
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
medzi týmito zmluvnými stranami 

  
 
Objednávateľ: Úrad pre reguláciu hazardných hier  
Sídlo: Križkova 949/9, 811 04 Bratislava, Slovenská republika   
V zastúpení: Ing. Radko Kuruc, PhD., generálny riaditeľ  
IČO: 52265021  
DIČ: 2120962470  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH   
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15   
Číslo účtu: SK24 8180 0000 0070 0062 2733  
 
(ďalej len „objednávateľ“)   
 
a 
 
Poskytovateľ: Monitora s. r. o.  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 84652/B  
Sídlo: Michalská 388/18, 811 01 Bratislava, Slovenská republika 
V zastúpení: Tomáš Berger, konateľ 
IČO: 47242396 
DIČ: 2023623415 
IČ DPH: SK2023623415 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  
Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 2632 1361   
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
 

PREAMBULA 
 
1. Objednávateľ vyhlásil výzvu na predloženie cenového návrhu za účelom uzatvorenia zmluvy 

o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je poskytovanie informácií 
z monitorovania verejných informačných zdrojov na dennej báze (ďalej len „monitoring“). 

 
2. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj poskytovateľ. Na 

základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do predmetného postupu zadávania 
zákazky bola ponuka poskytovateľa vyhodnotená vo verejnom obstarávaní ako úspešná a 
zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob 
realizácie predmetu zákazky. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prioritou je riadne a včasné plnenie tejto zmluvy a akékoľvek 

prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešiť tak, aby žiadnym spôsobom nebolo 
narušené jej riadne a včasné plnenie. 
 



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky a že súhlasia so všetkými podmienkami uvedenými v tejto zmluve. 
 

 
ČLÁNOK 1 

PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Poskytovateľ sa voči objednávateľovi zaväzuje, že pre objednávateľa výlučne podľa pokynov 

objednávateľa a v súlade s podmienkami tejto zmluvy: 
1.1.1 zabezpečí prečítanie, odsleduje, vyberie, vytriedi, zhromaždí a spracuje do elektronickej 

podoby - databázy, všetky informácie o objednávateľovi a informácie obsahujúce kľúčové 
slová podľa špecifikácie kľúčových slov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy zverejnené v 
nasledovných zdrojoch: 
- v slovenskej periodickej tlači (všetky a akékoľvek ceIoštátne a regionálne denníky, 

týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky), 
- v rozhlasových programoch, 
- v televíznych programoch, 
- v agentúrnom spravodajstve (SITA, TASR), 
- na WEB stránkach elektronických informačných sietí (a to najmä, nie však výlučne, web 

stránky všetkých a akýchkoľvek vydavateľov periodickej tlače, blogy a pod.) 
 

1.1.2 Z uskutočneného monitoringu vytvorí databázu v elektronickej podobe s obsahom všetkých 
informácií získaných podľa bodu 1.1.1. Poskytovateľ vo vytvorenej databáze uvedie 
jednotlivé použité zdroje a prepisy úplného znenia príspevkov alebo relácií rozhlasového a 
televízneho vysielania súvisiace s vykonaným monitoringom, resp. podľa operatívnych 
požiadaviek objednávateľa. Poskytovateľ je povinný vytvorenú databázu priebežne, 
najmenej však na dennej báze, aktualizovať. 

 
1.1.3 Súčasťou poskytovania služby bude aj online prístup do klientskej databázy, ktorá umožní 

verejnému obstarávateľovi vyhľadávanie, triedenie a spracovanie výstupov v archívnej 
databáze objednávateľa podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa, s možnosťou 
mesačných prehľadov mediálnych výstupov v podobe tabuliek a grafov. Objednávateľovi 
bude k dispozícii náhľad maximálne 10 článkov uverejnených v tlači v rámci mesačnej 
paušálnej ceny. 

 
1.1.4 Poskytovateľ uskutočňuje aj monitoring na online báze v reálnom čase pomocou nástrojov 

typu Cyberwatcher, Web Report alebo iného podobného nastroja.  
 

