Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO PRÍSPEVKU
Táto Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená v nižšie
uvedený deň, mesiac a rok podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:
AbbVie s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky
so sídlom: Karadžičova 10, Bratislava, Slovenská Republika, PSČ: 821 08;
IČO: 46 640 231, DIČ: 2023529057,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81375/B,
v ktorej mene koná MUDr. Branislav Trutz, konateľ,
(ďalej len „ABBVIE“)
A

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Štatut.org.: Ing. Miriam Lapuníková, MBA, generálna riaditeľka
Ing. Ivana Sklenková, ekonomická riaditeľka
IČO: 00 165 549
DIČ: 2021095670
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0027 8282
Bankové spojenie: Štátna pokladnica; BIC: SPSRSKBA
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Zriadený: Zriaďovacia listina MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990
v znení neskorších zmien
(ďalej len „ USPORIADATEĽ “)
Spoločnosť ABBVIE a USPORIADATEĽ budú ďalej v tejto Zmluve spoločne označovaný ako
zmluvné „strany“ a jednotlivo ako zmluvná „strana“.
VZHĽADOM K TOMU, ŽE:
(A)

ABBVIE je inovatívna farmaceutická spoločnosť, ktorá medzi svoje priority zaraďuje okrem
iného taktiež podporu odborného a vedeckého vzdelávania zdravotníckych odborníkov;

(B)

USPORIADATEĽ je neinvestičný fond, ktorého cieľom je okrem iného podieľať sa na
vzdelávaní lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, rozširovaní odborných vedomostí
a zavádzaní nových poznatkov do klinickej praxe ako aj podpora vedeckého výskumu;

SA STRANY DOHODLI TAKTO:
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I. Predmet Zmluvy
1.1

ABBVIE sa týmto zaväzuje poskytnúť USPORIADATEĽOVI finančnú podporu pre
organizáciu 10. rokov HEGITO II. Internej kliniky SZU, dňa 31.7.2020 (ďalej len ako
“Podujatie”), aby sa stal oficiálnym sponzorom Podujatia za podmienok uvedených ďalej v
tejto Zmluve. Program a podrobný popis Podujatia tvorí Prílohu A tejto Zmluvy.

1.2

USPORIADATEĽ
sa za podporu poskytnutú spoločnosťou ABBVIE podľa
odseku 1.1 tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť propagáciu firmy ABBVIE, poprípade služieb
a výrobkov ABBVIE, v rámci Podujatia, a to vo forme dohodnutej v odseku 2.4 tejto Zmluvy.
USPORIADATEĽ si je vedomý a zaväzuje sa, že poskytnutý príspevok podľa odseku 1.1 tejto
Zmluvy nesmie byť a nebude akokoľvek použitý k ovplyvneniu preskripčného správania
účastníkov Podujatia.

II. Sponzorský príspevok
2.1

ABBVIE podporí USPORIADATEĽA tým, že prispeje na Podujatie definované
v odseku 1.1 tejto Zmluvy sponzorským príspevkom vo výške 2000 EUR (slovami: dvetisíc
eur). Sponzorský príspevok bude zaplatený podľa harmonogramu uvedeného v odseku 2.2
tejto Zmluvy, a to vždy na základe originálu faktúry, riadne vystavenej a doručenej
spoločnosti ABBVIE. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu v súladu
s platnými právnymi predpismi. Pokiaľ nebude faktúra spĺňať zákonné náležitosti, bude
vrátená USPORIADATEĽOVI na opravu, pričom o túto dobu opravy sa predĺži jej splatnosť.
Splatnosť faktúr doručených ABBVIE podľa tejto Zmluvy bude vždy najmenej šesťdesiat (60)
dní od doručenia ABBVIE. Uvedený sponzorský príspevok je bez DPH, ktorá sa bude účtovať
v súladu s platnými právnymi predpismi.

2.2

ABBVIE zaplatí sponzorský príspevok podľa podmienok uvedených v odseku 2.1
tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet uvedený USPORIADATEĽOM na základe
nasledovného harmonogramu:
Harmonogram platieb sponzorského príspevku.

2.3

ABBVIE je oprávnená požadovať a dostávať informácie a kontrolovať spôsob
nakladania a použitia prostriedkov poskytnutých na základe odseku 2.1 tejto Zmluvy.
USPORIADATEĽ je povinný poskytnúť ABBVIE všetku požadovanú súčinnosť.

