
 

 

 

 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE  

uzavretá v súlade s ustanovením  § 659 a násl. Občianskeho zákonníka 

Článok I. 

Účastníci zmluvy 

1) Požičiavateľ: 

Obchodné meno spoločnosti:   Sysmex Slovakia s.r.o.         

Sídlo spoločnosti:      Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 

Registrácia:               OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 4618/B 

V zastúpení:              Ing. Vratislav Chromek, Ing. Roman Hajach  –  

poverení na základe Plnej moci z 1.10.2020 

IČO:                           31 345 433 

DIČ:                           2020343600 

IČ DPH:                     SK2020343600 

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:      

IBAN:      

a  

2) Vypožičiavateľ: 

Obchodné meno spoločnosti:   Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. 

Jégé Dolný Kubín 

Sídlo spoločnosti:      Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

Zriadená:                príspevková organizácia zriadená MZ SR  

     zriaďovacou listinou č. 1970/1991-AV/VI 1 zo  

     dňa 14.06. 1991 

V zastúpení:              PhDr. Jozef Mintál, MBA - riaditeľ 

IČO:                          00 634 905 

DIČ:     2020563754 

IČ DPH:                        SK2020564753 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

Číslo účtu:     

IBAN:      

      

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1) Požičiavateľ touto zmluvou poskytuje vypožičiavateľovi do bezodplatného užívania 

zdravotnícku techniku Magnetický detekčný systém Sentimag s príslušenstvom 

(ďalej len "zariadenie") v hodnote 33 000,00€ bez DPH. Zdravotnícka technika je 



 

 

 

nová a jej špecifikácia tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy. 

2) Vypožičiavateľ sa zaväzuje používať zariadenie len na dojednaný účel, ktorým je 

vykonávanie zdravotníckej činnosti, ktorú je vypožičiavateľ ako zdravotnícke 

zariadenie oprávnený vykonávať v súlade so svojim predmetom činnosti. 

Článok III. 

Termín a spôsob plnenia 

1) Požičiavateľ nainštaluje plne funkčné zariadenie spôsobilé na užívanie na 

dojednaný účel, na pracovisku vypožičiavateľa: Chirurgické oddelenie, 

Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín 

Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín (ďalej ako „miesto dodania“). 

Požičiavateľ nainštalované zariadenie odskúša a zaškolí obsluhujúci personál 

vypožičiavateľa. O inštalácii a zaškolení obsluhujúceho personálu spíšu zmluvné 

strany Protokol o inštalácii a zaškolení. Osoby poverené k zaškoleniu budú 

identifikované svojím menom a priezviskom a vlastnoručným podpisom. 

2) Dodaním zariadenia sa rozumie prevzatie zariadenia povereným zamestnancom 

vypožičiavateľa po jeho nainštalovaní, odskúšaní a zaškolení personálu v mieste 

dodania, kedy prechádza nebezpečie straty alebo zničenia zariadenia na 

vypožičiavateľa.  

3) O dodaní zariadenia spíšu zmluvné strany alebo ich poverení zástupcovia preberací 

protokol. V protokole bude špecifikované zariadenie s príslušenstvom a dokladmi 

vzťahujúcimi sa k zariadeniu, dátum odovzdania a prevzatia zariadenie do užívania 

v mieste dohodnutom účastníkmi zmluvy. Osoby poverené k odovzdaniu a prevzatiu 

zariadenia budú identifikované svojím menom a priezviskom, funkciou zastávajúcou 

u príslušného účastníka zmluvy a vlastnoručným podpisom, ktorý musí byť na tej 

istej listine. 

4) Spolu so zariadením požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi aj dokumenty potrebné 

na užívanie zariadenia, najmä návod na obsluhu zariadenia (návod na použitie) 

v slovenskom jazyku. 

Článok IV. 

Doba výpožičky  

1) Účastníci zmluvy sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 60 

mesiacov odo dňa podpísania zmluvy. 

Článok V. 

Iné záväzky zmluvných strán 

1) Vypožičiavateľ sa zaväzuje zariadenie užívať v súlade s pokynmi požičiavateľa 

danými počas zaškolenia, v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v návode na 

použitie a v súlade s účelom použitia zariadenia. 

2) Vypožičiavateľ bude počas celej doby výpožičky odobrať magnetickú detekčnú látku 



 

 

 

Magtrace a Systém magnetického markera Magseed, ktorej cenník tvorí Prílohu č.2 

tejto zmluvy. 

3) Požičiavateľ sa zaväzuje dodať bezplatne s hlavným predmetom výpožičky tiež 

príslušenstvo, ktorým je jedna sada opakovane sterilizovateľných plastových 

nástrojov TESSA a jedno balenie sterilných obalov na sondu nevyhnutných pre 

správne vykonanie detekcie predmetom výpožičky. Zloženie sady plastových 

nástrojov je uvedené v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Každú ďalšiu sadu si môže 

vypožičiavateľ zabezpečiť na vlastné náklady podľa aktuálne platného cenníka, 

ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.    

