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D oh oda   o  sp orný ch  ná roko ch  
uzatvorená podľa § 30 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov 

 

 

medzi:  

 

Štátnym zamestnancom:  

Ing. Martin Hlinka 

trvale bytom  

narodený  

občan SR 

bankové spojenie :  

IBAN:  

právne zastúpený Mgr. Zuzanou Zajíčkovou, advokátkou, so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 

Bratislava, Slovenská republika, SAK reg. č. 1872 

 

(ďalej len „žalobca“) 

 

a  

 

Služobným úradom:  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 00 686 832 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK52 8180 0000 0070 0006 1569 

zastúpený Ing. Karlom Hirmanom, ministrom  

 

(ďalej len „žalovaný“ a spolu so žalobcom ďalej len „účastníci“) 

 

 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Medzi účastníkmi tejto dohody sú vedené nasledovné súdne spory: 

1.1. súdny spor vedený pred Okresným súdom Bratislava II pod sp. zn. 17Cpr/5/2015 o určenie 

neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, o náhradu funkčného platu s 

príslušenstvom a o nemajetkovú ujmu za diskrimináciu; 

1.2. súdny spor vedený pred Okresným súdom Bratislava III pod sp. zn. 17Cpr/19/2018 

o určenie skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a o náhradu funkčného platu s 

príslušenstvom. 

(súdne spory pod bodmi 1.1. a 1.2. vyššie ďalej spolu len „súdne konania“) 

2. V súdnom spore sp. zn. 17Cpr/5/2015 bolo právoplatne rozhodnuté, že štátnozamestnanecký 

pomer trvá a o zvyšku žalobou uplatnených nárokoch nebolo ku dňu uzatvorenia tejto dohody 

právoplatne rozhodnuté. 

3. V súdnom spore sp. zn. 17Cpr/19/2018 nebolo ku dňu uzatvorenia tejto dohody právoplatne 

rozhodnuté o žiadnom uplatnenom nároku.  
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Článok II. 

Sporné nároky 

 

1. Medzi účastníkmi tejto dohody sú sporné nároky, ktoré sú predmetom súdnych konaní 

špecifikovaných v čl. I. tejto dohody a o ktorých nebolo ku dňu uzatvorenia tejto dohody 

právoplatne rozhodnuté (ďalej len „sporné nároky“).  

                                                                                            

                               

                                             

Článok III. 

Predmet dohody 

      

1. Účastníci tejto dohody sa dohodli urovnať všetky sporné nároky, vrátane akéhokoľvek ich 

príslušenstva, a to tak, že sporné nároky v celom rozsahu zanikajú a nahrádzajú sa novými 

záväzkami z tejto dohody nasledovne: 

a) žalovaný bude prideľovať žalobcovi prácu na dohodnutom stálom štátnozamestnaneckom 

mieste č. 1391, odbor štátnej služby: 2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného 

majetku, regulácia sieťových odvetví, 8. platová trieda; 

b) žalovaný zaplatí na účet žalobcu uvedený v záhlaví tejto dohody sumu vo výške 44.586,45 

Eur (slovom: štyridsaťštyritisícpäťstoosemdesiatšesť eur štyridsaťpäť centov);v tejto sume 

je zohľadnená aj suma odstupného, o ktoré je znížená suma nároku žalobcu; 

c) žalobca zoberie späť žaloby, na základe ktorých sú vedené súdne konania a bude žiadať, 

aby boli predmetné súdne konania zastavené; 

d) účastníci tejto dohody si nebudú uplatňovať v súdnych konaniach náhradu trov konania 

a tohto nároku sa výslovne vzdávajú. 

2. Žalovaný je povinný zaplatiť sumu podľa ods. 1. písm. b) tohto článku dohody do 10 (slovom: 

desiatich) pracovných dní od účinnosti tejto dohody. 

3. Žalobca je povinný zobrať žaloby v súdnych konaniach vo vzťahu ku všetkým uplatneným 

sporným nárokom späť do 6 (šiestich) pracovných dní odo dňa zaplatenia sumy podľa ods. 1. 

písm. b) tohto článku dohody. Vzor späťvzatí je prílohou č. 1. a 2. tejto dohody. 

4. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že žalobca začne vykonávať prácu na stálom 

štátnozamestnaneckom mieste podľa ods. 1. písm. a) tohto článku dohody od 01.03.2023. Týmto 

dňom je žalobca povinný dostaviť sa na pracovisko a vykonávať štátnu službu u žalovaného 

a žalovaný je povinný prideľovať žalobcovi prácu podľa služobnej zmluvy.  K uvedenému 

dátumu žalovaný žalobcovi upraví tarifný plat podľa platnej valorizácie štátnozamestnaneckých 

platov a predloží dodatok k služobnej zmluve s aktuálnym opisom štátnozamestnaneckého miesta 

a platový dekrét. 

5. Žalovaný sa zaväzuje, že pri podpise tejto dohody odovzdá zamestnancovi k dispozícii podpísaný 

písomný súhlas so späťvzatím oboch podaných žalôb a podpísaný písomný súhlas s tým, aby 

príslušný súd rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo. Žalobca 

uvedené späťvzatia a súhlasy žalovaného doručí príslušným súdom v lehote uvedenej v  ods. 3. 

tohto článku tejto dohody. Vzor predmetného súhlasu žalovaného je prílohou č. 3 a 4. k tejto 

dohode. 

6. Potvrdenie Okresného súdu Bratislava II o doručení späťvzatia žaloby sp. zn. 17Cpr/5/2015, 

vrátane naskenovaného späťvzatia v znení podľa prílohy č. 1 k tejto dohode a potvrdenie 

Okresného súdu Bratislava III o doručení späťvzatia žaloby sp. zn. 17Cpr/19/2018, vrátane 

naskenovaného späťvzatia v znení podľa prílohy č. 2 k tejto dohode, žalobca alebo právny 

zástupca žalobcu doručí žalovanému bezodkladne po ich podaní na príslušný súd, najneskôr 

nasledujúci pracovný deň.  

7. Účastníci tejto dohody sa zaväzujú nevykonať žiadne úkony, ktoré by odporovali cieľu tejto 

dohody, ktorým je úplné a konečné usporiadanie nárokov vyplývajúcich zo 

štátnozamestnaneckého pomeru zamestnanca u zamestnávateľa a z jeho neplatného skončenia  
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a zo súdnych sporov uvedených v čl. I. tejto dohody, najmä sa zaväzujú nenapadnúť platnosť 

a účinnosť tejto dohody alebo spochybniť jej obsah.  

8. Žalovaný je povinný zverejniť v Centrálnom registri zmlúv túto dohodu najneskôr jeden 

pracovný deň po jej podpise oboma účastníkmi.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Článok IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že úplným splnením záväzkov opísaných v čl. III. tejto dohody, 

sú v celom rozsahu vysporiadané všetky práva, nároky a pohľadávky účastníkov tejto dohody, 

a to nie len tie, ktoré sú v tejto dohode označené ako sporné, ale aj tie, ktoré so spornými nárokmi 

priamo alebo nepriamo súvisia.  

2. Účastníci dohody vyhlasujú, že vyriešenie sporných nárokov na základe tejto dohody predstavuje 

úplné a konečné usporiadanie všetkých právnych vzťahov medzi nimi vo veci sporných nárokov 

podľa čl. II. tejto dohody. 

3. Účastníci dohody sa zaväzujú, že po úplnom a konečnom usporiadaní všetkých právnych vzťahov 

v zmysle tejto dohody nikdy v budúcnosti si nebudú navzájom voči sebe uplatňovať započítaním, 

súdnou cestou alebo iným spôsobom akékoľvek nároky súvisiace so štátnozamestnaneckým 

pomerom a jeho ukončením, ktoré boli konečným spôsobom urovnané touto dohodou. 

4. Účastníci vyhlasujú, že v súvislosti so spornými nárokmi nepodali a nepodajú na žiadnom súde 

alebo inom orgáne voči druhému účastníkovi tejto dohody žiadne žaloby (s výnimkou súdnych 

konaní podľa čl. I. tejto dohody), návrhy, podania, podnety a okrem súdnych konaní nemá 

vedomosť o existencii iných súdnych, vykonávacích, trestných, exekučných, konkurzných, 

reštrukturalizačných, administratívnych alebo iných konaní priamo či nepriamo sa týkajúcich 

sporných nárokov. 

 

  

Článok V. 

Doručovanie 

 

Komunikácia medzi účastníkmi dohody, najmä akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti 

uskutočnené podľa tejto dohody, sa uskutočňujú spravidla osobne, poštou alebo kuriérom, vždy 

však aj mailovou formou na adresy advokat@zajickova.sk a boris.balog@mhsr.sk . 

   

 

 

Článok VI. 