2.4

ABBVIE má právo:
[Byť označený ako sponzor/hlavný sponzor/oficiálny sponzor/generálny sponzor Podujatia a
prostredníctvom loga ABBVIE byť zahrnutý do všetkých publikácií, oznámení a dokumentov
týkajúcich sa sponzorovaného Podujatia, programu či projektu, ďalej na webových stránkach
USPORIADATEĽA, ak nebude ABBVIE požadovať inak.
Na umiestnenie stánku v priestoroch kde sa Podujatie uskutoční, počas trvania Podujatia.
Byť zaradená vo vedeckých publikáciách kongresu (záverečný program a kniha abstraktov). V
programe Podujatia budú informácie o témach a prednášajúcich/predsedajúcich zaradené v
závislosti od informácií dostupných v čase tlače.
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Vložiť reklamné materiály dodané spoločnosťou ABBVIE do propagačných materiálov (napr.
tašiek, dosiek, balíčkov, apod.) rozdávaných účastníkom Podujatia.
Byť prezentovaná ako partner Podujatia spolu s logom, uvedením úplnej obchodnej firmy na
všetkých materiáloch, popr. v rámci všetkých reklamných aktivít majúcich vzťah k Podujatiu,
najmä [uviesť konkrétne príklady]).
Umiestniť reklamnú tabuľu dodanou spoločnosťou ABBVIE na ploche jej prezentácie v
(hlavnej) prednáškovej sále po celú dobu konania Podujatia.
Distribuovať svoje (propagačné) materiály v rámci Podujatia, a to najmä [uviesť konkrétne].

2.5

Na vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že cena za práva ABBVIE
uvedená v odseku 2.4 tejto Zmluvy je už obsiahnutá v čiastke sponzorského príspevku, ktorý
ABBVIE zaplatí na základe tejto Zmluvy a teda ABBVIE nie je povinná hradiť akékoľvek
ďalšie náklady či poplatky.

III. Práva a povinnosti USPORIADATEĽA
3.1

USPORIADATEĽ vyhlasuje a zaväzuje sa, že
(i)

(ii)
(iii)

finančné prostriedky poskytnuté spoločnosťou ABBVIE budú použité výhradne na
vedecký alebo edukačný program Podujatia a súvisiace oprávnené náklady, a nie na
zábavné sprievodné programy, požitky pre jednotlivých zdravotníckych odborníkov
alebo iných osôb, či na podporu nezdravotníckych osôb,
žiadne sprievodné zábavne či voľnočasové programy ani požitky nie sú zahrnuté
v registračnom poplatku Podujatia, a
Podujatie bude usporiadané v primeranom mieste konaní, ktoré je vhodné na odborný
účel stretnutia a ktoré nie je primárne známe pre svoje voľnočasové vybavenie a nie je
extravagantné alebo luxusné.

3.2

USPORIADATEĽ sa zaväzuje viesť po celú dobu trvania tejto Zmluvy podrobné a
aktuálne účtovníctvo a záznamy všetkých úkonov súvisiacich s touto Zmluvou najmenej po
dobu päť (5) rokov a na žiadosť ABBVIE tieto predložiť ABBVIE na kontrolu. Bez toho aby
bola dotknutá platnosť záväzku podľa predošlej vety, rozširuje sa táto povinnosť na záznamy
všetkých platieb, ktoré USPORIADATEĽ uskutočnil v súvislosti s touto Zmluvou.
USPORIADATEĽ zabezpečí aby účtovníctvo a zápisy umožnili ABBVIE v dostatočnej miere
overiť súlad konania USPORIADATEĽA s odsekom 3.1 tejto Zmluvy.

3.3

USPORIADATEĽ sa zaväzuje, že technická organizácia podujatia bude v súlade s prijatými
štandardmi pre daný typ Podujatia. USPORIADATEĽ je povinný postupovať pri realizácii
Podujatia, ako aj pri plnení akýchkoľvek ďalších povinností podľa tejto Zmluvy, riadne s
odbornou starostlivosťou. USPORIADATEĽ vyhlasuje, že na poskytovanie služieb týkajúcich
sa Podujatia využije len osoby s riadnou kvalifikáciou, vyškolením a skúsenosťami.
USPORIADATEĽ zaistí, aby jeho zástupcovia a všetky ďalšie osoby, ktoré použije v
súvislosti s poskytovaním služieb týkajúcich sa Podujatia, vynakladali rovnakú mieru odbornej
starostlivosti, ku ktorej je zaviazaný podľa tejto Zmluvy.
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3.4

Činnosti, k výkonu a poskytovaniu ktorých sa USPORIADATEĽ zaviazal, a ktoré sa
týkajú práv ABBVIE uvedených v odseku 2.4 tejto Zmluvy, a akékoľvek iné súvisiace
činnosti a služby, je USPORIADATEĽ povinný uskutočňovať podľa príkazov spoločnosti
ABBVIE a v súlade s jej záujmami, ktoré USPORIADATEĽ pozná alebo musí poznať.
USPORIADATEĽ je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti ABBVIE nevhodnosť
udeleného príkazu, ktorú zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3.5