1.2 Databázu zhotovenú podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy bude poskytovateľ odovzdávať 
objednávateľovi: 
1.2.1 umiestnením na web stránku https://app.monitora.sk (ďalej len „aplikácia“) poskytovateľ 

pridelí objednávateľovi prístupové meno a heslo na užívanie databázy zaslaním na 
elektronickú adresu komunikacne@urhh.sk a zabezpečí objednávateľovi počas trvania tejto 
zmluvy online prístup k vytvorenej a priebežne aktualizovanej databáze, ako aj do archívnej 
databázy obsahujúcej všetky zhromaždené informácie z monitorovania médií od podpisu 
tejto zmluvy, ktorá prostredníctvom internetového prehliadača umožňuje vyhľadávanie, 
triedenie, spracovanie a archivovanie výstupov podľa individuálnych požiadaviek 
objednávateľa. Každý pracovný deň, najneskôr do 7:30 hod. poskytovateľ pripraví a 
naimportuje do databázy informácie z monitoringu za predchádzajúci kalendárny deň. 

 
1.2.2 zasielaním elektronickou poštou (e-mailom) na elektronickú adresu objednávateľa 

monitoring@urhh.sk  vo formáte (html - v tele emailu, word dokument), a to tak, že 
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poskytovateľ bude zasielať každý pracovný deň do 8.00 hod. vytvorenú databázu za 
obdobie bezprostredne nadväzujúce na obdobie pokryté predchádzajúcim monitoringom, 
z ktorého bola objednávateľovi zaslaná bezprostredne predchádzajúca databáza, ktorá 
bude obsahovať prehľad všetkých správ a článkov k zadaným kľúčovým slovám podľa 
prílohy č. 1 ako aj plné znenia všetkých správ a článkov nájdených v zdrojoch podľa bodu 
1.1.1 tejto zmluvy, s uvedením ich zdroja a dátumu ich uverejnenia, pričom články a správy 
z denníkov, rozhlasu, televízie, agentúrneho spravodajstva a web stránok nemôžu byť 
staršie ako 1 pracovný deň odo dňa ich uverejnenia, články a správy z týždenníkov, 
dvojtýždenníkov, magazínov a regionálnych novín nemôžu byť staršie ako 2 pracovné dni 
odo dňa ich uverejnenia; tým nie sú dotknuté ustanovenia bodu 1.2.3 tohto článku. Ak dňu 
dodania monitoringu predchádzajú dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 
monitoring bude dodaný najbližší pracovný deň a bude obsahovať aj správy zaznamenané 
počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja. 

 
1.2.3 monitoring z web stránok elektronických informačných sietí bude poskytovateľom 

uskutočňovaný tak, aby objednávateľ obdržal prehľad všetkých správ a článkov k zadaným 
kľúčovým slovám podľa prílohy č. 1 ako aj plné znenia všetkých správ a článkov nájdených 
v zdrojoch podľa bodu 1.1.1 podľa článku 1 tejto zmluvy, s uvedením ich zdroja a dátumu 
ich uverejnenia zasielaním elektronickou poštou (e-mailom) na elektronickú adresu 
objednávateľa komunikacne@urhh.sk  vo formáte (html - v tele emailu,) a to najneskôr do 
1 hodiny od ich sprístupnenia na príslušnej web stránke. 

 
1.3   Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek, aj bez súhlasu poskytovateľa doplniť alebo zameniť, a to 

aj opakovane, všetky a/alebo akékoľvek kľúčové slova uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to až 
do dosiahnutia počtu 150 kľúčových slov. Takéto doplnenie a/alebo zámena sa stáva účinným 
dňom jeho oznámenia poskytovateľovi. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti platí, že takéto 
doplnenie a/alebo zámena nemá vplyv na výšku peňažnej odmeny podľa tejto zmluvy. 

 
 

ČLÁNOK 2 
PODMIENKY POSKYTOVANIA DATABÁZY  

 
2.1 Poskytovateľ je povinný s odbornou starostlivosťou dohliadať na to, aby monitoring a tvorba 

databázy počas celého obdobia trvania zmluvy optimálne pokrývali informačné potreby 
objednávateľa podľa podmienok definovaných v bode 1.1 tejto zmluvy a v prílohe č. 1. tejto 
zmluvy. 