4) Požičiavateľ je povinný na vlastné náklady udržiavať predmet výpožičky v stave 

spôsobilom na riadne užívanie na dojednaný účel po celú dobu platnosti tejto 

zmluvy.  

5) Vypožičiavateľ je povinný zariadenie chrániť pred poškodením alebo zničením 

a neprimeraným opotrebovaním. V prípade poškodenia spôsobeného neúmyselnou 

nedbanlivosťou alebo nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie, či 

uvedených počas zaškolenia personálom vypožičiavateľa, znáša všetky náklady 

spojené s odstránením takého poškodenia vypožičiavateľ, a to aj v prípade, ak bude 

poškodenie zistené pri servisnej kontrole vykonanej po vrátení predmetu výpožičky, 

a z výsledkov takejto kontroly bude zrejmé, že poškodenie nastalo ešte v čase 

používania predmetu výpožičky vypožičiavateľom. 

6) Vypožičiavateľ je povinný oznámiť bez meškania požičiavateľovi vznik každého 

poškodenia prístroja alebo väčšej poruchy prípadne odcudzenie zariadenia. 

Nahlasovanie poškodenia prístroja alebo väčšej poruchy a vykonávanie servisu 

predmetu výpožičky sa uskutoční u kontaktnej osoby: RNDr. Matúš Skyba, PhD.,  

skyba.matus@sysmex.sk. 

7) Vypožičiavateľ nezodpovedá za bežné opotrebovanie zariadenia v dôsledku jeho 

užívania.  

8) Vypožičiavateľ nesmie prenechať zariadenie do podnájmu, výpožičky a ani na 

použitie inému subjektu. 

9) Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1) Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza referencia k článku, prílohe alebo dodatku, 

rozumie sa tým článok alebo príloha k tejto zmluve, ak nie je výslovne uvedené inak. 

Nadpisy článkov a zmluvy samotnej sú uvedené len pre uľahčenie orientácie a 

nemajú vplyv na výklad obsahu tejto zmluvy. 

2) Akékoľvek oznámenia, ktoré majú byť podľa tejto zmluvy vykonané v písomnej 

forme sa budú považovať za doručené  
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a) faxom v prvý pracovný deň nasledujúci po odoslaní, 

b) doporučenou poštou v tretí pracovný deň po odoslaní. 

3) Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy 

porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich 

dobrovoľne plniť. 

4) Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané písomne vo forme 

očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, pričom každá dohodnutá zmena sa stáva 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.     

5) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden rovnopis. 

6) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami.  

 

 

 

V Bratislave      V Dolnom Kubíne 

 

dňa     1202.9.3 dňa 1202.8.13  

 

Za požičiavateľa:      Za vypožičiavateľa: 

 

 

       

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

Ing. Vratislav Chromek .r.v     PhDr. Jozef Mintál, MBA – riadite .r.v ľ  

poverený na základe Plnej moci     DONsP Dolný Kubín 

z 01.10.2020 

 

 

 

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

Ing. Roman Hajac .r.v h    

poverený na základe Plnej moci  

z 01.10.2020 

 



 

 

 

Príloha č.1 
 
 
Sysmex Slovakia s.r.o.                                                                                          
Trenčianska 47                                                                                                                
821 09 Bratislava 
Telefón +421 (0)2 6453 2881-2 
Fax +421 (0)2 6428 1651 
office@sysmex.sk  
 

 

Sysmex Life Science  

 

 Špecifikácia  magnetického detekčného systému Sentimag® 

s príslušenstvom 

 

Magnetický detekčný systém Sentimag® pozostáva z nasledujúcich súčastí:  

Sentimag® – detekčný prístroj: je prístroj určený na peroperačnú detekciu a 

lokalizáciu sentinelových lymfatických uzlín, v ktorých je látka MagtraceTM injekčne 

podaná na účely lokalizácie a pôsobí ako magnetický indikátor.   

Magnetická detekčná látka MagtraceTM: je magnetická stopovacia látka určená a 

kalibrovaná na použitie LEN so zariadením Sentimag® ako súčasť celkového systému 

na označovanie a lokalizáciu lymfatických uzlín u pacientov s rakovinou pred ich 

chirurgickým odstránením, klasifikovaná ako zdravotnícka pomôcka triedy IIa 

a registrovaná na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv SR. MagtraceTM nie je bežnou 

súčasťou dodávky systému Sentimag® - predstavuje spotrebný materiál.  

Systém magnetického markera Magseed®: predstavuje sterilný, jednorazový 

zdravotnícky materiál, ktorý je určený na umiestnenie do prsného tkaniva pre označenie 

miesta na chirurgické odstránenie s cieľovým tkanivom, klasifikovaná ako zdravotnícka 

pomôcka triedy IIb a registrovaná na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv SR. Magseed® 
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nie je bežnou súčasťou dodávky systému Sentimag® - predstavuje spotrebný 

materiál.  

