
Zmluva o spolupráci 
 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
 

Preambula 
 

 Slovenská akadémia vied, samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, 
ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky a Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako regulátor, ktorý vykonáva dohľad nad 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením uzatvárajú túto zmluvu 
o spolupráci. 
 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1. Slovenská akadémia vied 
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
Zastúpená: prof. RNDr. Jaromírom Pastorekom, DrSc., predsedom 
IČO: 037 869 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000008290/8180 
(ďalej len „SAV“) 
 
a 
 
2. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 
Zastúpená: MUDr. Jánom Gajdošom, predsedom 
IČO: 30 796 482 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR 
Číslo účtu: 7000198055/8180 
(ďalej len „ÚDZS“) 
 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
 

1. Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je spolupráca medzi SAV a ÚDZS v oblasti 
výskumu a vývoja v zdravotníctve. 

2. Konkrétne formy a podmienky spolupráce budú upravené vo forme písomných a 
očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že si bez zbytočného odkladu poskytnú všetku potrebnú 
súčinnosť a všetky informácie, ktoré získajú alebo ktoré súvisia alebo by mohli súvisieť 
so spoluprácou strán podľa tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že budú v rámci platných právnych predpisov, zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone 
spolupráce podľa tejto zmluvy tak, aby neohrozili záujmy druhého účastníka zmluvy. 

 
 
 
 

Grzy
Obdĺžnik

Grzy
Obdĺžnik



Čl. III 
Osobitné ustanovenia 

 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvný vzťah je možné skončiť: 
 a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu; 
výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po jej doručení. 

 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po dve vyhotovenia. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme písomných očíslovaných 
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Bratislave dňa ..................     V Bratislave dňa .................. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                             ______________________ 
Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.    MUDr. Ján Gajdoš 
                predseda SAV                                                                      predseda ÚDZS 
 
 
 
 
 

 
 

 