 
2.2 Poskytovateľ vyhlasuje a zaručuje sa objednávateľovi, že má vysporiadané všetky práva k databáze 

ako aj k jednotlivým autorským dielam, ktoré sú obsiahnuté v databáze a že ku dňu sprístupnenia 
databázy objednávateľovi je jediným a výlučným vykonávateľom práv zhotoviteľa k databáze a má 
právo poskytnúť túto databázu vrátane v nej obsiahnutých autorských diel objednávateľovi. 
Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a zodpovednosť vysporiadať najneskôr ku dňu 
sprístupnenia databázy objednávateľovi nároky akýchkoľvek a všetkých osôb, ktoré sa budú 
podieľať na vytvorení databázy ako aj všetkých autorov, ktorých autorské diela boli použité pri 
tvorbe databázy a zaväzuje sa, aby pri poskytovaní databázy objednávateľovi nedochádzalo k 
porušovaniu zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Za akékoľvek nároky tretích 
osôb za sprístupnenie a použitie databázy objednávateľom zodpovedá poskytovateľ a v prípade, 
ak by si takéto nároky uplatnila tretia osoba priamo voči objednávateľovi, poskytovateľ sa 
zaväzuje nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, zmluvnú pokutu alebo inú sankciu, ktorú 
bude objednávateľ zaviazaný uhradiť tretej osobe, z takéhoto dôvodu. 
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2.3 Poskytovateľ ako zhotoviteľ databázy udeľuje objednávateľovi touto zmluvou právo používať 
databázu vrátane v nej obsiahnutých autorských diel, sprístupnenú podľa tejto zmluvy 
objednávateľovi zo strany poskytovateľa bez časového a teritoriálneho obmedzenia výhradne pre 
svoju potrebu.  

 
2.4 Odberateľ je oprávnený informácie získané prostredníctvom aplikácie používať pre svoje 

marketingové, obchodné, analytické či iné účely za podmienok stanovených touto zmluvou a 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Autorským zákonom.   
Licencia je poskytovaná ako nevýhradná. Odberateľ je oprávnený aplikáciu používať všetkými 
spôsobmi použitia, ktoré aplikácia a táto zmluva umožňuje a to v teritoriálne neobmedzenom 
rozsahu. Odberateľ nie je povinný licenciu využiť. Odberateľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa poskytnúť, alebo akokoľvek sprístupniť 
informácie z aplikácie tretím osobám. 

 
2.5 Poskytovateľ  vyhlasuje, že používaním aplikácie v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve 

odberateľ nespôsobí zásah do práv duševného vlastníctva, osobnostných práv a/alebo iných práv 
tretích osôb, ani tieto neporuší, nezneužije, ani inak nebude s nimi v rozpore. V prípade, ak sa 
vyhlásenie poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety ukáže ako preukázateľne nepravdivé, je 
odberateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, ako v prípade podstatného porušenia zmluvnej 
povinnosti a poskytovateľ bude zároveň povinný nahradiť odberateľovi škodu, ktorá mu 
v dôsledku porušenia práv tretích osôb vznikne, vrátane sankcií, uložených odberateľovi 
v dôsledku porušenia práv týchto tretích osôb. 

 
2.6  Odberateľ nie je oprávnený akúkoľvek časť tvoriacu súčasť licencie poskytnúť tretej osobe, ani 

iným spôsobom umožniť tretej osobe používanie aplikácie. V prípade porušenia tohoto 
ustanovenia je dojednaná zmluvná pokuta vo výške jednomesačnej odmeny za každé 
preukázateľné porušenie a každý začatý mesiac trvania porušení. V prípade porušenia tohoto 
ustanovenia, ktoré odberateľ nenapraví ani po predchádzajúcom upozornení poskytovateľa, je 
poskytovateľ oprávnený obmedziť či vylúčiť ďalší prístup odberateľa k dátam prístupným v rámci 
aplikácie a okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Poskytovateľ je ďalej oprávnený zamedziť ďalšiemu 
neoprávnenému šíreniu dát a zjednať nápravu zisteného závadného stavu všetkými dostupnými 
prostriedkami, k čomu mu odberateľ poskytne všetku potrebnú súčinnosť.  

