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DOLOŽKA O PARTNERSTVE 

  

 

1. Systém riadenia 1 
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že v rámci svojej organizácie prijme účinný systém riadenia schopný zabrániť konkrétnym 
trestným činom na Slovensku aj v zahraničí, vrátane nezákonného získavania grantov, financovania alebo iných 
príspevkov od štátu alebo iného verejného subjektu, podvodu voči štátu alebo inému verejnému subjektu, obzvlášť 
nebezpečného podvodu pri získavaní verejných grantov, počítačového podvodu voči štátu alebo inému verejnému 
subjektu, úplatkárstva za účelom zneužitia úradnej moci, úplatkárstva za účelom porušenia zákona, úplatkárstva pri 
právnych úkonoch, navádzania na úplatkárstvo, vydieranie, spreneveru voči štátu alebo inému verejnému subjektu. 
 

2. Platobné systémy 
 
Dodávateľ sa pri výkone činností v rámci zmlúv so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. zaväzuje vykonávať 
platby výhradne takým spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu príjemcu (neprevoditeľné šeky, bankové prevody 
atď.) a vyhýbať sa hotovostným platbám alebo platbám v naturáliách. 
 

3. Dary a odmeny 
 
Dodávateľ sa pri výkone činností v rámci zmlúv so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. zaväzuje neposkytovať 
dary v takej forme, ktorú by bolo možné interpretovať nad rámec alebo formu bežných obchodných zvyklostí alebo 
inak orientované na získanie prednostného zaobchádzania pri výkone činností potenciálne súvisiacich so 
spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s.. Zakazujú sa najmä všetky formy darov slovenským a zahraničným vládnym 
úradníkom a ich príbuzným, ktoré by mohli ovplyvniť nezávislosť ich názorov alebo viesť k dosiahnutiu 
akýchkoľvek výhod. 
 
Toto ustanovenie, ktoré sa vzťahuje aj na štáty, v ktorých je poskytovanie hodnotných darov obchodným partnerom 
bežnou zvyklosťou, sa týka tak darov prisľúbených alebo ponúknutých, ako aj darov prijatých, pričom pojem dar 
znamená akýkoľvek druh prospechu (voľný vstup na konferencie, prísľub pracovného miesta atď.). Dodávateľ sa 
v každom prípade zaväzuje strániť sa všetkých postupov, ktoré nie sú povolené zákonom, obchodnými zvyklosťami 
alebo etickými kódexmi - ak sú známe - spoločností alebo subjektov, s ktorými sa nachádza v obchodnom vzťahu, a 
v ostatných prípadoch všetkých postupov, ktoré sú v rozpore s Etickým kódexom a s Plánom nulovej tolerancie voči 
korupcii, uvedenými v tomto dokumente. 
 
Ponúknuté dary – s výnimkou darov nízkej hodnoty – musia byť primerane zdokumentované; dokumentácia musí 
byť spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. na požiadanie k dispozícii. 
 

4. Vzťah k politickým stranám alebo k verejným organizáciám 
 
Dodávateľ nesmie vyvíjať či už priamy alebo nepriamy nátlak na politických predstaviteľov (napríklad poskytovaním 
vlastných priestorov, prijímaním navrhnutých uchádzačov o prácu, konzultovaním dohôd) v štátoch, v ktorých sa 
vykonávajú obchodné činnosti v záujme spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.. 
 
Dodávateľ je povinný na požiadanie Slovenských elektrární, a.s. promptne oznámiť čiastku poskytnutej podpory 
a zoznam financovaných strán alebo politických organizácií 2. 
 

5. Činnosti pridelené tretím stranám, delegovanie zmlúv 
 
Vzťahy s vládnymi úradníkmi a/alebo s akýmikoľvek osobami verejnej správy, ktoré sa týkajú činností v rámci zmlúv 
so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., môžu riadiť iba zamestnanci Dodávateľa, pokiaľ nebolo písomným 
súhlasom spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. odsúhlasené iné. 
 

6. Kompenzácia výdavkov 
 
K výdavkom musia byť doložené podklady, ktoré odôvodňujú použitie týchto výdavkov a príjemcu platieb v súlade 
s ustanoveniami zmlúv. 