 

Meracie princípy: Systém Sentimag® predstavuje snímač blízkosti – určený na prenos 

signálu časovo premenlivého magnetického poľa s nízkou amplitúdou cez ručnú sondu 

a na elektronickú detekciu prítomnosti magnetických materiálov nachádzajúcich sa v 

blízkosti hlavy sondy. Ich prítomnosť signalizuje vygenerovaním zvukového a 

vizuálneho (číselne zobrazeného) signálu, ktorý sa mení úmerne podľa vzdialenosti 

sondy od daného magnetickému materiálu. Numerický výsledok na LCD displeji 

Sentimag® nie je absolútnou hodnotou vyjadrujúcou množstvo zachytenej magnetickej 

látky. Predstavuje kvalitatívnu mieru prítomnosti magnetického materiálu v blízkosti 

hlavy sondy. 

 

Prístroj Sentimag® a príslušenstvo:    

Základná jednotka  obsahuje zvukové a vizuálne indikátory blízkosti/prítomnosti uzliny, 

otočný regulátor hlasitosti, farebný LCD displej na zobrazenie 

numerického vyjadrenia intenzity detegovaného signálu, otočný 

regulátor nastavenia 3 úrovní citlivosti a tlačidlo vyváženia prístroja; 

Ručná sonda  odpojiteľná aplikovaná súčasť zariadenia s flexibilným káblom dlhým 

viac ako 2 metre, používanou v kombinácii so štandardnými 

jednorazovými sterilnými obalmi. Obaly nie sú súčasťou dodávky 

systému Sentimag - predstavujú spotrebný materiál;  

Nožný spínač odpojiteľný, vzduchom ovládaný nožný spínač slúžiaci na vyváženie 

prístroja,  ktorý je k základnej jednotke pripojený pomocou flexibilnej 

hadice dlhej viac ako dva metre; 

Fantóm určený na test citlivosti a správnej funkčnosti prístroja pri 

pravidelných kontrolách; 

Držiak sondy  slúži na bezpečné uloženie sondy v čase, keď sa nepoužíva. 

(voliteľné príslušenstvo) 

 

Lokalizácia sentinelovej uzliny              

Systém umožňuje detekciu a lokalizáciu sentinelovej lymfatickej uzliny transkutánne, 

ako aj v režime po vykonaní rezu.  

Lokalizácia sentinelovej uzliny je registrovaná zmenou výšky tónu (frekvencie) 

zvukového výstupu zo základnej jednotky, ako aj viditeľným zobrazením 

numerického vyjadrenia detegovaného signálu na LCD displeji základnej jednotky. 

 

Príloha č.2 

Cenník spotrebného materiálu 



 

 

 

Objednávacie číslo a názov 

položky 
Balenie 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 
Jednotková 

cena s DPH 

MTVC10 Magtrace 
10 

kusov 
2 200,00 € 10% 2 420,00 € 

SM18-1-12 Magseed 18ga x 12cm 
10 

kusov 
3 300,00 € 20% 3 960,00€ 

SM18-1-7   Magseed 18ga x 7cm 
10 

kusov 
3 300,00 € 20% 3 960,00 € 

 

V prípade odberu viac ako 100 kusov spotrebného materiálu v priebehu jedného 

kalendárneho roka, bez ohľadu na kombináciu konkrétnych typov tohto spotrebného 

materiálu, sa odberateľovi poskytuje zľava v zmysle nižšie uvedenej tabuľky, pričom 

rozdiel medzi pôvodne vyúčtovanou cenou spotrebného materiálu a cenou tohto 

materiálu po poskytnutí zľavy bude odberateľovi v ďalšom kalendárnom roku 

dobropisovaný. V prípade nemožnosti posúdenia splnenia tejto podmienky za celý 

kalendárny rok (zahájenie / ukončenie odberu v priebehu kalendárneho roka) sa rozsah 

minimálneho odberu pre získanie zľavy alikvotne ponižuje. 

 

Zľava z ceny spotrebného materiálu po splnení podmienky vyššie uvedeného 

odberu: 

 

Objednávacie číslo a názov 

položky 
Balenie 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 
Jednotková 

cena s DPH 

MTVC10 Magtrace 
10 

kusov 
2 100,00 € 10% 2 310,00 € 

SM18-1-12 Magseed 18ga x 12cm 
10 

kusov 
3 200,00 € 20% 3 840,00€ 

SM18-1-7   Magseed 18ga x 7cm 
10 

kusov 
3 200,00 € 20% 3 840,00 € 

 

 

 

 

Cenník sady TESSA plastových nástrojov 

 



 

 

 

Objednávacie číslo a názov položky Balenie 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 
Jednotková 

cena s DPH 

NF01R Reusable retractor  4 kusy 620,00 € 20% 744,00 € 

NF05R Reusable Babcock grasping forceps 2 kusy 380,00 € 20% 456,00 € 

NF06R Reusable Allis grasping forceps 2 kusy 400,00 € 20% 480,00€ 

 



 

 

 

Príloha č.3 

 

 

Zloženie sady TESSA plastových nástrojov 

 

Objednávacie číslo a názov položky Balenie 
Počet 

balení 

NF01R Reusable retractor  4 kusy 1 bal 

NF05R Reusable Babcock grasping forceps 2 kusy 1 bal 

NF06R Reusable Allis grasping forceps 2 kusy 1 bal 

 

 

   