 
2.7  Odberateľ je oprávnený aplikáciu využívať výhradne pre svoje potreby. Odberateľ je povinný 

zaistiť, aby nedošlo k úniku, zverejneniu, či neoprávnenému šíreniu informácii získaných z 
aplikácie ním a/alebo jeho zamestnancami. 

 
2.8  Odberateľ berie na vedomie, že informácie sú prostredníctvom aplikácie získavané z verejne 

dostupných zdrojov, alebo od tretích osôb, poskytovateľ preto nezodpovedá za ich presnosť a 
správnosť, najmä v prípade, ak tretia osoba informácie neposkytne, poskytne informácie chybné, 
alebo neúplné.  

 
2.9 Odberateľ berie na vedomie, že dáta sprístupnené aplikáciou môžu byť a sú predmetom 

autorských, osobnostných či iných práv tretích osôb a nesie plnú zodpovednosť za ich prípadné 
ďalšie použitie či šírenie.  

 
 

ČLÁNOK 3 
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytovanie zmluvného plnenia podľa 

ustanovení článku 1 tejto zmluvy peňažnú odmenu vo výške EUR 248,- bez DPH (slovom: 



dvestoštyridsaťosem eur) mesačne, ktorej súčasťou je aj odmena za poskytnutie práva na použitie 
databázy.  

 
3.2 Celková hodnota predmetu plnenia za celé obdobie trvania tejto zmluvy je maximálne do výšky 

EUR 1 240,- (slovom: tisícdvestoštridsať eur) bez DPH. 
  
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude uhrádzať odmenu poskytovateľovi na základe 

faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví vždy v mesačných intervaloch, najneskôr do 10. (desiateho) dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa odmena uhrádza. Zmluvné strany sa dohodli, že 
poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru za poskytované služby, a to na základe 
potvrdenia riadneho plnenia zmluvy vydaného objednávateľom, ktorý bude prílohou faktúry. 
Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za 
deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. 

 
3.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa ustanovení 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového 
dokladu podľa ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a evidenčné čísIo zmluvy, pod ktorou je zmluva evidovaná u objednávateľa. 
V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru 
poskytovateľovi na dopracovanie, resp. opravu. Nová lehota splatnosti začína plynúť momentom 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
 

ČLÁNOK 4 
DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 
4.1 Dôvernými informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú všetky informácie, údaje alebo iné 

skutočnosti, o ktorých sa zmluvná strana dozvedela na základe a/alebo v spojení s touto zmluvou 
a/alebo pri plnení povinnosti podľa tejto zmluvy. 

 
4.2 Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, ak táto zmluva neustanovuje inak alebo ak z tejto 
zmluvy nevyplýva inak, a to tak počas trvania tejto zmluvy ako aj po jej ukončení. Poskytovateľ 
berie na vedomie, že táto zmluva ako aj faktúry vystavené v súlade s touto zmluvou budú 
zverejnené v súlade s platnou právnou úpravou. 

 
4.3 Každá zmluvná strana je povinná, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak, zachovávať mlčanlivosť o 

dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna dôverná informácia nebola 
sprístupnená bez súhlasu druhej zmluvnej strany, a to či už úplne alebo čiastočne, tretej osobe; 
tým nie sú dotknuté povinnosti objednávateľa v oblasti sprístupňovania informácií podľa platnej 
právnej úpravy. 

 
4.4 V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez 

zbytočného odkladu informovať vopred druhu zmluvnú stranu a vyžiadať si jej súhlas. 
 
4.5 Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v 

potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, 
ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti alebo 
ak sa informácia stala verejne známa. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa rovnako nepovažuje 
zverejnenie poskytovateľa ako subjektu, s ktorým objednávateľ uzatvoril túto zmluvu a súčasne 
zverejnenie výšky odmeny určenej na základe tejto zmluvy. 

