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ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  
uzatvorená v zmysle § 591 až § 600 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,                              

v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 
Objednávateľ kontroly:  Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Sídlo:    Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň 

Zápis v obchodnom registri: Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO 
IČO:  37 954 920 
DIČ: 2022037215 
IČO DPH: SK2022037215   

IBAN:  SK80 0200 0000 0000 5523 7582  
BIC:  SUBASKBX 
Konanie menom spoločnosti: MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ    

(ďalej len „Objednávateľ“) 
  
Vykonávateľ kontroly:  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 
Sídlo:     Jašíkova 6, 821 03 Bratislava  
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28235/B 
IČO:    35 852 216 
IČ DPH:   SK2020263674 
IBAN:  SK15 1111 0000 0010 9250 9000 
SWIFT:  UNCRSKBX 
Konanie menom spoločnosti: Ing. Branislav Chmel, konateľ 
 

Oprávnený zástupca vykonávateľa na vykonanie auditu: Číslo zákazky: 7165030041/20/2020 
Ing. Igor Straka, TÜV SÜD Slovakia s.r.o., vedúci audítor kybernetickej bezpečnosti podľa vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 z.z. (ev.č.certifikátu:0214/20/20/AKB/153/Q-012)  
(ďalej len „Vykonávateľ“) 
(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 
 

Zmluva je uzatvorená v súlade s výsledkom prieskumu trhu, ktorý zorganizoval objednávateľ. Ocenená 
ponuka je v prílohe č. 1 

 

I. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Vykonávateľa: 
 a/ vykonať prostredníctvom poverených/splnomocnených certifikovaných audítorov kybernetickej 

bezpečnosti podľa vyhlášky č. 436/2019 Z. z. u Objednávateľa kontrolnú činnosť spočívajúcu v overení 
plnenia povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. (ďalej len „GAP analýza“);  

 b/ vydať Objednávateľovi spracovaný Akčný plán, ktorý bude obsahovať popis  potrebných nápravných 
opatrení pre dosiahnutie zhody bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona č. 69/2018 z.z.  

2. Objednávateľ sa Zmluvou zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi za riadne vykonanie dojednaných činností 
odplatu podľa podmienok dohodnutých v Zmluve. S ohľadom na uvedený záväzok Objednávateľ 
vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy nevstúpil do likvidácie, nebol zrušený, nebol na neho vyhlásený 
konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie 
reštrukturalizácie zo strany tretích osôb ani z vlastnej iniciatívy, súd nevydal na neho uznesenie o začatí 
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, ani nezamietol návrh na vyhlásenie konkurzu 
z dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzného konania; ako ani nie je 
vydané žiadne súdne rozhodnutie alebo rozhodnutie správneho, daňového či iného štátneho orgánu             
na plnenie, ktoré by mohlo byť dôvodom súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekúcie, a že takéto 
konanie nebolo proti nemu podľa jeho vedomosti začaté. 



                
 

F-Q-092/14  2 / 5 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvou sa z dôvodu nestrannosti zistení Vykonávateľa nedojednávajú 
poradenské služby, najmä, nie však výlučne, vo vzťahu k  predmetu overenia zhody s požiadavkami 
zákona č. 69/2018 Z. z.. 

 
II. 

Čas a miesto plnenia 

1. Vykonávateľ vykoná v súlade s čl. I. bod 1, písm. a/ Zmluvy Audit kybernetickej bezpečnosti v termíne: 
december 2020. 

2. Miestom plnenia auditu je sídlo Objednávateľa zapísané v čase uzavretia Zmluvy v Obchodnom registri. 

V prípade, ak sa na tom Objednávateľ a Vykonávateľ písomne dohodnú, môže byť miestom plnenia 
auditu aj iné miesto než sídlo Objednávateľa, a to najmä prevádzkareň, resp. prevádzkarne, v ktorých 
Objednávateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť (prevádzkuje základnú službu), ktorá je predmetom 
uvedených auditov. 

 
III. 

Spôsob plnenia 

1. Vykonávateľ bude svoju činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať počas prevádzky Objednávateľa              
za jeho účasti (ako tzv. sprievodcu). Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Vykonávateľovi prístup               
do všetkých jeho priestorov. 