Vznik, zánik a trvanie dohody 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody (vrátane právneho zástupcu 

žalobcu) a účinnosť deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Účastníci tejto dohody majú právo na odstúpenie od tejto dohody v nasledovných prípadoch: 

a) žalobca má právo odstúpiť od tejto dohody v prípade, že žalovaný poruší ktorúkoľvek z 

povinnosti podľa čl. III., ods. 1. písm. b) v spojení s povinnosťou podľa čl. III., ods. 2. a čl. 

IV ods. 4 tejto dohody; 

b) žalovaný má právo odstúpiť od tejto dohody v prípade, že žalobca poruší ktorúkoľvek z 

povinností podľa čl. III., ods. 1. písm. c) v spojení s povinnosťami podľa čl. III., ods. 3. 

a podľa čl. III., ods. 6. a ods. 8 a čl. IV ods. 4 tejto dohody. 

 

                                                                                             

 

mailto:advokat@zajickova.sk
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3. V prípade, že niektorý účastník platne a účinne odstúpi od tejto dohody, dohoda sa zrušuje od 

počiatku s účinkami ex tunc. 

4. Túto dohodu nie je možné vypovedať. 

 

                                                                                                                       

 

Článok VII. 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

                                                                                                                        

1. Pri plnení tejto dohody sa účastníci zaväzujú dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa 

ku korupcii a korupčnému správaniu. 

 

2. Účastníci podpisom tejto dohody vyhlasujú, že boli oboznámení s Protikorupčnou politikou 

žalovaného, ktorá je zverejnená na webovom sídle žalovaného na adrese: 

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie, jej obsahu porozumeli a zaväzujú sa ju 

rešpektovať. 

 

3. Účastníci podpisom tejto dohody zároveň vyhlasujú, že: 

a) poznajú znaky korupcie a korupčného správania, 

b) zdržia sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením 

záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, 

c) poskytnú súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného 

správania, 

d) zdržia sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu dohody alebo 

záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, ktorú plánujú, alebo už medzi sebou uzavreli,  

e) v súvislosti s touto dohodou si bezodkladne navzájom oznámia akékoľvek podozrenie 

z korupcie a poskytnú súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia, 

f) nie sú v konflikte záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu tejto dohody. 

 

4. Účastníci sa podpisom tejto dohody zaväzujú predchádzať korupcii v súvislosti s plnením 

predmetu, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto dohody, a to v zmysle Protikorupčnej 

doložky, ktorá je prílohou tejto dohody a je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len písomne vo forme číselných dodatkov  podpísaných 

účastníkmi dohody.  

2. Táto dohoda sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál. Tri 

vyhotovenia dostane žalovaný, dve vyhotovenia dostane žalobca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie
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3. Účastníci dohody vyhlasujú, že im je obsah tejto dohody zrozumiteľný, je určitým prejavom ich 

slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a ani za iných nápadne nevýhodných  podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Bratislave, dňa ..........                                                   V Bratislave, dňa ..........                              

 

 

 

 

 

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

Ministerstvo hospodárstva SR   Ing. Martin Hlinka 

Ing. Karel Hirman 

         minister 

 

 

         V Bratislave, dňa ..........                              

 

        

 

 

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

                                                                                         Mgr. Zuzana Zajíčková 

                                                                                                    advokátka         

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

 

1. Vzor späťvzatia žaloby v súdnom konaní sp. zn. 17Cpr/5/2015 

2. Vzor späťvzatia žaloby v súdnom konaní sp. zn. 17Cpr/19/2018 

3. Vzor súhlasu so späťvzatím a vzdanie sa nároku na náhradu trov konania v súdnom konaní 

sp. zn. 17Cpr/5/2015 

4. Vzor súhlasu so späťvzatím a vzdanie sa nároku na náhradu trov konania v súdnom konaní 

sp. zn. 17Cpr/19/2018 

          5.       Protikorupčná doložka 



 

Príloha č. 1 

 

 

Okresný súd Bratislava II 

Drieňová 5 

827 02 Bratislava 

 

V Bratislave, dňa  

 

Sp. zn.: 17Cpr/5/2015 

 

 

VEC: SPÄŤVZATIE ŽALOBY 

 

v právnej veci 

 
žalobcu:  Ing. Martin Hlinka, narodený          , trvale bytom  

  (ďalej len „Žalobca“) 

 

zastúpený:  Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 

Bratislava 

 

proti 

 

žalovanému: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212, IČO: 00 686 832 (ďalej len „Žalovaný“) 

 

zastúpený: Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o., IČO: 35 886 625, so 

sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 31798/B, zastúpená 

advokátom a konateľom JUDr. Matejom Kánom 

 

o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, o náhradu funkčného platu 

a o nemajetkovú ujmu z titulu diskriminácie 

 

Žalobca týmto berie svoju žalobu voči žalovanému späť v celom rozsahu a navrhuje konajúcemu 

súdu, aby súdne konanie zastavil a o trovách konania aby rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá 

nárok na náhradu trov konania. 

