
DAROVACIA ZMLUVA 

DARCA: 
Sídlo: 

AbbVie s.r.o. 
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 

Konateľ: MUDr. Branislav Trutz / Ing. Monika Mojžišova 

Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel 
Sro, vložka č. 81375/B 

IČO: 46 640 231 

Telefónne číslo: +421 2 5050 07 77 

(ďalej len „darca") 

a 

OBDAROVANÝ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený konať 
vo veciach zmluvy: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
BIC: 
Variabilný symbol: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc, dekan Fakulty zdravotníctva TnUAD 
311 182 59 
202 137 63 68 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
SK06 8180 0000 0070 0006 5404 
SPSRSKBA 
109010 

TnUAD zariadená zákonom NR SR č. 155/1977 Z. z. z 15. mája 1997 v znení zákona NR SR č. 
209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002 
(ďalej len „obdarovaný') 

darca a obdarovaný sú označené spoločne ako „zmluvné strany . 

Podpísali nižšie uvedeného dňa túto darovaciu zmluvu („zmluvu") podľa ustanovenia § 628-630 
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník. 

1. Na základe vyslovenej žiadosti obdarovaného podľa tejto dohody poskytne darca obdarovanému 
dar, pre financovanie prieskumu v oblasti kvality života u pacientov s Parkinsonovou chorobou 
vrátane edukácie študentov o Parkinsonovej chorobe. 

2. Vyššie spomenutý dar bude poskytnutý po častiach: 
7 0 0 0 € - v r o k u 2014 
2 0 0 0 € - v r o k u 2015 

Celková hodnota vyššie uvedeného daru je € 9000 (slovom: deväťtisíc EUR), čo obe zmluvné 
strany týmto potvrdzujú. 

3. Obdarovaný týmto vyššie menovaný dar s vďakou prijíma. 

ČI. 1 
Predmet zmluvy 

CI. 2 
Vyhlásenie darcu a obdarovaného 

1 Obdarovaný prehlasuje, že nieje súkromný poskytovateľzdravotníckej starostlivosti. 
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2. Dar poskytuje darca v prospech obdarovaného. Tento dar nie je a ani jedna zo zmluvných strán ho 
nepovažuje za osobný prospech žiadneho jednotlivého zdravotníckeho odborníka alebo iného 
zamestnanca obdarovaného. 

3. Dar sa poskytuje výhradne pre účely definované v čl. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany týmto 
výslovne potvrdzujú, že v súvislosti s darom neuzatvorili spolu žiadnu zmluvu písomnú alebo ústnu, 
ktorá by zaväzovala obdarovaného predpisovať, nakupovať, odporúčať alebo užívať akýkoľvek 
produkt vyrábaný, predávaný alebo propagovaný darcom. 

4. Obdarovaný sa zaväzuje využiť dar výlučne pre účely uvedené v tejto zmluve. Obdarovaný sa 
taktiež zaväzuje, že dar nebude použitý pre súkromné účely, či už akéhokoľvek zamestnanca či 
člena organizácie obdarovaného alebo akejkoľvek tretej osoby. Obdarovaný sa zaväzuje doložiť 
darcovi doklady preukazujúce riadne využitie daru k dohodnutému účelu, pokiaľ o to bude darcom 
do 6 mesiacov od poskytnutia daru požiadaný. Pokiaľ obdarovaný túto povinnosť nesplní alebo z 
poskytnutých dokladov bude vyplývať, že dar bol použitý pre iné než dohodnuté účely, je darca 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným obdarovanému, platným v 
okamihu doručenia a obdarovaný sa zaväzuje dar vrátiť, a to do 14 dní od výzvy darcu. 

ČI.3 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú udržať v tajnosti všetky dôverné a tajné informácie a skutočnosti, ktoré 
získajú v rámci svojej vzájomnej spolupráce, o týchto faktoch pomlčať a vždy chrániť získané 
informácie ako obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany. 

2. Zmluvné strany si prečítali túto zmluvu, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz toho pripájajú k nej svoj 
vlastnoručný podpis. Táto zmluva nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, nasledujúcom po dni zverejnenia v centrálnom registri 
zmlúv. 

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich každá má platnosť originálu a každá 
zmluvná strana dostane jeden rovnopis. Všetky zmeny tejto zmluvy vykonané písomne a budú 
potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. 

V Bratislave, dňa 

DARCA - MUDr. Bran is lavTrW 

OBDAROVANÝ - ďoc. Ing. Jozef H ^ á n i L - P h n 
rektor TnUAD 
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