2. Objednávateľ poskytne Vykonávateľovi všetku potrebnú súčinnosť najmä tým, že: 
 a/ mu poskytne informácie, ktoré súvisia s predmetom plnenia podľa Zmluvy, vrátane všetkej potrebnej 

dokumentácie a záznamov, ktoré vyžaduje zákon č. 69/2018 Z. z. a súvisiacich predpisov a ostatnej 
riadiacej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie predmetu Zmluvy zo strany 
Vykonávateľa;  

 b/ mu umožní prístup na všetky prevádzky a pracoviská;  
 c/ bude aktívne spolupracovať pri vyplňovaní vstupného dotazníka. 
3. Vykonávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať vyššie uvedenú činnosť prostredníctvom 

certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti, ktorý má odbornú spôsobilosť k výkonu činností 
podľa Zmluvy a že svoju činnosť bude vykonávať s vynaložením odbornej starostlivosti s prihliadnutím 
na určený spôsob kontroly v súlade s predmetom plnenia Zmluvy, na čas, miesto a rozsah tejto 
kontroly, ako aj na stav, v akom sa nachádzal predmet takejto kontroly v čase  jej vykonávania. 
Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť podľa Zmluvy nestranne a rešpektovať aktuálne daný 
stav právnych, technických a iných predpisov a najmä, nie však výlučne, technických poznatkov a 
zvyklostí vzťahujúcich sa na predmet Zmluvy. 

4. Vykonávateľ v rámci GAP analýzy prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej 
bezpečnosti zabezpečí: 
a) príjem a spracovanie žiadosti  
b) určenie harmonogramu a spôsob prevedenia GAP analýzy  
c) určenie metód GAP analýzy 

d) identifikovanie nezhôd a ich klasifikácia podľa závažnosti 
e) spracovaný akčný plán na odstránenie kritických častí 

 
IV. 

Odplata a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi za vykonanie: 
a/  GAP analýzy podľa čl. II., bod 1 Zmluvy odplatu stanovenú dohodou medzi Objednávateľom 

a Vykonávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z., o cenách v 
platnom znení, a to vo výške 3.000,- EUR (slovom: tri tisíc  eur) bez DPH. K takto stanovenej 
cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov; 

 Popri dojednanej odplate je Objednávateľ povinný uhradiť Vykonávateľovi aj ďalšie nevyhnutné, účelne 
vynaložené náklady, ktoré si Objednávateľ a Vykonávateľ vopred písomne odsúhlasia a ktoré vznikli pri 
plnení predmetu Zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy  vyslovene nevyplýva, že sú zahrnuté v odplate stanovenej 
v tejto Zmluve.  

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry na odplaty stanovené v čl. IV., bod 1, písm. a/ alebo b/ Zmluvy 
budú vystavené v mene euro.  
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3. Vykonávateľ je oprávnený vystaviť a preukázateľne doručiť Objednávateľovi faktúry na úhradu odplát 
dojednaných v čl. IV., bod 1, písm. a/ a b/ Zmluvy najneskôr  do 15 dní po poskytnutí jednotlivých plnení 
podľa čl. IV., bod 1, písm. a/ a b/ Zmluvy. Splatnosť jednotlivých faktúr je Zmluvnými stranami 
dohodnutá na 14 dní od ich preukázateľného (aj elektronického) doručenia do sféry vplyvu 
Objednávateľa. 

4. Bankové poplatky pri úhrade fakturovanej odplaty znáša každá Zmluvná strana za svoju banku. 
 

V. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli 
v súvislosti s plnením Zmluvy, a ktoré sa týkajú druhej Zmluvnej strany a/alebo plnenia predmetu 
Zmluvy. Záväzok mlčanlivosti platí tri roky od skončenia platnosti Zmluvy. Vykonávateľ sa zaväzuje 
použiť všetky údaje poskytnuté mu v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Objednávateľom výhradne                  
za účelom plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a zaväzuje sa, že ich nesprístupní 
ani neumožní ich sprístupnenie žiadnej tretej osobe s výnimkou prípadov, kedy mu k tomu udelí 
Objednávateľ svoj prechádzajúci písomný súhlas alebo ak tak stanoví všeobecne záväzný právny 
predpis. Vykonávateľ sa zaväzuje preniesť svoj záväzok mlčanlivosti na všetky ním 
poverené/splnomocnené osoby podieľajúce sa na plnení predmetu Zmluvy. 