                                                 
1 Nevzťahuje sa na zmluvy s jednotlivcom bez spolupracovníkov/podriadených. 
2 Ustanovenie sa vzťahuje na zmluvy, v dôsledku ktorých dodávateľ bude vykonávať činnosti v rozvojových krajinách a v 
krajinách Blízkeho východu.  
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7. Kontaktné osoby v rámci spoločnosti na realizáciu delegovania 

 
Kontaktná osoba zo zamestnancov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zodpovedná za vykonanie nižšie 
uvedených riadiacich činností vrátane uvedených právomocí, je Ing. Richard Bíro, manažér integrovaného 
systému manažérstva, alebo iná osoba písomne poverená touto osobou. Zmeny ohľadne kontaktnej osoby musia 
byť zaznamenané písomne, pričom ich môže vykonať iba splnomocnená osoba oprávnená uzatvárať zmluvy. 
 

8. Riadiace činnosti 
 
Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. alebo niektorá z jej pobočiek môžu vykonávať kontroly zamerané výhradne na 
overovanie zhody s týmito ustanoveniami a podmienkami. Dodávateľ je povinný sprístupniť všetky dokumenty, 
ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. považuje za užitočné. K takýmto dokumentom patria: 

- faktúry, 

- originály dokumentov, 

- podklady k výdavkom, 

- príslušné účtovné a manažérske záznamy, 

- poradenské a subdodávateľské zmluvy. 
 

9. Nulový konflikt záujmov 
 
Dodávateľ vyhlasuje, že nevykonával činnosti, ktoré by predstavovali konflikt záujmov z hľadiska tejto zmluvy. 
 
3 Dodávateľ, ktorým je fyzická osoba, v každom prípade vyhlasuje, že: 

- počas posledných 24 mesiacov nezastával funkciu verejného činiteľa alebo osoby vymenovanej vykonávať 
verejnú službu ohľadne činnosti, pri ktorej došlo hoci aj k nepriamemu zapojeniu spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s. (udeľovanie koncesií, akýkoľvek druh kontroly atď.). To sa týka aj takýchto činností 
vykonávaných blízkymi osobami 4 Dodávateľa, pokiaľ mu boli známe. 

 

- v priebehu posledných 5-tich rokov nebol odsúdený za trestný čin: 
 

a/ podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.: 

- Subvenčný podvod (§ 225);   

- Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 259/1d - uvedenie nepravdivých alebo hrubo 
skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo 
vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na kontrolu použitia 
dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z 
rozpočtu štátneho fondu); 

- Korupcia (§ 328 – 336 Prijímanie úplatku, Podplácanie, Nepriama korupcia); 
 
b/ podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších noviel:  

- Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 125/1c - uvedenie nepravdivých alebo hrubo 
skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo 
vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na kontrolu použitia 
dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z 
rozpočtu štátneho fondu); 

- Korupcia (§ 160 – 163a Prijímanie úplatku alebo inej nenáležitej výhody, Podplácanie, Nepriama korupcia); 

- Subvenčný podvod (§ 250b); 
 
c/ podľa Trestného zákona domovského práva partnera: 

- obdobné trestné činy, ako sú uvedené pod písmenom  a/ alebo b/ tohto bodu;  
 
5 Dodávateľ v každom prípade vyhlasuje, že: 

- štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ 6/riaditelia 7/akcionári 8 a ich blízke osoby 9  
v priebehu 

posledných 24 mesiacov nezastávali verejný/vládny úrad alebo neboli poverení výkonom verejnej služby 

                                                 
3 V prípade jednotlivca. 
4 Blízka osoba - podľa § 116 Občianskeho zákonníka – príbuzní v priamom rade, súrodenec a manžel;  iné osoby v pomere 
rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne 
pociťovala ako vlastnú. V prípade  partnera so sídlom v cudzine – „blízka osoba“ podľa domovského práva partnera. 
5 V prípade právneho subjektu. 
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ohľadne činnosti, pri ktorej došlo k priamemu či k nepriamemu zapojeniu spoločnosti Slovenské elektrárne, 
a.s. (napr. vydávanie koncesií, akýkoľvek druh verejnej kontroly atď.); 

- štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ 10/riaditelia 11/akcionári 12 priamo zapojení do činností 
súvisiacich so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. neboli v priebehu posledných 5-tich rokov odsúdení 
za trestný čin: 

 

a/ podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.: 

- Subvenčný podvod (§ 225);   

- Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 259/1d - uvedenie nepravdivých alebo hrubo 
skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo 
vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na kontrolu použitia 
dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z 
rozpočtu štátneho fondu); 