 

V zmysle Dohody o urovnaní, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto späťvzatia žaloby, nebude si žiadna strana 

sporu uplatňovať nárok na náhradu trov konania a tohto nároku sa každá strana sporu výslovne vzdala. 

 

V prílohe č. 2 k tomuto späťvzatiu, žalobca súčasne predkladá písomný súhlas žalovaného so 

späťvzatím Žaloby a písomné vyhlásenie žalovaného, že si neuplatňuje nárok na náhradu trov konania. 

 

S úctou, 

    ___________________  _____________________ 

     Ing. Martin Hlinka  v zastúpení Mgr. Zuzana Zajíčková 

                      advokátka 

Prílohy:  

Dohoda o urovnaní – príloha č. 1 

Súhlas žalovaného – príloha č. 2  



 

Príloha č. 2 
 

Okresný súd Bratislava III 

Námestie Biely Kríž 7 

836 07 Bratislava 

 

V Bratislave, dňa  

 

Sp. zn.: 17Cpr/19/2018 

 

 

VEC: SPÄŤVZATIE ŽALOBY 

 

v právnej veci 

 
žalobcu:  Ing. Martin Hlinka, narodený             , trvale bytom  

  (ďalej len „Žalobca“) 

 

zastúpený:  Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 

Bratislava 

 

proti 

 

žalovanému: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212, IČO: 00 686 832 (ďalej len „Žalovaný“) 

 

zastúpený: Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o., IČO: 35 886 625, so 

sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 31798/B, zastúpená 

advokátom a konateľom JUDr. Matejom Kánom 

 

o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, o náhradu funkčného platu  

 

Žalobca týmto berie svoju žalobu voči žalovanému späť v celom rozsahu a navrhuje konajúcemu 

súdu, aby súdne konanie zastavil a o trovách konania aby rozhodol tak, že žiadna zo strán nemá 

nárok na náhradu trov konania. 

 

V zmysle Dohody o urovnaní, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto späťvzatia žaloby, nebude si žiadna strana 

sporu uplatňovať nárok na náhradu trov konania a tohto nároku sa každá strana sporu výslovne vzdala. 

 

V prílohe č. 2 k tomuto späťvzatiu, žalobca súčasne predkladá písomný súhlas žalovaného so 

späťvzatím Žaloby a písomné vyhlásenie žalovaného, že si neuplatňuje nárok na náhradu trov konania. 

 

S úctou, 

    ___________________  _____________________ 

     Ing. Martin Hlinka  v zastúpení Mgr. Zuzana Zajíčková 

                     advokátka 

 

Prílohy:  

Dohoda o urovnaní – príloha č. 1 

Súhlas žalovaného – príloha č. 2 

 



 

Príloha č. 3 
 

Okresný súd Bratislava II 

Drieňová 5 

827 02 Bratislava 

 

V Bratislave, dňa  

 

Sp. zn.: 17Cpr/5/2015 

 

VEC:  SÚHLAS ŽALOVANÉHO SO SPÄŤVZATÍM ŽALOBY 

 VZDANIE SA NÁROKU NA NÁHRADU TROV KONANIA 

 

v právnej veci 

 
žalobcu:  Ing. Martin Hlinka, narodený              , trvale bytom  

  (ďalej len „žalobca“) 

 

zastúpený:  Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 

Bratislava 

 

proti 

 

žalovanému: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212, IČO: 00 686 832 (ďalej len „žalovaný“) 

 

zastúpený: Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o., IČO: 35 886 625, so 

sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 31798/B, zastúpená 

advokátom a konateľom JUDr. Matejom Kánom 

 

o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, o náhradu funkčného platu 

a o nemajetkovú ujmu z titulu diskriminácie 

 

Žalovaný týmto súhlasí so späťvzatím žaloby v uvedenom súdnom konaní zo strany žalobcu. 

