺňa túto 

zákonnú povinnosť. 

4.12 Poskytovateľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje 

táto zmluva. 

4.13 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu tejto Zmluvy počas jej trvania v 

súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  
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4.14 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi primeranú a požadovanú súčinnosť potrebnú pre 

včasné a riadne plnenie povinností Poskytovateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

           

Článok V. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

5.1 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po jeho riadnom vykonaní, t. j. po riadnom ukončení, 

odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy Objednávateľom v dohodnutých termínoch ku každej analýze 

v zmysle tejto zmluvy, a to po potvrdení Odovzdacích a preberacích protokolov zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

5.2 Až po splnení podmienky uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy má Poskytovateľ nárok na úplne zaplatenie 

celej odplaty za predmet zmluvy a konkrétnu analýzu v zmysle tejto zmluvy. 

5.3 Nesplnenie povinností Poskytovateľa odstrániť vady a nedorobky podľa tejto zmluvy sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy zo strany Poskytovateľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od 

Zmluvy nároku na sankcie a zmluvnú pokutu. 

 

Článok VI. 

Sankcie a zodpovednosť za škodu 

6.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením 

tejto zmluvy. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho 

preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto 

porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.  

6.2 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedať druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 

s plnením svojho zmluvného záväzku, ak takéto neplnenie alebo omeškanie bude spôsobené v dôsledku 

neposkytnutia súčinnosti alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhou zmluvnou stranou.  

6.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedať druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 

s plnením svojho zmluvného záväzku, ak takéto neplnenie bude vychádzať z okolností vylučujúcich 

zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich 

zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. Ustanovenie prvej vety tohto bodu sa 

uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomné oboznámená o okolnostiach vylučujúcich 

zodpovednosť a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o nich táto 

dozvedela.  

6.4 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti nezávislé od vôle 

zmluvných strán, ktoré jej bránia v riadnom splnení ich povinností ako sú napr. štrajk, epidémia, požiar, 

prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie alebo embargo produktov objektívne 

potrebných na plnenie predmetu zmluvy. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vymedzuje aj § 374 

Obchodného zákonníka.  

6.5 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky 

spojené. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná osoba bola 

v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

6.6 V prípade, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je zmluvná strana, ktorej sa táto prekážka 

týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a predpokladanom 

konci tejto okolnosti, ktorá jej bráni v plnení povinnosti podľa tejto zmluvy.  

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

6.8 Poskytovateľ môže požadovať 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 § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ak je Objednávateľ v omeškaní so 

zaplatením odplaty za realizáciu predmetu zmluvy. 
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6.9 Ak Poskytovateľ zrealizuje predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto Zmluvy po termíne uvedenom v čl. 

III bode 2.1 tejto Zmluvy, môže Objednávateľ požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty 

za predmet zmluvy bez DPH uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy za každý kalendárny deň omeškania. 

Celková výška zmluvnej pokuty môže byť maximálne však 10% odplaty za predmet zmluvy bez DPH. 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie spôsobené neposkytnutím súčinnosti poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti zapojených do Centra, najmä informácie a dáta v rozsahu podľa Prílohy č. 2 

tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o stave spolupráce s poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti zapojenými do Centra. 

6.10 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená 

zmluvná strana druhej zmluvnej strane doručením penalizačnej faktúry. Oprávnenosť nároku na 

zmluvnú pokutu nie je podmienená žiadnymi formálnymi úkonmi zo strany Objednávateľa.  

6.11 Uplatnením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok ani jednej zo zmluvných strán na náhradu škody 

spôsobenej porušením zmluvných povinností. Oprávnená zmluvná strana má nárok na náhradu škody 

v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.  

6.12 Objednávateľ má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 OZ ods.1 písmen. a) až d), ak ju oznámi 

Poskytovateľovi včas v zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. 

6.13 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú tretej strane v dôsledku využitia informácií, ktoré 

poskytol podľa tejto zmluvy Objednávateľovi. 

 

Článok VII. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

7.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch predmetu zmluvy stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými predpismi. 

7.2 Poskytovateľ je povinný oznámené vady, chyby a nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu, na 

vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu týchto nákladov voči Objednávateľovi. Týmto 

ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Zodpovednosť za vady 

poskytnutého plnenia v rozsahu, ktorý nie je upravený zmluvou, sa bude riešiť v zmysle Obchodného 

zákonníka. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej 

zistení prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa, telefonického kontaktu Poskytovateľa uvedeného 

v záhlaví tejto Zmluvy a následne písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Poskytovateľa podľa 

tejto Zmluvy.   

7.4 V prípade, že Poskytovateľ oznámené hlásené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote, resp. 

okamžite má Objednávateľ právo dať vady, chyby a nedostatky  predmetu zmluvu odstrániť tretej osobe 

na náklady Poskytovateľa. 

7.5 Objednávateľ bude hlásiť poruchu, vady a pripomienky k pripomienky k plneniu písomne (emailom) 

kontaktnej osobe Poskytovateľa. 

 
Článok VIII. 

