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ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa ust.§ 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

Zentiva, a.s. 
So sídlom: 
Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
RNDr. Soňa Porubská, PhD„ na základe plnej moci 
31411771 
2020394970 
SK.2020394970 

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 
5652/B 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 

IBAN : SK90 8130 0000 0020 1179 0000 
SWIFT: CITISKBA 

(ďalej len „Odberateľ'') 

a 

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 
So sídlom: Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava 
Zastúpená: Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH, predseda predstavenstva 

IČO: 
a generálny riaditeľ 
44 570 783 

DIČ: 2022738586 
IČDPH: SK.2022738586 
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislava I„ oddiel Sa, vložka 
číslo 4677 /B 
Bankové spojenie: IBAN: SK69 8180 0000 0070 0034 3048 

SWIFT: SPSRSKBA 

(ďalej len „Dodávate!'") 

1. 
Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok Dodávatel'a poskytnúť Odberatel'ovi reklamnú 
podporu pre propagáciu obchodného mena a loga Odberatel'a a jeho produktov PERSEN a 
Sanicor Stop Vír. Reklamná podpora je špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy. 

2. Odberatel' sa zaväzuje za poskytnutú reklamnú podporu zaplatiť cenu dohodnutú podl'a čl. 
III. tejto zmluvy. 
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II. 
Doba plnenia a miesto plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať reklamnú podporu podľa podmienok uvedených v tejto 
zmluve od 01.10.2021 do 31.12.2021. 

2. Miesto plnenia: oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 
pre verejnosť, nemocničná lekáreň - Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, 
a.s., Satinského I. 7770/1, 81108 Bratislava. 

III. 
Cena a špecifikácia reklamnej podpory 

1. Cena za reklamnú podporu spočívajúca v nájme reklamného priestoru v mieste plnenia 
a polepení výkladu nemocničnej lekárne, reklamnými fóliami Odberateľa uvedených v prílohe 
č. 1 tejto zmluvy v mieste plnenia, bola dohodou zmluvných strán stanovená na 800,- €(slovom 
osemsto EUR) bez DPH za celé trvanie reklamnej podpory podľa tejto zmluvy, za 
predpokladu, že poskytnuté plnenie zodpovedá dohode zmluvných strán v tejto zmluve a jej 
prílohe. 

2. Po skončení nájmu/poskytovania reklamnej podpory podľa tejto zmluvy vystaví Dodávateľ 
Odberateľovi riadny daňový doklad na reklamnú podporu riadne poskytnutú Dodávateľom 
podľa tejto zmluvy. Splatnosť daňového dokladu je 60 dní odo dňa jeho doručenia 

Odberateľovi na adresu sídla Odberateľa. 

Daňový doklad, ktorý obsahuje nesprávne údaje, alebo ktorý nie je v súlade s platnými 
právnymi predpismi je Odberateľ oprávnený vrátiť Dodávateľovi na opravu do piatich dní odo 
dňa jeho doručenia, pričom do doručenia opraveného daňového dokladu Odberateľovi 
neplynie lehota jeho splatnosti. V prípade doručenia opraveného daňového dokladu je jeho 
splatnosť 30 dní od jeho doručenia Odberateľovi. 

Originál faktúry bude zaslaný: 

a) Poštou na adresu: 

Zentiva, a.s., 
Iron Mountain Deutschland GmbH 
Kanalstralle 119, 12357, Berlin Germany 

alebo (preferenčne): 

b) E-mailom na adresu skenovacieho centra: 
Zen tivaSKDocs@eportaldoc.com 

E-maily zasielané na adresu skenovacieho centra musia spÍňať nasledovné požiadavky: 

• len jeden dokument/ faktúra v každom priloženom súbore (pdf. alebo tif., iné 
súbory nebudú akceptované), 

• najviac 10 súborov (príloh) v jednom e-maily, 

• maximálna veľkosť prílohy: 10MB, 

• maximálna veľkosť e-mailu: 25MB, 
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.. 

• Akákoľvek sprievodná alebo podporná dokumentácia musí byť obsiahnutá 
v rovnakom pdf. súbore ako faktúra, pričom faktúra musí byť na prvej strane 
súboru. 

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Odberateľ je povinný poskytovať pri uskutočňovaní reklamnej podpory Dodávateľovi 
potrebnú súčinnosť a poskytnúť mu všetky podklady a informácie nutné k uskutočneniu 
tejto reklamnej podpory. Odberateľ sa súčasne zaväzuje, že všetky tieto ním poskytnuté 
informácie a podklady sú v súlade s platnými právnymi predpismi najmä v súlade so zák. č. 

147 /2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými právnymi 
predpismi upravujúcimi reklamu. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať reklamnú podporu s odbornou starostlivosťou, aby bol 
dosiahnutý účel tejto zmluvy. 