USPORIADATEĽ sa zaväzuje poskytnúť pre ABBVIE všetky služby ktoré podporujú jej
činnosť a obchodné meno tak, ako je to podrobne uvedené v odseku 2.4 tejto Zmluvy. V
prípade, ak sa všetky práva podľa odseku 2.4 tejto Zmluvy neposkytnú, má ABBVIE nárok na
pomernú zľavu z čiastky poskytnutej na základe tejto Zmluvy.

3.6

V prípade zrušenia podujatia zo strany USPORIADATEĽA, vráti USPORIADATEĽ
spoločnosti ABBVIE sponzorský príspevok po odpočte skutočných výdavkov, ktoré sú už
neodvolateľné a rovnako bezodkladne vráti spoločnosti ABBVIE všetky poskytnuté materiály.

3.7

S ohľadom na skutočnosť, že ABBVIE uzatvára túto Zmluvu s prihliadnutím na vyhlásenia v
nej uvedené, USPORIADATEĽ vyhlasuje a berie na svoju zodpovednosť, že účel sponzoringu
podľa tejto Zmluvy je v súlade s právnou úpravou platnou na území Slovenskej republiky.

3.8

Žiadny záväzok USPORIADATEĽA uvedený v tejto Zmluve nie je možné vykladať ako
výkon kontroly ABBVIE nad sponzorovaným Podujatím a ABBVIE nie je oprávnená
podieľať sa na prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa sponzorovaného Podujatia, s výnimkou tých
rozhodnutí, ktoré sa týkajú použitia sponzorského príspevku ABBVIE na financovanie
Podujatia a záväzku zverejniť sponzorstvo v súlade s platnou právnou úpravou.

3.9

USPORIADATEĽ na základe tejto Zmluvy nenadobúda žiadne práva na akúkoľvek
majetkovú hodnotu alebo právo ABBVIE, vrátane registrovaných či neregistrovaných
obchodných značiek a známok a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k ich
nadobudnutiu alebo k právam k nim.

3.10

USPORIADATEĽ nepostúpi, neprevedie ani inak nebude disponovať s právami a
povinnosťami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu
ABBVIE.

3.11

USPORIADATEĽ 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, pričom strany berú na vedomie a súhlasia, že ABBVIE je v súvislosti
s poskytnutím sponzorského príspevku povinná realizovať a odviesť zrážkovú daň podľa
platných právnych predpisov.

IV. Transparentnosť a osobné údaje
4.1

USPORIADATEĽ týmto berie na vedomie a súhlasi, že ABBVIE je viazaná
podmienkami Kódexu AIFP upravujúceho zverejňovanie platieb a iných plnení
farmaceutických spoločností zdravotníckym odborníkom a zdravotníckym zariadeniam, na
základe ktorých má ABBVIE povinnosť spracovávať a zverejňovať určité informácie týkajúce
sa prevodov hodnôt spoločnosťou ABBVIE na USPORIADATEĽA. Za týmto účelom sa
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akékoľvek povinnosti strán zachovávať dôvernosť informácií nevzťahujú na informácie
podliehajúce povinnostiam ABBVIE podľa Kódexu AIFP.
4.2

Zmluvné strany zabezpečia, že akékoľvek zverejnenie ich vzťahu bude pre prijímateľov tejto
informácie transparentné a jednoznačné. Finančná podpora ABBVIE musí byť jasne priznaná
a zjavná od samotného začiatku. USPORIADATEĽ berie na vedomie a súhlasi, že informácie
ako najmä obchodné mená zmluvných strán, výška poskytnutého sponzorského príspevku, ako
aj dôvod, účel a celkový rozpočet Podujatia budú spoločnosťou ABBVIE zverejnené v súlade
s príslušnými pravidlami a záväzkami ohľadom zverejňovania a nie sú považované za
obchodné tajomstvo v Zmysle Obchodného zákonníku žiadnej zo zmluvných strán.