- Korupcia (§ 328 – 336 Prijímanie úplatku, Podplácanie, Nepriama korupcia); 
 
b/ podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších noviel:  

- Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 125/1c - uvedenie nepravdivých alebo hrubo 
skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo 
vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na kontrolu použitia 
dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z 
rozpočtu štátneho fondu); 

- Korupcia (§ 160 – 163a Prijímanie úplatku alebo inej nenáležitej výhody, Podplácanie, Nepriama korupcia); 

- Subvenčný podvod (§ 250b); 
 
c/ podľa Trestného zákona domovského práva partnera: 

- obdobné trestné činy, ako sú uvedené pod písmenom  a/ alebo b/ tohto bodu;  
 
Dodávateľ v každom prípade vyhlasuje, že mu neboli uložené v správnom konaní správnym orgánom pokuty za 
porušenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (správny delikt). 
 

10. Zločin spáchaný voči jednotlivcovi  
 
13 Dodávateľ, ktorým je fyzická osoba, v každom prípade vyhlasuje, že nebol odsúdený za úmyselný trestný čin voči 
jednotlivcovi alebo voči jednotlivcom: 

a/ podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. 
 
b/ podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších noviel  
 
c/ podľa Trestného zákona domovského práva partnera 

- obdobné trestné činy ako sú uvedené od písmenom  a/ alebo b/ tohto bodu;  
 
 
14 Dodávateľ v každom prípade vyhlasuje, že: 
- štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ 15/riaditelia 16/akcionári 17 priamo zapojení do činností súvisiacich so 
spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. neboli odsúdení za úmyselný trestný čin voči jednotlivcovi alebo voči 
jednotlivcom: 
 

                                                                                                                                                         
6 V prípade akciovej spoločnosti.  
7 V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným. 
8 V prípade obchodného partnerstva. 
9 Blízka osoba - podľa § 116 Občianskeho zákonníka – príbuzní v priamom rade, súrodenec a manžel;  iné osoby v pomere 
rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne 
pociťovala ako vlastnú. V prípade  partnera so sídlom v cudzine – „blízka osoba“ podľa domovského práva partnera. 
10 V prípade akciovej spoločnosti. 
11 V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným. 
12 V prípade obchodného partnerstva. 
13 V prípade jednotlivca. 
14 V prípade právneho subjektu. 
15 V prípade akciovej spoločnosti. 
16 V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným. 
17 V prípade obchodného partnerstva. 
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a/ podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. 
b/ podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších noviel  
 
c/ podľa Trestného zákona domovského práva Dodávateľa 

- obdobné trestné činy ako sú uvedené pod písmenom  a/ alebo b/ tohto bodu;  
 

11. Klauzula proti úplatkárstvu  
 
Dodávateľ vyhlasuje, že záväzky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v rámci boja proti korupcii berie na vedomie 
a zaväzuje sa nesľubovať, neponúkať ani nevyžadovať protizákonné platby počas realizácie tejto zmluvy v záujme 
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.  a/alebo v prospech jej zamestnancov. 
 

12. Ukončenie zmlúv 
 
Porušenie ktorejkoľvek z týchto klauzúl zo strany Dodávateľa alebo uznanie za vinného zo spáchania vyššie 
uvedených trestných činov Dodávateľa, ktorým je fyzická osoba 18 alebo štatutárneho orgánu/zástupcu, výkonného 
riaditeľa 19/riaditeľov 20/akcionárov 21 Dodávateľa priamo zapojených do činností súvisiacich so spoločnosťou 
Slovenské elektrárne, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv a oprávňuje 
spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., k odstúpeniu od zmlúv s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 zákona 
NR SR číslo 513/2001 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody 
spôsobenej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.    
 
V prípade odstúpenia od zmlúv pred skončením účinnosti zmlúv musí Dodávateľ dodržať pokyny vydané 
spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. ohľadne činností, ktoré musia byť dokončené pred dátumom ich ukončenia. 
 

13. Dodatky k ustanoveniam a podmienkam tejto doložky o partnerstve 
 
Tieto ustanovenia a podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody v danej veci a môžu byť dopĺňané iba 
písomne a v spolupráci obidvoch zmluvných strán. 
 
 

                                                 
18 V prípade jednotlivca. 
19 V prípade akciovej spoločnosti. 
20 V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným. 
21 V prípade obchodného partnerstva. 

 