 

V zmysle Dohody o urovnaní, ktorú spolu so späťvzatím žaloby predložil konajúcemu súdu žalobca, 

nebude si žiadna strana sporu uplatňovať nárok na náhradu trov konania a tohto nároku sa každá strana 

sporu výslovne vzdala. 

 

Žalovaný týmto vyhlasuje, že si neuplatňuje nárok na náhradu trov konania a tohto nároku sa výslovne 

vzdáva. 

 

S úctou, 

 

 

 

____________________________            ____________________________ 

Ministerstvo hospodárstva SR                   Advokátska kancelária 

 Ing. Karel Hirman                                 ECKER– KÁN&PARTNERS, s.r.o. 

 minister                      JUDr. Matej Kán 

         advokát a konateľ 



 

Príloha č. 4 
 

Okresný súd Bratislava III 

Námestie Biely Kríž 7 

836 07 Bratislava 

 

V Bratislave, dňa  

 

Sp. zn.: 17Cpr/19/2018 

 

 

VEC:  SÚHLAS ŽALOVANÉHO SO SPÄŤVZATÍM ŽALOBY 

 VZDANIE SA NÁROKU NA NÁHRADU TROV KONANIA 

 

v právnej veci 

 
žalobcu:  Ing. Martin Hlinka, narodený              , trvale bytom  

  (ďalej len „žalobca“) 

 

zastúpený:  Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka so sídlom Dostojevského rad 17, 811 09 

Bratislava 

 

proti 

 

žalovanému: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212, IČO: 00 686 832 (ďalej len „žalovaný“) 

 

zastúpený: Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o., IČO: 35 886 625, so 

sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 31798/B, zastúpená 

advokátom a konateľom JUDr. Matejom Kánom 

 

o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a o náhradu funkčného platu  

 

Žalovaný týmto súhlasí so späťvzatím žaloby v uvedenom súdnom konaní zo strany žalobcu. 

 

V zmysle Dohody o urovnaní, ktorú spolu so späťvzatím žaloby predložil konajúcemu súdu žalobca, 

nebude si žiadna strana sporu uplatňovať nárok na náhradu trov konania a tohto nároku sa každá strana 

sporu výslovne vzdala. 

 

Žalovaný týmto vyhlasuje, že si neuplatňuje nárok na náhradu trov konania a tohto nároku sa výslovne 

vzdáva. 

 

S úctou, 

____________________________  ____________________________ 

Ministerstvo hospodárstva SR          Advokátska kancelária 

Ing. Karel Hirman                                  ECKER–KÁN&PARTNERS, s.r.o. 

minister                         JUDr. Matej Kán 

            advokát a konateľ 

 

 

 



Príloha č. 5 
 

Protikorupčná doložka 

 

 

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto dohody sa účastníci zaväzujú, že: 

 

a) každá osoba konajúca v ich mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo 

korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek účastníkovi alebo im 

spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v ich mene, s cieľom urýchliť bežné činnosti 

účastníkov alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo 

realizácii tejto dohody,  

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v ich  

mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo 

inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto dohody alebo prisľúbila, 

ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, 

zachovávaní či realizácii ich zmluvných vzťahov, účastníci bezodkladne oznámia túto skutočnosť 

príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia 

túto skutočnosť na protikorupčnú linku žalovaného, ktorá je zverejnená na webovom sídle 

žalovaného na adrese https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie, 

c) v prípade dôvodného podozrenia o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, sú účastníci  

povinní poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných 

dokumentov. Účastníci môžu prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. 

Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na ukončenie 

tejto dohody, 

d) v prípade, keď sa preukáže, že jeden z účastníkov sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal 

na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto dohody, 

je druhý účastník oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto dohody s 

okamžitou platnosťou bez toho, aby mu vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie 

od tejto dohody, ak nebolo dohodnuté inak. Účastníci sa zaväzujú, že ak sa preukáže porušenie 

ustanovení tejto doložky jedným účastníkom, odškodní druhého účastníka v maximálnom možnom 

rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky. 

 

 

Vysvetlenie pojmov:   

 

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej 

výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v 

súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore  

s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa 

zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo 

funkcie. V súlade s Protikorupčnou politikou SR a Dohovorom Organizácie Spojených národov proti 

korupcii sa pod pojmom korupcia rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia  

vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 

právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, 

protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení 

služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného 

nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých 

je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného 

vzťahu. 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec 

členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval 

obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo 

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie


alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba 

a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec 

pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi 

zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca. 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. 

Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