4.3

V prípade, že USPORIADATEĽ bude poskytovať ABBVIE (ďalej i len „prevádzkovateľ“)
akékoľvek osobné údaje svojich zamestnancov a/alebo iných fyzických osôb (napr.
dodávateľov) (ďalej len „subjekty údajov“), musí pred týmto poskytnutím osobných údajov
prevádzkovateľovi poskytnúť subjektom údajov potrebné informácie a inak zaistiť súlad s
príslušnými právnymi predpismi, aby mohli v súlade so zákonom poskytnúť osobné údaje
subjektov údajov prevádzkovateľovi k použitiu v rozsahu nevyhnutnom pre výkon práv a
povinností prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy, najmä pre účtovníctvo a k administratívnym
účelom podľa tejto Zmluvy.
Subjekty údajov budú informované, mimo iné, že ich osobné údaje budú spracúvané
automaticky a manuálne, a že prevádzkovateľ môže toto spracúvanie zaisťovať aj externe.
Externé činnosti s poskytnutými osobnými údajmi môžu byť vykonávané jedným alebo
niekoľkými ďalšími sprostredkovateľmi poverenými spoločnosťou ABBVIE, z ktorých
niektorí môžu mať sídlo v krajinách, u ktorých sa v súčasnosti má za to, že neposkytujú
zodpovedajúcu úroveň ochrany osobným údajom mimo územia EU.
Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na
vykonanie vyššie uvedených úloh. Po uplynutí tejto doby môžu byť osobné údaje spracúvané
len za účelom splnenia povinností prevádzkovateľa podľa zvláštnych právnych predpisov.

4.4

Na žiadosť ABBVIE USPORIADATEĽ poskytne ABBVIE osobné údaje týkajúce sa
zdravotníckeho odborníka - fyzickej osoby - ako finálneho príjemcu platby/hodnoty/plnenia
podľa tejto Zmluvy. Pred takýmto poskytnutím osobných údajov spoločnosti ABBVIE
USPORIADATEĽ zaistí súlad spracúvania týchto osobných údajov spoločnosťou ABBVIE s
príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, vrátane získania písomného
súhlasu zdravotníckeho odborníka so spracúvaním jeho/jej osobných údajov spoločnosťou
ABBVIE pre účely plnenia povinností ABBVIE podľa Kódexu AIFP upravujúceho
zverejňovanie platieb a iných plnení farmaceutických spoločností zdravotníckym odborníkom
a zdravotníckym zariadeniam.

V. Protikorupčné pravidlá
5.1

ABBVIE a USPORIADATEĽ spoločne vyhlasujú a súhlasia, že dojednania podľa tejto
Zmluvy nemajú vplyv a nie sú mienené ako motivácia alebo odmena k ovplyvňovaniu
konkrétnej osoby za jej minulú, súčasnú alebo budúcu ochotu, ak je to aplikovateľné,
predpísať, poskytnúť, odporučiť, kupovať, platiť, uhrádzať, schvaľovať, uznávať alebo
dodávať akýkoľvek výrobok alebo službu predávané alebo poskytovanú spoločnosťou
ABBVIE. USPORIADATEĽ berie na vedomie, že akákoľvek podpora a /alebo platby
poskytnuté spoločnosťou ABBVIE sú nezávislé od akýchkoľvek rozhodnutí súvisiacich s
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výberom liečiv, ktoré učinia zdravotnícki odborníci oslovení alebo v zmluvnom vzťahu
s ABBVIE alebo USPORIADATEĽOM.
5.2

ABBVIE a USPORIADATEĽ vyhlasujú a súhlasia, že nikto z nich vrátane ich riaditeľov,
manažérov, zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov, či už priamo alebo nepriamo,
nezaplatí a ani neprisľúbi platbu a neschváli žiadnu platbu peňazí, nepredá alebo neprisľúbi
odovzdať a ani neschváli odovzdanie akejkoľvek majetkovej hodnoty žiadnemu štátnemu
úradníkovi, zdravotníckemu odborníkovi alebo osobe zúčastnenej na organizácii poskytovania
zdravotnej starostlivosti, aby získali alebo nestratili predaj, alebo aby zaistili nekalú výhodu
pre ABBVIE. ABBVIE a USPORIADATEĽ týmto potvrdzujú, že nikto z nich vrátane ich
riaditeľov, manažérov, zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov neuskutočnili pred
dátumom tejto Zmluvy žiadnu platbu, súhlas, schválenie, sľub alebo dar popísané v tomto
odseku.