3. Odberateľ je oprávnený prostredníctvom svojich obchodných zástupcov uskutočňovať 
priebežný monitoring (vrátane fotodokumentácie) plnenia podmienok zmluvy 
a poskytovanej marketingovej podpory v dohodnutom rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy 
a jej prílohy. V prípade zistenia nedostatku je Odberateľ oprávnený bezodkladne informovať 
Dodávateľa a nedostatok presne špecifikovať e-mailom na adresu: andrea.levicka@nsmas.sk 
. Podľa odovzdanej dispozície Dodávateľ zabezpečí dohodnutie nápravy bez zbytočného 
odkladu najneskôr do 3 dní od nahlásenia. Opakované zistenie nedostatkov (viac ako 2x) je 
považované za hrubé porušenie zmluvy a je dôvodom k okamžitému odstúpeniu od zmluvy 
zo strany Odberateľa. 

v. 
Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka, že všetky 
informácie, ktoré si poskytli pri príprave, uzatváraní a realizácii tejto zmluvy, považujú za 
dôverné. Preto strana, ktorej boli informácie poskytnuté, ich nesmie prezradiť tretej osobe a 
ani používať v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

2. Dodávateľ týmto berie na vedomie, že Odberateľ je členom Asociácie pre generické 
a biosimilárne lieky GENAS (ďalej len „GENAS''), a je teda viazaný podmienkami Etického 
kódexu GENAS (ďalej len „Etický kódex"). V interakcii Odberateľa so zdravotníckymi 
pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami postupuje Odberateľ v súlade s Etickým 
kódexom. 

3. Obe zmluvné strany sú povinné pri postupe podľa tejto dohody rešpektovať ustanovenia 
zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v platnom znení. Dodávateľ sa pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 
zaväzuje konať v súlade s etickými zásadami podnikania a dodržovať všetky tuzemské i 
aplikovateľné zahraničné protikorupčné právne predpisy, ktoré zakazujú korupciu verejných 
činiteľov. Dodávateľ taktiež nebude priamo ani nepriamo ponúkať, sľubovať alebo 
poskytovať peniaze alebo akúkoľvek inú výhodu verejným činiteľom v ich prospech či 

prospech tretích osôb s cieľom ovplyvniť konanie či rozhodnutie ohľadom predmetu tejto 
zmluvy. Porušenie vyššie uvedených protikorupčných právnych predpisov predstavuje 
podstatné porušenie zmluvy Dodávateľom a Odberateľ má právo z tohto dôvodu od tejto 
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zmluvy odstúpiť s okamžitým účinkom doručením oznámenia Dodávateľovi a bez 
poskytnutia možnosti Dodávateľovi toto porušenie napraviť. 

4. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa previesť 
či postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

5. Dodávateľ nesie zodpovednosť za splnenie svojich daňových a ďalších právnych povinností, 
vyplývajúcich najmä z príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z„ o dani z príjmov, v 
platnom znení, a zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení. 

6. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý zákonnej povinnosti Odberateľa predkladať v 
elektronickej podobe Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné 
centrum'') na účely verejnej kontroly poskytovania peňažných alebo nepeňažných plnení 
najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, 
marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok. 

7. V prípade zistenia podozrenia na nežiaduce účinky a ďalšie bezpečnostné informácie (ako 
napríklad: predávkovanie, zneužívanie, vznik závislosti, prenos infekčných agens, 
neúčinnosť, zlyhanie vakcín, liekové interakcie, nesprávne používanie, profesionálna 
expozícia a pod.), u ktorých je možné vysloviť podozrenie na kauzálny vzťah k liečivám, 
ktorých držiteľom rozhodnutia o registrácii je Odberateľ, je Dodávateľ povinný 
bezodkladne, najneskôr do 24 hodín informovať o tejto skutočnosti farmakovigilančné 
oddelenie Odberateľa e-mailom: PV-Slovakia@ zentiva.com alebo telefonicky na čísle 00421 
0915 714 757. 

VI. 
Etická spolupráca a Protikorupčné dojednania 

1. Dodávateľ sa pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy zaväzuje konať v súlade s 
etickými zásadami podnikania a dodržiavať všetky tuzemské i aplikovateľné zahraničné 
protikorupčné právne predpisy, ktoré zakazujú korupciu verejných činiteľov. Dodávateľ 
taktiež nebude priamo ani nepriamo ponúkať, sľubovať alebo poskytovať peniaze alebo 
akúkoľvek inú výhodu verejným činiteľom v ich prospech či prospech tretích osôb s cieľom 
ovplyvniť konanie či rozhodnutie ohľadom predmetu tejto zmluvy. Porušenie vyššie 
uvedených protikorupčných právnych predpisov predstavuje podstatné porušenie zmluvy 
Dodávateľom a Odberateľ má právo z tohto dôvodu od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitým 
účinkom doručením oznámenia Dodávateľovi a bez poskytnutia možnosti Dodávateľa toto 
porušenie napraviť. Poskytovateľ nie je opravený požadovať náhradu akýchkoľvek škôd 
spôsobených takýmto ukončením zmluvy. 

