
Zmluva o spolupráci 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva") 

Obchodné meno: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Sídlo: Študentská 1639/2, 911 50 Trenčín 
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
IČO: 31 118 259 
DIČ: 2021376368 
IČDPH: SK2021376368 
Zapísaná v Štatistickom reciistri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 
Bankové spojenie: í 
IBAN: í 
(ďalej len „ Pre v á dzkovatéľ) 

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 reaistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3602/B 
Bankové spojenie: 
IBAN: 2424 
(ďalej len „VšZP") ~ 

(Prevádzkovateľ a VšZP spolu ďalej ako „zmluvné strany") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán súvisiacich 
s konferenciou Farmakoekonomika na Slovensku XLI. (ďalej len „konferencia"). 

2. Prevádzkovateľ je organizátor konferencie, ktorá sa bude konať dňa 02.06.2021 v 
Bratislave v kongresovej sále Slovenskej zdravotníckej univerzite, na adrese: Limbová 12, 
Bratislava v kombinovanej forme, t.j. prezenčnej a dištančnej. 

3 Program konferencie je zameraný na Farmakoekonomiku a hodnotenie zdravotníckych 
technológií a ich premietanie sa do zdravotnej a liekovej politiky a do poskytovania 
zdravotnej starostlivosti Súčasťou konferencie je aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov s pridelením kreditov pre účastníkov konferencie odsúhlasených Slovenskou 
lekárskou komorou. 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prevádzkovateľ konferencie sa zaväzuje: 
a) zverejniť logo VšZP na pozvánke konferencie, 
b) zverejniť logo VšZP na banneri s programom s uvedením partnerstva, resp. podpory 

konferencie, 
c) zabezpečiť bezplatnú účasť účastníkov - lekárov na konferencii 
d) zverejniť prezentáciu autorov zúčastnených na konferencie na webovej stránke Fakulty 

zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (www.fz.tnuni.sk) 
počas minimálne 4 nasledujúcich mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom sa 

1 

http://www.fz.tnuni.sk


konferencia koná, 
e) zverejniť logo VšZP v časopise Farmakoekonomika a lieková politika č. 1, rok 2021 

v rámci publikovaného programu konferencie. 

2. VšZP sa zaväzuje: 
a) dodať Prevádzkovateľovi grafické podklady (logo) potrebné na dohodnutú spoluprácu, 
b) za plnenie predmetu tejto zmluvy poskytnúť Prevádzkovateľovi cenu dohodnutú v čl. Ill 

ods.1 tejto zmluvy. 

Článok III. 
Platobné podmienky 

1. Cena za plnenie uvedené v článku II. bod.1 bola stanovená dohodou v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške 500,00 eur bez 
DPH, DPH z dohodnutej sumy vo výške 20 %, t.j. 100,00 eur, spolu s DPH 600,00 eur 
(slovom: šesťsto eur). 

2. VšZP sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté plnenie cenu podľa bodu.1 tohto článku na 
základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Faktúru je Prevádzkovateľ oprávnený 
vystaviť po uskutočnení konferencie a splnení povinností uvedených v článku II., bod 1. 
písm. a) až c), najneskôr však do 5. pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po dni 
splnenia predmetu zmluvy. DPH bude fakturovaná vo výške platnej v čase poskytnutia 
zdaniteľného plnenia. 

3 Faktúra má splatnosť 14 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia do 
VšZP. Faktúru Prevádzkovateľ odošle na adresu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava. 

4. Faktúra vystavená Prevádzkovateľom musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov a touto Zmluvou. V opačnom prípade je VšZP oprávnená 
vrátiť faktúru Prevádzkovateľovi v lehote splatnosti na opravu, resp. doplnenie, pričom 
prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť dňom doručenia 
opravenej, resp. doplnenej faktúry VšZP 

Článok 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. 
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Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 23.06.2021. 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. Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, alebo 
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to í bez udania dôvodu. Výpoveď 
musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná lehota 
je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane na adresu sídla druhej zmluvnej 
strany. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy v 
prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie 
sa rozumie porušenie povinností uvedených v článku II. a článku 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 lehote ňou 
určenej. Zmluva zaniká dňom doručenia písomné oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 

4. VšZP je oprávnená odstúpiť od zmluvy i v prípade, ak sa Prevádzkovateľ stane dlžníkom 
poistného na zdravotné poistenie VšZP. V tomto prípade zmluva zaniká dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy Prevádzkovateľovi. 

5. VšZP má právo na náhradu škody, ktorá jej preukázateľne vznikla nesplnením vlastnej 
daňovej povinnosti prevádzkovateľa, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z.z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a následne uplatnením ručenia za 
daň voči VšZP v zmysle § 69b tohto zákona. VšZP má zároveň právo uplatniť u 
prevádzkovateľa i trovy konania, ktoré jej vzniknú v konaní podľa § 69b zákona č. 222/2004 
Z.z. s príslušným daňovým úradom. 

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

7 Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov podpísaných 
obidvomi zmluvnými stranami. 

8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

9. Prevádzkovateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy. 

10. 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. 

V Bratislave dňa V Trenčíne dňa 

A 

doc. Ing. Jozef Habáník, PhD 
rektor 
Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 

Ing. R^rCfiaŕd^ťapko 
predseda predstavenŕsVa 
Všeobecná zdravotr/á poisťovňa, a s. 

MUDr. Beata H a v Ä v a j MPH 
podpredsedníčka predstavenstva 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a s. 
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