Zánik zmluvy 

8.1 Túto zmluvu je možné ukončiť: 

8.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán; 

8.1.2 odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 

(napr. § 19 zákona o verejnom obstarávaní); 

8.1.3 odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zmluvnými stranami; 

8.1.4 odstúpením od zmluvy v prípade porušenia povinností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy iným 

než podstatným spôsobom; 
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8.1.5 písomnou výpoveďou, a to kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane 

výpoveď doručená. 

8.2 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej zmluvnej strane. 

8.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Poskytovateľom najmä za: 

a) nedodržanie termínu poskytnutia plnenia v zmluve; 

b) nesplnenie akejkoľvek zo zmluvných podmienok a povinností v zmysle tejto zmluvy; 

c) neodovzdanie dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie predmetu zmluvy; 

d) to, že Poskytovateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, hoci mu táto povinnosť 

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

niektorých zákonov podľa bodu 4.11 tejto zmluvy. 

8.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej zmluvnej strane. 

8.5 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy v prípadoch 

ustanovených Obchodným zákonníkom. 

8.6 Odstúpenie od zmluvy pôsobí ex nunc. 

Článok IX. 

Ochrana osobných údajov 

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

zodpovednosť pri plnení zmluvy a môžu sa oboznámiť s osobnými údajmi pacientov prípadne ostatných 

dotknutých osôb, o 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 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. 

9.2 Neumožnený vstup do priestorov Objednávateľa zástupcovi Poskytovateľa bez poučenia o mlčanlivosti 

sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení Zmluvy zo strany Objednávateľa.  

9.3 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.  

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

Objednávateľa www.fnspza.sk, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“: P O U Č E N I E o 

povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou. 

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

zmluvy v mene Poskytovateľa v priestoroch Objednávateľa. 

 

9.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi všetky dáta podľa tejto Dohody výlučne v 

anonymizovanej podobe, teda v podobe, kedy dáta nie je, a to ani spätne, možné priradiť ku konkrétnym 

pacientom Poskytovateľa, tak, aby nešlo o osobné údaje pacientov Poskytovateľa v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len 

"Nariadenie"). 

 

9.7 Strany dohody vyhlasujú, že osobné údaje fyzických osôb, ku ktorých spracovaniu by mohlo dôjsť v 

súvislosti s plnením tejto Dohody, spracovávajú v súlade s Nariadením. 

 

http://www.fnspza.sk/
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Článok X 

Mlčanlivosť 

 

10.1 Strany dohody sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, dokumentoch, listinách, 

plánoch a dátach, ktoré sa týkajú tejto Dohody a ktoré sa v priebehu plnenia tejto Dohody alebo v jej 

súvislosti dozvie jedna strana od druhej strany a ktorých zverejnenie nie je vyžadované legislatívou. 

Takéto informácie budú považované za dôverné a strany dohody ich nebudú bez predchádzajúceho 

súhlasu druhej strany oznamovať tretím osobám.    

10.2 Strana dohody sa môže o dôverných informáciách dozvedieť v ústnej, písomnej, grafickej, elektronickej 

či inej forme. Za dôverné informácie sa považujú aj ďalšie informácie a údaje, o ktorých strana dohody 

pred ich poskytnutím druhej strane prejaví vôľu, aby tieto údaje a informácie boli považované za 

dôverné.        

10.3 Strany dohody si dojednávajú nasledujúce konkrétne výnimky z povinnosti mlčanlivosti podľa ods. 10.1 

tejto Dohody:            

a) v prípade, že dva alebo viac poskytovateľov združených v rámci Centra vopred písomne požiada 

AHA o priame porovnanie nimi poskytnutých dát za účelom vykonania Služieb PAKP zo strany 

AHA týmto konkrétnym poskytovateľom, avšak len za predpokladu, že AHA získa jednoznačný 

súhlas všetkých dotknutých poskytovateľov s poskytnutím informácií, vrátane vymedzenia, z 

ktorého bude jednoznačne vyplývať rozsah informácií a dát, ku ktorému sa zbavenie mlčanlivosti 

vzťahuje. AHA si však v každom konkrétnom prípade vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie 

týchto Služieb PAKP v prípade, kedy bude vyššie uvedené zbavenie mlčanlivosti považovať za 

nedostatočné;                

b) v prípade, že ktorákoľvek zo strán dohody získa informácie z iného zdroja, než od druhej strany 

dohody a tieto informácie nebudú dôverného charakteru;   

c) v prípade informácií, ktoré sú všeobecne známe a verejne dostupné, popr. na poskytovanie 

informácií v rámci súdneho konania;                  

d) v prípade, že AHA použije alebo poskytne získané informácie pre akademické a výskumné účely, 

avšak vždy v riadne a plne anonymizovanej forme;                 

e) v prípade informácií, ktorých uverejnenie je povinné na základe právneho predpisu.                

 

 

Článok X. 