2. Dodávateľ zabezpečí všetkým svojím zamestnancom školenie o protikorupčnej legislatíve. 
Dodávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s Etickým kódexom (Zentiva 
Code of Common Senses), ktorý je dostupný na internetovej adrese 
https: //www.zentiva.sk/ contact/ suppliers a zaväzuje sa ním riadiť. 

3. Dodávateľ, v súvislosti s plnením tejto zmluvy, nebude priamo alebo nepriamo obchodovať, 
ani poskytovať produkty Odberateľa žiadnemu subdodávateľovi, o ktorom s primeranou 
odbornou starostlivosťou mal vedieť a/alebo o ktorom možno dôvodne predpokladať, že 
vykonáva akúkoľvek činnosť, ktorú možno sankcionovať v zmysle všetkých platných 
tuzemských i aplikovateľných zahraničných protikorupčných právnych predpisov. 
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VIL 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom a uzatvára sa na obdobie do 
31.12.2021. 

2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými obojstranne potvrdenými dodatkami. 

3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadi sa táto zmluva účinným znením 
Obchodného zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno vyhotovenie. 

5. Pokiaľ by ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo, alebo by sa stalo neplatným alebo 
neúčinným, či už úplne alebo len sčasti, ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktorých sa 
neplatnosť alebo neúčinnosť priamo netýka, tým nie sú dotknuté a ostávajú naďalej v 
platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zároveň v takomto prípade zaväzujú bez zbytočného 
odkladu nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie zmluvy takým, ktoré bude platné 
a účinné, a ktoré bude v čo možno najväčšej možnej miere zodpovedať vôli a úmyslu 
zmluvných strán vyjadreným v neplatnom alebo neúčinnom ustanovení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, a že táto zmluva bola 
napísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných 
podmienok, a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

7. Zmluvné strany v súvislosti s touto zmluvou vylučujú použitie § 275 ods. 4 obchodného 
zákonníka. 

8. Okamihom nadobudnutia účinnosti zmluvy táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza 
akékoľvek predzmluvné dokumenty a skôr uzatvorené dohody . 

9. Ktorákoľvek zo strán je oprávnená zmluvu jednostranne ukončiť pred uplynutím jej doby 
účinnosti, bez akéhokoľvek udania dôvodu, a to písomným oznámením druhej zmluvnej 
strane s výpovednou lehotou v dÍžke 30 dní. 

10. Pre doručovanie písomností (mimo faxov a elektronickej pošty - maily) sa zmluvné strany 
dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť je splnená, keď ju adresát prevezme, resp. v 
prípade odmietnutia prevzatia je splnená dňom odmietnutia prevzatia a v prípade, keď ju 
pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú s poznámkou „adresát neznámy", „adresát 
nezastihnutý", alebo inou poznámkou obdobného významu, dňom takéhoto vrátenia 
zásielky. Písomnosti (mimo faxov a elektronickej pošty - maily) sa doručujú na adresu sídla 
zmluvných strán uvedenú pri ich identifikačných údajoch na prvej strane tejto zmluvy, inak 
na poslednú známu korešpondenčnú adresu druhej zmluvnej strany, ktorú táto zmluvná 
strana písomne (postačuje formou faxu) oznámila druhej zmluvnej strane. V prípade 
akejkoľvek zmeny kontaktných adries majú obidve zmluvné strany povinnosť sa bez 
zbytočného odkladu navzájom písomne o zmenách informovať. 
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VIII. 
Prílohy 

Nasledujúce prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy: 

1. Príloha č. 1 - Špecifikácia formy prenájmu miesta v mieste plnenia 

V Bratislave, dňa .. „ Jr.: .1.·.~1l„„„. 

Zen iva, a.s. 

zast.: RNDr. Soňa Porubská, PhD. 
na základe plnej moci 

Z0NTIVA 
Zentiva a.s. 
Elnstelnova 24 
851 01 Bratislava 
Slovensk6 republika 
tCO: 31411771 
re D?H: SK2020394970 15 

Z 8 -09- ZOZl 
V Bratislave, dňa „„„„„„„„„ „ „ .„„„„. 

Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala, a. s. 
Satinského 1. 7770/1 ! r „ 

811 08 Bratislava ľ ~ ' 

Univerzitá nemocnie l 
Nemocnica svätého Michala a.s. 

zast.: Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
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Príloha č.1 

Špecifikácia formy prenájmu miesta v mieste plnenia 

1. Polep vonkajšieho výkladu nemocničnej lekárne Univerzitnej nemocnice - Nemocnica svätého 
Michala, a.s., Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava reklamnými fóliami „PERSEN" a 
„Sanicor Stop Vir" dodaných a inštalovaných Odberateľom (o výmere 10,90 m2

) na mieste 
zmluvnými stranami dohodnutom. 

2. Priložená fotodokumentácia umiestnenia vystavenia v priestoroch plnenia k vystavenej faktúre 
za príslušné obdobie 
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