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Bratislava, 21.11.2019. Spoločnosť DÚHA, a.s po preštudovaní prvého rozhodnutia medzinárodnej 
komisie pre riešenie sporov, vo veci nepredvídateľných fyzických podmienok v tuneli Višňové 
a v nadväznosti na medializované informácie poskytuje nasledovné stanovisko. 

Manažment spoločnosti víta rozhodnutie medzinárodnej komisie pre riešenie sporov, ktorá 
jednoznačne rozhodla v prospech zhotoviteľa – združenia, a to tak v nároku na nepredvídateľnosť 
geologických podmienok v tuneli ako aj vo vzťahu k nároku týkajúceho sa geologických nadvýlomov. 
Pravdou je, že komisia sa v oboch prípadoch priklonila k argumentom zhotoviteľa – združenia, a 
viackrát odmietla prílišný formalizmus a striktné výklady zmluvy zo strany objednávateľa (Národná 
ďialničná spoločnosť, a.s. ), a stavebného dozora ( združenie SD Višňové, zástupené vedúcim členom 
združenia ESP Consult s.r.o., Šamorín), a  priznala zhotoviteľovi nárok na dodatočnú platbu nad rámec 
zmluvnej ceny a to tak za nepredvídateľnú geológiu v tuneli, ako aj za nadvýlomy. Stanovisko Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. o tom, že nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok 
v tuneli mal byť zamietnutý nie je pravdivé. 

Pravdivým je stanovisko, že medzinárodná komisia rozhodla o neodkladnej povinnosti úhrady sumy vo 
výške predbežnej položky zo strany objednávateľa – Národnej ďialničnej spoločnosti, a.s. a že stanovila 
mechanizmus jej dopočtu. Preto je zbytočné sa dnes vyjadrovať ku konečnej výške sumy priznanej 
zhotoviteľovi z tohto nároku. Naopak je zarážajúce, že objednávateľ Národná ďialničná spoločnosť, 
a.s., dnes riadne priznané plnenia zhotoviteľovi za vykonanú prácu, ktoré stavebný dozor počas 
výstavby odmietal vyhodnocovať, a preplácať mieni kompenzovať s prípadnými zmluvnými pokutami, 
o ktorých medzinárodná komisia v tomto nároku nerozhodla. 

Nárok objednávateľa ( NDS), na zmluvné pokuty a nárok zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby 
a posun míľnikov nie sú súčasťou tohto rozhodnutia a komisia sa týmto otázkam, v kontexte iných 
nárokov zhotoviteľa bude venovať v ďalšom procese rozhodovania.  

Spoločnosť DÚHA, a.s. nerozumie reakcii objednávateľa Národnej ďialničnej spoločnosti, a.s, 
zverejnenej v stredu 20.11.2019 v médiách. V stanovisku objednávateľa sa nachádza veľa 
nepravdivých údajov alebo mylných stanovísk, veríme, že z dôvodu nedostatočného naštudovania 
rozhodnutia alebo jeho neporozumenia. 

Nie je pravdou, že by akúkoľvek časť zo sumy predbežnej položky priznanej komisiou zhotoviteľovi 
objednávateľ uhradil. Celá táto suma bola predmetom sporu riešeného medzinárodnými špecialistami 
po tom, čo bol nárok zhotoviteľa odmietnutý stavebným dozorom (združenie SD Višňové, zástupené 
vedúcim členom združenia ESP Consult s.r.o., Šamorín), a neskôr aj objednávateľom (Národná 
ďialničná spoločnosť, a.s. ) ako neopodstatnený a neodôvodnený. Pravdou je, že počas celej doby 
trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom, zhotoviteľovi nebolo priznané ani jedno euro nad rámec 
pôvodnej zmluvnej ceny a preto je nesporné, že žiadna časť tohto priznaného nároku nemohla byť 
zhotoviteľovi uhradená, nakoľko ide o plnenie nad rámec zmluvy o dielo. Sme prekvapení, že 
objednávateľ zaujal práve takéto stanovisko a napriek rozhodnutiu medzinárodnej komisie pre riešenie 
sporov sa stavia na stranu stavebného dozora, ktorý sa práve týmito nárokmi zhotoviteľa odmietol 
zaoberať ako s nepreskúmateľnými. Napriek tomu, že zmluvnou povinnosťou každého stavebného 
dozora je v zmysle zmluvných podmienok FIDIC o každom nároku spravodlivo rozhodnúť. To všetko 
v čase, kedy podľa nášho názoru, pod ťarchou zverejnených informácií by bolo vhodnejšie so 
zamyslením skloniť hlavy a s pokorou toto rozhodnutie prijať. 



Spoločnosť DÚHA, a.s. po dôkladnom naštudovaní tohto rozhodnutia medzinárodných expertov 
v prvom z množstva vzájomných nárokov  v žiadnom prípade nepredpokladá, že by výsledkom celého 
rozhodovania Komisie pre riešenie sporov mal byť stav, že tým subjektom, ktorý pri konečnom 
zúčtovaní bude musieť  doplácať bude Zhotoviteľ. 

Spoločnosť DÚHA, a.s. ďakuje všetkým svojim pracovníkom, ako aj pracovníkom všetkých spoločností 
podieľajúcich sa na výstavbe najväčšieho banského diela na Slovensku vyrazeného v rekordne krátkom 
čase - tunela Višňové - za prejavenú podporu a dôveru počas jeho výstavby a za gratulácie v súvislosti 
s medializovanými informáciami vzťahujúcimi sa na rozhodnutie medzinárodných expertov. 