Ostatné ustanovenia 

10.1 Informácie, ktoré si zmluvné strany vymenili v súvislosti so zmluvou sú prísne dôverné a Poskytovateľ 

ich nesmie prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje 

potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti 

je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé 

jedno porušenie tejto povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty žiadnym spôsobom 

neobmedzuje právo Objednávateľa na náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. Zmluvné 

strany sú oprávnené sprístupniť dôverné informácie týkajúce sa tejto Zmluvy svojim zamestnancom 

a poradcom, pre ktorých je nutné vzhľadom na ich činnosť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy ich 

poznať. V prípade takéhoto poskytnutia uvedených informácií sú zmluvné strany povinné zabezpečiť 

zaobchádzanie a mlčanlivosť tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je zaviazaná zmluvná strana.  

10.2 Záväzok mlčanlivosti stanovený v tomto článku Zmluvy zostáva platný a účinný aj po ukončení 

platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.  

10.3 Ustanoveniami tohto článku Zmluvy nie je dotknuté právo na ochranu obchodného tajomstva 

Poskytovateľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní prístupu verejnosti k informáciám 

o stave/plnení tejto Zmluvy, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie verejnosti, tlači 

ani iným médiám. Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o otázkach verejnosti alebo 
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médií, a to bezodkladne po ich obdržaní, pričom akékoľvek informácie ohľadne tejto Zmluvy je 

oprávnený poskytovať výlučne Objednávateľ. O uvedenom je Poskytovateľ povinný informovať aj 

spolupracujúce osoby alebo iné osoby podieľajúce sa poskytnutí služby, predmetu zmluvy podľa tejto 

Zmluvy.   

10.5 Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo materiály, ktoré mu 

Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto Zmluvou a ktoré požaduje vrátiť. Tieto je Poskytovateľ 

povinný vrátiť Objednávateľovi ihneď po tom, ako: 

10.5.1 Poskytovateľ zhotovil predmet zmluvy v zmysle tejto Zmluvy, alebo 

10.5.2 dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy alebo k zániku Zmluvy iným spôsobom, alebo  

10.5.3 o to požiada Objednávateľ. 

 

Článok XI. 
Kontaktné údaje a odovzdávanie podkladov 

11.1 Strany dohody dohodli pre účely tejto Zmluvy nasledujúce kontaktné osoby, zodpovedné za 

zabezpečenie bežného kontaktu v rámci plnenia tejto Zmluvy a za zabezpečenie súčinnosti vrátane 

určenia dátumov stretnutí a prezentácií, odovzdanie pripomienok k odovzdaným dátam a výstupom a za 

ich akceptáciu. Odovzdanie dát zo strany Objednávateľa a odovzdanie výstupov analýz zo strany 

Poskytovateľa bude vždy potvrdené odovzdávacím a akceptačným protokolom. Pokiaľ po odovzdaní 

dát alebo výstupov neodovzdá prijímacia strana do tridsiatich pracovných dní pripomienky k 

odovzdaným podkladom, sú tieto považované automaticky za akceptované.                   

 

Za Objednávateľa: 

Meno:  Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA 

Tel .: +42190361104 
Email: kadlecikova@fnspza.sk 

 

Meno: Ing. Igor Stalmašek, MBA 

Tel.: +421917170787 

Email: stalmasek@fnspza.sk 

 

Za Poskytovateľa : 

Meno: Mgr. Henrieta Tulejová 

Tel .: +421903944571                            

Email: tulejova@hospitalanalytics.cz                            

 

Meno: MUDr. Ing. Daniel Hodyc, PhD                             

Tel .: +420605823012                            

Email: hodyc@hospitalanalytics.cz                            

 

Článok XII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

12.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto Zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

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

strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy 

v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené 

v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné 

informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

mailto:kadlecikova@fnspza.sk
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12.2 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri 

zmlúv 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. 

12.3 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to len pri dodržaní ustanovení zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“).  

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu 

neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto zmluvy, 

za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu 

a pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, ak by došlo k situácii 

uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie a opravu zmluvných 

podmienok v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, tak aby bol zachovaný zmysel a účel 

neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie alebo opravu nevykonajú iba v prípade, ak by bol už 

samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné 

ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho 

zmyslu a účelu.  

12.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

12.6 Na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich alebo súvisiacich s tou zmluvou sa použijú 

podporne ustanovenia § 105 a nasl. Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. 

12.7 Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto dohody 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. 

12.8 Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území 

Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na 

výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok v platnom znení. 

12.9 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, s určením 3 vyhotovení pre Objednávateľa a 1 vyhotovenie 

pre Poskytovateľa. 

12.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju na 

základe svojej slobodnej vôle a vážne podpísali. 

 

V Žiline dňa 02.03.2022     V Prahe dňa 21.02.2022 

 

Za Objednávateľa      Za Poskytovateľa 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina   AdvanceHospitalAnalytics, s.r.o. 

 

 

-------------------------------------     --------------------------------  

Mgr. Eduard Dorčík      MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. 

riaditeľ        konateľ  

  

Prílohy: 

Príloha č. 1: Technický opis predmetu zmluvy 

Príloha č. 2: Rozsah informácií a dát poskytovaných Objednávateľom   