2. Objednávateľ má ďalej právo: 
a/  byť priebežne primerane oboznamovaný s jednotlivými zisteniami; 
b/  požadovať od Vykonávateľa primerané vysvetlenia vzťahujúce sa k predmetu plnenia Zmluvy; 
c/  zúčastniť sa úkonov súvisiacich s predmetom plnenia Zmluvy a vykonávaných v jeho sídle; 

3. Vykonávateľ má ďalej právo: 
a/   uvádzať Objednávateľa ako subjekt využívajúci služby vykonávateľa v oblasti overovania plnenia 

povinností vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018  Z. z. (služba „ Audit kybernetickej bezpečnosti“) na 
zoznamoch a médiách, pričom Objednávateľ k tomu podpisom tejto Zmluvy udeľuje svoj výslovný 
súhlas; 

b/   vhodným spôsobom zverejniť informáciu o splnení podmienok zákona č. 69/2019 Z. z.. 
4. Informácie o spracúvaní osobných údajov zverejnil Vykonávateľ na svojej internetovej stránke 

https://www.tuv-sud.sk/sk-sk/privacy-statement. 
 

VI. 
Sankcie 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy je vykonávateľ oprávnený 
požadovať od Objednávateľa aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý 
deň omeškania. 

2. V prípade oneskorenia v plnení služby v zmysle predmetu zmluvy zo strany Vykonávateľa je  
Objednávateľ oprávnený požadovať od Vykonávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej 
zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

 
VII. 

Trvanie Zmluvy 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluva môže byť ukončená nasledovnými spôsobmi:  
a/   odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v Zmluve;  
b/  písomnou dohodou Zmluvných strán; 
c/    písomnou výpoveďou Zmluvnej strany s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná 

lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej Zmluvnej strane. 

2. Vykonávateľ môže od Zmluvy jednostranne odstúpiť, ak je Objednávateľ voči Vykonávateľovi 
v omeškaní dlhšom ako 15 dní s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku, ktorý súvisí s plnením 
predmetu Zmluvy, alebo ak Objednávateľ poruší niektorú zo svojich povinností, záväzkov alebo 
vyhlásení stanovených Zmluvou. Vykonávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných 
prípadoch, ak Objednávateľ: (i) vstúpil do likvidácie, (ii) bol zrušený, (iii) hrozí mu úpadok, alebo bol              
na neho vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, (iv) bol na neho podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie zo strany tretích osôb alebo z vlastnej iniciatívy, 
(v) súd vydal na neho uznesenie o začatí konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, (vi) súd 
zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na pokrytie nákladov 

https://www.tuv-sud.sk/sk-sk/privacy-statement
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konkurzného konania, (vii) bolo vydané súdne rozhodnutie alebo rozhodnutie správneho, daňového               
či iného štátneho orgánu na plnenie, alebo vznikol iný tzv. exekučný titul, ktorý by mohlo byť dôvodom 
súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekúcie.  

3. Odstúpením od Zmluvy zaniká Zmluva dňom doručenia odstupujúceho prejavu odstupujúcej Zmluvnej 
strany druhej Zmluvnej strane (s účinkami ex nunc). Zmluvné strany môžu platne odstúpiť od Zmluvy 
iba písomne, formou doporučeného listu. Dňom doručenia odstupujúceho prejavu druhej Zmluvnej 
strane do sféry jej vplyvu nastávajú právne účinky s tým spojené. V prípade, ak od Zmluvy odstúpi 
Objednávateľ, má Vykonávateľ právo na zaplatenie účelne vynaložených nákladov spojených 
s dohodnutým plnením podľa tejto Zmluvy a taktiež právo na náhradu škody spôsobenej mu 
Objednávateľom. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.   