 



4.6 Ak si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy navzájom poskytli informácie označené 
ako dôverné, nesmie ich zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť tretej osobe 
a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

 
4.7 V prípade porušenia tejto povinnosti mlčanlivosti ktorákoľvek zmluvná strana zodpovedá 

dotknutej zmluvnej strane za spôsobenú škodu, ktorá preukázateľne vznikla prezradením vyššie 
uvedených informácií v plnom rozsahu. 

 
4.8 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných od druhej 

zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy. Dôvernou informáciou nie je táto zmluva a jej prílohy, 
informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané 
oprávnene z iného zdroja ako od druhej strany zmluvy a informácie, ktoré je objednávateľ povinný 
sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).  

 
4.9 Poskytovateľ berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov objednávateľom, ktoré 

poskytovateľ ako uchádzač uviedol v ponuke a v tejto zmluve je zákonné, vykonávané v súlade so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „ZoOU“) a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe.  

 
4.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ZoOU ako aj ostatnými právnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 

4.11 Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné 
údaje členov jej štatutárneho orgánu, štatutárnych zástupcov, kontaktných osôb a jej 
zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tejto zmluvy. Zmluvná strana 
zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prvej vety tohto bodu zmluvy boli poučené o ich právach v 
oblasti ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím 
podpisom. 

 
4.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie 

ochrany osobných údajov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo stratou akýmkoľvek 
spôsobom. 

 
4.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.  
 
4.14 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.  

 
 

ČLÁNOK 5 
DORUČOVANIE 

 
5.1 Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto zmluva vyžaduje písomnú formu, 

budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo touto 
zmluvnou stranou po uzavretí zmluvy na tento účel písomne oznámenú. Vo veci objednania 
služieb, špecifikácie a uplatnenia reklamácie a súvisiacej komunikácie sa za písomnú formu 
považuje tiež zaslanie informácie elektronickou poštou (e-mailom) na kontaktné údaje na strane 



poskytovateľa karolina.samelova@monitora.sk alebo objednávateľa komunikacne@urhh.sk. 
Zmluvné strany sú povinné vzájomne si potvrdzovať doručenie informácie e-mailom iba počas 
pracovných dní, a to do 24 hodín od ich doručenia; plynutie lehoty sa prerušuje počas sobôt a 
nedieľ, sviatkov a dní pracovného pokoja.  
 

5.2 Zasielanie informácií vo veci platnosti tejto zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia tejto zmluvy 
môže byť realizované výhradne písomnou formou a doručované poštou prostredníctvom 
doporučenej zásielky, kuriérom alebo osobne. Zasielanie akýchkoľvek informácií podľa prvej 
vety tohto bodu zmluvy elektronickou formou je vylúčené, s čím zmluvné strany bez výhrad 
súhlasia. 

 
5.3 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa 

považuje za riadne doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom: 
 
5.3.1 elektronickej pošty (e–mailom) podľa bodu 5.1 druhá veta zmluvy dňom, kedy zmluvná 

strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie 
odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej zmluvnej strane,  

5.3.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania v deň, keď ju dotknutá 
zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziať. V prípade, že druhá zmluvná strana 
písomnosť nepreberie, považuje sa písomnosť za doručenú v deň, keď sa 
z akéhokoľvek dôvodu vrátila ako neprevzatá, okrem prípadu odmietnutia prevzatia 
písomnosti, keď sa považuje za doručenú dňom odmietnutia písomnosť prevziať. 
V prípade doručovania prostredníctvom kuriéra alebo v prípade osobného 
doručovania sa zásielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia druhou zmluvnou 
stranou alebo dňom, keď ju druhá zmluvná strana odmietla prevziať. 
 

5.4 Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane 
akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v tejto zmluve pre budúce 
doručovanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že ustanovenie podľa predchádzajúcej vety tohto 
bodu zmluvy ohľadom zmeny kontaktných údajov platí aj pre doručovanie písomností 
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). 

 
 

ČLÁNOK 6 
DOBA TRVANIA A ZÁNIK ZMLUVY 

 
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. augusta 2020 do 31. decembra 2020. 
 
6.2 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy možno túto zmluvu 

ukončiť: 
6.2.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 
6.2.2 odstúpením od zmluvy, 
6.2.3 výpoveďou, 
6.2.4 zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu, 
6.2.5 nemožnosťou plnenia. 

