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Zmluva o spolupráci  
uzavretá podľa § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Obchodné meno: ZÁCHRANA   
Sídlo:   059 11 Švábovce 533 
Zastúpený:  Mgr. František Majerský, predseda 
IČO:   42 233 097   
DIČ:   2820010182  
Zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií MV SR, registračné číslo: VVS/1-
900/90-36307 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.  
IBAN:   SK31 7500 0000 0040 1483 4338  
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Sídlo:   Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka 
Zastúpená:  Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva 
   MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva 
IČO:   35 937 874 
DIČ:   2022027040 
IČ DPH:   SK 2022027040 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3602/B 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0018 2424  
(ďalej len „VšZP“) 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je  spolupráca zmluvných strán na realizácii podujatia Rescue 

Lesnica 2021-Memorial Mareka Rigdu a posádky OM-ATB, ktorého 18. ročník sa  
uskutoční v dňoch 17.-18.09.2021 v Ždiari v Monkovej Doline  (ďalej len „podujatie“).  

2. Podujatie je námetovo-tematickým pretekom posádok rýchlej zdravotnej pomoci  
s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou je tiež 7. ročník Majstrovstiev Slovenska 
v kardiopulmonálnej resuscitácii. 

3. Prevádzkovateľ je organizátorom podujatia. 
4.  VšZP poskytne na organizáciu podujatia  finančný príspevok. 

 
II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Prevádzkovateľ sa v rámci spolupráce zaväzuje bezodplatne: 

a) umožniť VšZP umiestniť logo VšZP na spoločnom roll up banneri spolu s ostatnými 
podporovateľmi podujatia, ktorý bude uverejnený na web stránke 
www.rescuelesnica.sk  a na Facebook profile prevádzkovateľa,  

b) zverejniť logo VšZP na pozvánke k podujatiu. 
 
2. VšZP sa v rámci spolupráce zaväzuje: 

a) dodať prevádzkovateľovi grafické podklady (logo VšZP) vhodné na dohodnutú  
spoluprácu, 

b)  poskytnúť  prevádzkovateľovi finančný príspevok v zmysle čl. III. zmluvy. 
 

http://www.rescuelesnica.sk/
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III. 
Platobné podmienky 

 
1. Finančný príspevok VšZP na podujatie je vo výške 500,00 eur (slovom:  päťsto  eur), 

uvedená výška finančného príspevku je konečná.  
2. VšZP sa zaväzuje uhradiť finančný príspevok bezhotovostne na bankový účet 

prevádzkovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

3. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu odstúpením podľa článku IV. ods. 4 
a článku V. ods. 3, 5 a 6 zmluvy, je povinný prevádzkovateľ vrátiť celú výšku finančného 
príspevku podľa článku III. ods. 1 zmluvy. To platí aj v prípade, ak VšZP odstúpi od 
zmluvy. 

 
IV. 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti 
s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy, ktoré by spôsobilo, že by 
zmluvné strany tejto zmluvy alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek 
platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje 
najmä na neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) 
verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo 
blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej 
správy. 

2. Každá zmluvná strana tejto zmluvy sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa 
nezaviaže poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v 
mene druhej zmluvnej strany tejto zmluvy, a rovnako neprijme, ani sa nezaviaže prijať od 
žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej 
strany tejto zmluvy žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, v súvislosti s 
dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy. 

3. Každá zmluvná strana tejto zmluvy sa zaväzuje bezodkladne informovať druhú zmluvnú 
stranu tejto zmluvy, pokiaľ si bude vedomá alebo bude mať konkrétne podozrenie na 
korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy. 

4. V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo 
plnením tejto zmluvy je poskytnutý zmluvnej strane tejto zmluvy alebo zástupcovi 
účastníka tejto zmluvy v rozpore s týmto článkom zmluvy, môže zmluvná strana od tejto 
zmluvy odstúpiť. 

 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2021. Táto zmluva nadobúda platnosť 

dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, alebo písomnou 
výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodov. Výpovedná lehota 
je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade 
podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia nastanú 
dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane, alebo k inému termínu, ktorý 
odstupujúca zmluvná strana v odstúpení uvedie. 
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4. Za podstatné porušenie sa rozumie porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v čl. 
II. a čl. III.  tejto zmluvy za predpokladu, že zmluvná strana, ktorá porušila svoju 
povinnosť, neodstráni tento stav ani napriek predchádzajúcej písomnej výzve druhej 
zmluvnej strany v dodatočnej primeranej lehote ňou určenej. 

5. VšZP je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak sa prevádzkovateľ stane 
dlžníkom poistného na zdravotné poistenie, ktoré je povinný platiť VšZP. Účinky 
odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia prevádzkovateľovi, alebo k inému 
termínu, ktorý VšZP v odstúpení uvedie. 

6. VšZP je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak bol prevádzkovateľovi uložený jeden, alebo 
viacero trestov, uvedených v § 10 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia 
prevádzkovateľovi, alebo k inému termínu, ktorý VšZP v odstúpení uvedie.  

7. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si bezodkladne oznámiť každú zmenu skutočnosti, 
ktorá môže mať vplyv na plnenie tejto zmluvy (zrušenie prevádzky, zmena adresy 
a kontaktných údajov). 

8. Prevádzkovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z 
tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu VšZP. Právny 
úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude 
neplatný. 

9. Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov podpísaných 
obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, 
že si zmluvu prečítali a porozumeli jej, súhlasia s jej obsahom na dôkaz čoho ju 
podpísali. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, poštou, 
alebo kuriérskou službou. Písomnosti doručované poštou a kuriérskou službou sa 
doručujú na adresu sídla zmluvných strán, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti 
doručované osobne sa považujú za doručené v deň ich prevzatia alebo dňom, kedy 
adresát odoprel prevziať zásielku. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou 
službou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky adresátom, alebo v deň keď 
sa zásielka vrátila odosielateľovi späť ako nedoručená. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 
 

 
V Bratislave dňa............................   V Bratislave dňa............................. 
 
 
 
 
..................................................   ....................................................... 
Mgr. František Majerský                                          Ing. Richard Strapko  
predseda             predseda predstavenstva  
ZÁCHRANA              Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

 
 
 
…………………………....................  

                                                                                 MUDr. Beata Havelková, MPH 
                                                                                 podpredsedníčka  predstavenstva    

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
                                                                    