  
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Zmluva sa riadi 

slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom v platnom znení. 
2. Ak vznikne medzi Zmluvnými stranami spor zo Zmluvy, zaväzujú sa ho Zmluvné strany riešiť v prvom 

rade dohodou. V prípade, ak daný spor nebude možné dohodou Zmluvných strán vyriešiť, bude k jeho 
rozhodnutiu príslušný súd v mieste sídla Vykonávateľa. Pre súdne spory s medzinárodným prvkom 
vzniknuté z tejto Zmluvy, ak to nevylučujú kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov, sa Zmluvné strany dohodli pri riešení súdnych sporov na právomoci slovenského súdu, 
ktorého miestna príslušnosť bude určená primárne podľa miesta sídla Vykonávateľa na území 
Slovenskej republiky.  

3. Zmluva môže byť menená iba po vzájomnom prerokovaní a súhlase oboch Zmluvných strán,                     
a to písomnými vzostupne číslovanými dodatkami k Zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú pristúpiť                
na zmenu záväzkov plynúcich zo Zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti, ktoré neboli Zmluvným 
stranám dostatočne známe pri uzavretí tejto Zmluvy, a pre ktoré nie je možné dohodnuté plnenie 
spravodlivo požadovať. Pre tento prípad sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi všetky 
náklady, ktoré mu vznikli pred  realizáciou zmeny Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je oprávnený si započítať akékoľvek svoje pohľadávky 
voči pohľadávkam Vykonávateľa. Objednávateľ ďalej nie je oprávnený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Vykonávateľa postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu. 

5. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, doručujú sa prejavy vôle Zmluvných strán elektronicky (emailom, 
faxom), poštovým podnikom, osobne, kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, a to na adresu sídla 
Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň doručenia sa považuje deň, kedy bol prejav vôle 
jednej Zmluvnej strany doručený do sféry vplyvu druhej Zmluvnej strany v zmysle § 45 ods. 1 zákona           
č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6. Vykonávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady vyplývajúce zo Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Vykonávateľ sa v 
zmysle spomínaného „zákona“ zaväzuje: 

a. v prípade styku s osobnými a chránenými údajmi spracúvanými v prostredí Objednávateľa vrátane 
osobných údajov pacientov, ktorým je v prostredí OLÚP n.o. poskytovaná zdravotná starostlivosť a 
zdravotnej dokumentácie, zaradených do osobitnej kategórie osobných údajov, je povinnosťou 
Vykonávateľ zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení platnosti zmluvy,   

b. záväzok štatutárneho zástupcu Vykonávateľa alebo ním určeného kompetenta, poučiť zamestnancov 
vykonávajúcich subdodávky o povinnostiach ochrany osobných údajov, citlivých a chránených údajov 
Objednávateľa a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými by počas výkonu prác pre Objednávateľa 
prišli do styku, ako aj o bezpečnostných opatreniach a požiadavkách Objednávateľa. Vykonávateľ 
zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť 
informácií, alebo aby boli viazané vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcou 
zo zákona.  

7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s Prehlásením OLÚP n.o. Predná Hora (príloha č.3 tejto 
zmluvy), toto rešpektuje v plnej miere a zaväzuje sa v zmluvnom vzťahu zásady tohto prehlásenia 
dodržiavať a vytvárať podmienky pre jeho realizáciu. 

 
9. Pokiaľ niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, neplatnosť                      

či neúčinnosť tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť Zmluvy ako celku ani iných 
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ustanovení Zmluvy, pokiaľ je takéto neplatné či neúčinné ustanovenie oddeliteľné od zostatku Zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenie nahradiť novým platným 
a účinným ustanovením, ktoré svojim obsahom bude čo najviac zodpovedať podstate a zmyslu 
pôvodného ustanovenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

10. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu. Každá Zmluvná 
strana dostane jeden rovnopis. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a s jej znením súhlasia, že bola dohodnutá z ich pravej 
a slobodnej vôle, bez nátlaku, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz pravosti 
a súhlasu s jej znením k nej pripájajú svoje podpisy. 