 
6.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť výlučne iba v prípade, 

závažného porušenia podstatných zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou alebo aspoň 
niektorej z nich, pričom za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje ak: 

6.3.1 Poskytovateľ poruší svoju povinnosť spojenú s poskytovaním služieb podľa tejto 
zmluvy a takéto porušenie je spôsobilé ohroziť alebo poškodiť dobrú povesť 
objednávateľa, alebo 
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6.3.2 poskytovateľ poruší svoju povinnosť spojenú s poskytovaním služieb podľa tejto 
zmluvy a k náprave nedôjde ani po predchádzajúcom písomnom upozornení, alebo 

6.3.3 poskytovateľ je v úpadku alebo mu preukázateľne úpadok hrozí, alebo 
6.3.4 zmluvná strana poruší povinnosť mlčanlivosti. 

 
6.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po doručení oznámenia o odstúpení od 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
6.5 Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať kedykoľvek počas trvania zmluvného 

vzťahu aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba zo strany poskytovateľa je trojmesačná 
a výpovedná doba zo strany objednávateľa jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

 
6.6 Dohoda podľa bodu 6.2.1 tohto článku sa uzatvára v písomnej forme. Za deň zániku tejto zmluvy 

sa považuje deň určený zmluvnými stranami v dohode, ak tento deň chýba, považuje sa deň 
ukončenia zmluvy deň podpisu poslednou zmluvnou stranou. 

 
6.7 Za nemožnosť plnenia sa považuje, ak niektorá zo zmluvných strán svoj záväzok nemôže splniť v 

dôsledku zmeny právnych predpisov, ktoré zakazujú alebo podstatne obmedzujú činnosť, ku 
ktorej sa touto zmluvou zaviazala alebo vyžadujú osobitné povolenie, o ktoré zmluvná strana 
neúspešne usilovala, prípadne vedú k zmene podmienok, v dôsledku ktorých dochádza k sťaženiu 
plnenia záväzku zmluvnej strany podľa tejto zmluvy, prípadne umožňuje plniť záväzky len pri 
neprijateľne zvýšenom úsilí alebo pri neprijateľnom zvýšení nákladov, s ktorými sa v dobe 
uzavretia tejto zmluvy nepočítalo a ani nebolo možné takéto náklady v čase uzatvorenia tejto 
zmluvy predpokladať. V takomto prípade zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 
druhej zmluvnej strane. 

 
6.8 Zánik zmluvy po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a/alebo zrušenie 

zmluvy sa v žiadnom rozsahu nedotkne ustanovení, z ktorých obsahu vyplýva, že majú vyvolávať 
právne účinky aj v prípade takéhoto zániku/zrušenia. 

 
 

ČLÁNOK 7 
SANKCIE 

 
7.1 Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu za 

omeškanie s dodaním akýchkoľvek jednotlivých predmetov plnenia podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, 
a to vo výške jednomesačnej odmeny za každé preukázateľné porušenie a každý začatý mesiac 
trvania porušení s poskytnutím akýchkoľvek jednotlivých predmetov plnenia, a to aj opakovane. 

 
7.2 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodu 7.1 tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 

náhradu škody. Objednávateľ je súčasne oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej 
zmluvnú pokutu. 

 
7.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku považujú, vrátane ich 

výšky, za obvyklé a primerané s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. 
  



ČLÁNOK 8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť v súlade s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky (ďalej len “CRZ“). Poskytovateľ berie na vedomie, že na nadobudnutie 
účinnosti tejto zmluvy sa vyžaduje jej zverejnenie objednávateľom v CRZ, s čím súhlasí a nemá voči 
tomu žiadne výhrady.  

 
8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým 

formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto 
zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa 
zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.  

 
8.3 Podmienky tejto zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti 

v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre prípadných nástupcov a 
postupníkov zmluvných strán.  

 

8.4 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú, pokiaľ to povaha týchto práv a 
povinností nevylučuje, na právnych nástupcov zmluvných strán, po predchádzajúcom písomnom 
súhlase druhej zmluvnej strany.  

 
8.5 Poskytovateľ bude oprávnený postúpiť neuhradené pohľadávky z tejto zmluvy len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.  
 
8.6 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré budú chronologicky číslované 

a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s platnou legislatívou. 
Prípadné budúce písomné dodatky k tejto zmluve budú tvoriť súčasť tejto zmluvy.  

 
8.7 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným 

a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha 
takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že 
niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť 
dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať 
vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Do času uzatvorenia dodatku platia príslušné 
zákonné ustanovenia svojim účelom a zmyslom čo najbližšie neplatnému či neúčinnému 
ustanoveniu.  

 
8.8 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, 
zákona o verejnom obstarávaní a príslušnou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. 
Toto ustanovenie sa zároveň považuje aj za dohodu o voľbe práva (slovenské právo) a právneho 
režimu (slovenský právny poriadok). 

 
8.9 Táto zmluva je vypracovaná v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží 

objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží poskytovateľ.  
 
8.10   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 
8.10.1  Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 



 
8.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že 

zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, nie v tiesni a na znak súhlasu so všetkými 
jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

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

      Za objednávateľa:                 Za poskytovateľa: 

Ing. Radko Kuruc, PhD.                                                                                      Tomáš Berger  

     generálny riaditeľ                                                                                                konateľ  

  

   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Príloha č.1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
 
  
Cena 
 

 

Paušálna celková cena v EUR bez DPH za 1 

mesiac za monitoring vrátane prístupu do online 

klientskej databázy a služby monitoring na 

online báze: 

 

248 EUR 

Hodnota 20% DPH v EUR 
 

49,60 EUR 

 

Paušálna celková cena v EUR vrátane DPH  

za 1 mesiac za monitoring vrátane prístupu do 

online klientskej databázy a služby monitoring 

na online báze. 

 

297,60  EUR 

 

 

Paušálna cena v EUR s DPH za 5 mesiacov za 

monitoring vrátane prístupu do online klientskej 

databázy a služby monitoring na online báze 

 

 

1 488 EUR  

 
 
 
 
Kľúčové slová 
 
Úrad pre reguláciu hazardných hier 

Úrad pre reguláciu hazardných hier 

ÚRHH, URHH 

Radko Kuruc 

Valéria Pernišová 

zákon o hazardných hrách 

prevádzkovateľ hazardnej hry 

všeobecná licencia 

individuálna licencia 

 
Hazardné hry 

automaty 

bet 

bingo 

číselné lotérie 

dipovanie 

dostihové stávky 

eurojackpot 

gambling 

hazard 

hazardné hry 

herňa 

herný plán 

hrací automat 

hracie prístroje 

hracie zariadenia 

hracie žetóny 



hry s kockami 

charitatívne lotérie 

internetová herňa 

internetové hry 

internetové kasíno 

jackpot 

kartové hry 

kartový stôl 

kasíno 

keno 

kurzové stávky 

kvízomat 

losovanie 

lotériové hry 

loto 

okamžité lotérie 

poker 

pokrový turnaj 

pokrový stôl 

ruleta 

stávka 

stávkové hry 

stolové hry 

stávkový terminál 

tombola 

totalizátor 

vedomostná súťaž 

videohry 

videolotérie 

výherná súťaž 

výherné prístroje 

výherný automat 

žetón 

žreb 

žrebovanie 

žrebové lotérie 

 
Register vylúčených osôb 

register vylúčených osôb 

samovylúčenie 

patologický hráč 

 
Dohľad nad trhom 

čierne herne 

ilegálny hazard 

nelegálny hazard 
kvízomaty 

zákaz hazardu 

akcia DIAMANT 

stávková mafia 

iSTARS 

zakázané ponuky 

 
Národná lotériová spoločnosť  

Národná lotériová spoločnosť 

TIPOS 

štátna lotéria 

lotéria pokladničných dokladov 
 
Prevádzkovatelia hazardných hier a asociácie 
Asociácia prevádzkovateľov 
videohier, APV 
Asociácia zábavy a hier, 
AZAH 
Asociácia stávkových 
spoločností, ASS 

Casino 

Niké 

 