 
 
Objednávateľ:  Vykonávateľ: 
 
................., dňa ................., dňa  
 
  
 
 
______________________________ ______________________________ 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.,   TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 
                 Predná Hora 

 MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ        Ing. Branislav Chmel, konateľ 
 
 
 

 



  

  
 
TÜV SÜD Slovakia                      

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Cenová ponuka č. 0205/BUCS/2020 
 
Pripravená pre:   Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o.,     

Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 

IČ: 37954920, DIČ: 202037215   
Dátum vyhotovenia:   25.11.2020 
Cenová ponuka je platná do: 25.05.2021 
   

 

 

 

 

 

Ponuku vypracoval:  

Ing. Lucia Mrázková, Ph.D. 
Mobile: +420 777 622 203     

e-mail: lucia.mrazkova@partner.tuvsud.com 

 

Ponuku schválil:  
Ing. Igor Straka, AKB       

Mobile: +421 910 925 318     

e-mail: igor.straka@tuvsud.com  

 
Okresný súd Bratislava I 
odd. Sro, vl. č.: 28235/B 
dátum zápisu 19.2.2003 
IČO: 35 852 216 
IČ DPH: SK2020263674 

 
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava  
IBAN: SK1511110000001092509000 
SWIFT: UNCRSKBX 

 
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 
Jašíkova 6 
821 03 Bratislava 
www.tuv-sud.sk 

 

mailto:lucia.mrazkova@partner.tuvsud.com
mailto:igor.straka@tuvsud.com
http://www.tuv-sud.sk/
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Cenová ponuka (1) 

ČÍSLO POPIS SLUŽBY 
CENA V EUR 

(bez DPH) 

1 

 

GAP analýza: 

 

• príjem a spracovanie žiadosti  
• určenie harmonogramu a spôsob prevedenia GAP analýzy  

• určenie metód GAP analýzy 

• identifikovanie nezhôd a ich klasifikácia podľa závažnosti 
• spracovaný akčný plán na odstránenie kritických častí 
 

3.000,- 

Uvedené ceny v EUR neobsahujú DPH. Uvedené ceny zahŕňajú všetky náklady vykonávateľa v špecifikovanom rozsahu činností. 
 

Predmet ponuky 
Predmetom ponuky je overenie plnenia povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a 
súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej 
služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby, s cieľom 
zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom. 

Kalkulácia bola vykonaná na základe žiadateľom poskytnutých informácií v dotazníku k prihláške na vykonanie auditu                           
a Ponukového cenníka č. 01/2015 TÜV SÜD Slovakia s.r.o.  

Kontakty 

Kontaktná osoba vykonávateľa 
 

Ing. Igor Straka, AKB       
Mobile: +421 910 925 318     
e-mail: igor.straka@tuvsud.com 

Kontaktná osoba žiadateľa 

Meno a priezvisko:  Ing. Pavol Hurajt,  

Tel.:   +421902 965 050 

E-mail:   pavol.hurajt@olup-prednahora.sk 
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Podmienky realizácie ponuky 
Pre činnosť v zmysle tejto ponuky platia Všeobecné obchodné podmienky TÜV SÜD Slovakia s.r.o.  
 

 

VYJADRENIE ZÁKAZNÍKA K CENOVEJ PONUKE* 

Predpokladáme využiť Vaše služby:  áno / nie Predpokladaný termín: 

V:          Dátum:               Ponuku vyplnil:                                                           

                                                                                                                   (podpis, pečiatka) 

 

 

* „Vyjadrenie zákazníka“ Vás prosíme vyplniť a zaslať na našu adresu aj v prípade nesúhlasného stanoviska. Ďakujeme. 

 

 

Prečo spolupracovať s TÜV SÜD Slovakia? 

 

Sme súčasťou celosvetovej skupiny TÜV SÜD s 24 000 odborníkmi 
Spoločnosť TÜV SÜD je popredný poskytovateľ odborných riešení v oblasti kvality, bezpečnosti a udržateľných zdrojov,    

pričom sa zameriavame na ochranu ľudí, majetku a životného prostredia pred rizikami, ktoré so sebou prinášajú technológie.  
Na slovenskom trhu sa už viac ako 25 rokov špecializujeme na oblasť testovania, inšpekcie, auditu manažérskych systémov, 

certifikáciu a odborné vzdelávanie. 

Celosvetovo spoločnosť TÜV SÜD má viac ako 150 rokov, pričom naše pobočky nájdete vo viac ako 1000 zastúpeniach 
s 24 000 zamestnancami po celom svete.  

 

 

 

 

 

 

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 
Jašíkova 6 
821 03 Bratislava 
Slovensko 
Tel: 0850 221 200 
Email: info@tuv-sud.sk 
www.tuv-sud.sk 
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