5.3

Pri plnení svojich povinností z tejto Zmluvy sú strany povinné dodržiavať všetky príslušné
protikorupčné zákony krajiny, kde majú zmluvné strany hlavné sídlo podnikania a kde
prevádzkujú činnosti podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú ďalej uzrozumené a súhlasia s
tým, že budú dodržiavať ustanovenia zákona Spojených štátov amerických o zahraničných
korupčných praktikách (FCPA) v platnom znení, ktorý všeobecne zakazuje prísľub, platbu
alebo darovanie čohokoľvek cenného, či už priamo alebo nepriamo akémukoľvek štátnemu
úradníkovi alebo zamestnancovi s cieľom získať alebo udržať si zákazky alebo akúkoľvek
neoprávnenú výhodu. Na účely tohto odseku znamená „štátny úradník“ akéhokoľvek úradníka,
vedúceho pracovníka, zástupcu alebo zamestnanca, vrátane akéhokoľvek lekára zamestnaného
akýmkoľvek ministerstvom, štátnou organizačnou zložkou alebo inou verejnou inštitúciou
mimo Spojených štátov amerických (vrátane akejkoľvek štátom vlastnenej alebo ovládanej
obchodnej spoločnosti) alebo akéhokoľvek úradníka alebo zamestnanca verejnej
medzinárodnej organizácie alebo politickej strany alebo kandidáta na politickú funkciu.
USPORIADATEĽ ďalej vyhlasuje, že on ani žiaden z jeho členov, vlastníkov, zamestnancov,
zástupcov a konzultantov nezaplatí, nevenuje ani neprisľúbi zaplatiť alebo darovať čokoľvek
cenné akémukoľvek štátnemu úradníkovi s cieľom (i) ovplyvniť akýkoľvek úkon alebo
rozhodnutie takéhoto štátneho úradníka v jeho úradnej funkcii, (ii) nabádať takéhoto štátneho
úradníka k vykonaniu alebo nevykonaniu akéhokoľvek úkonu v rozpore so zákonnou
povinnosťou takéhoto úradníka, (iii) zabezpečiť si akúkoľvek neoprávnenú výhodu alebo (iv)
nabádať takéhoto štátneho úradníka, aby využil svoj vplyv na vládu alebo jej zástupcov a
pozitívne alebo negatívne ovplyvnil akýkoľvek úkon alebo rozhodnutie vlády alebo takého
zástupcu vo vzťahu k akýmkoľvek činnostiam vykonávaným v súvislosti s touto Zmluvou.

5.4

USPORIDATEĽ sa zaväzuje pri organizácii Podujatia bezvýhradne dodržiavať všetky
ustanovenia v Slovenskej republike platných právnych predpisov týkajúcich sa reklamy
liekov, zdravotníckych pomôcok a/alebo zdravotnej starostlivosti vrátane, avšak nielen zákona
č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o reklame“), ustanovení Obchodného zákonníka na ochranu pred
nekalou súťažou, zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov,
zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ako aj relevantných ustanovení Etického
kódexu farmaceutického priemyslu na Slovensku, Etického kódexu AIFP (Asociácie
Inovatívneho Farmaceutického Priemyslu), Kódexu etických zásad reklamnej praxe platných
na území Slovenskej republiky, ktoré vydáva Rada pre reklamu a publikovanými
rozhodnutiami Rady pre reklamu. USPORIADATEĽ si je vedomý, že reklama humánnych
liekov, ktorých výdaj je viazaný len na lekársky alebo veterinárny predpis, reklama liekov,

SK_SPONZ2_2019-11

Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR

ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované, alebo tých, ktoré obsahujú omamné látky,
psychotropné látky a prípravky, je zakázaná a že aj nepriamu reklamu (t.j. najmä akékoľvek
oznámenia, pohnútky, prezentácie a iné aktivity, pri ktorých môžu vzniknúť adresátom
asociácie na určitý výrobok alebo značku) je možné považovať za reklamu podľa zákona o
reklame. USPORIADATEĽ sa tiež zaväzuje nevykonávať reklamu výrobkov spoločnosti
ABBVIE mimo rozsahu použitia (súhrnu charakteristických vlastností) schválenom v
rozhodnutí o registrácii daného humánneho lieku v Slovenskej republike a neiniciovať
komunikáciu s tým istým výsledkom (tzv. off-label propagácia).
5.5

Spoločnosť ABBVIE vyhlasuje a USPORIADATEĽ berie na vedomie, že účelom
tejto Zmluvy a najmä sponzorského príspevku zaplateného spoločnosťou ABBVIE podľa tejto
zmluvy nie je poskytnutie akéhokoľvek neoprávneného prospechu zdravotníckym odborníkom
alebo iným osobám, ktoré majú vplyv na predpisovanie, predaj alebo výdaj výrobkov
spoločnosti ABBVIE, ani ovplyvňovanie nezávislého rozhodovania týchto osôb vo vzťahu k
spoločnosti ABBVIE alebo jej výrobkom.

5.6

Porušenie ktorékoľvek z podmienok uvedených v odsekoch 5.1 až 5.5 tejto Zmluvy zo
strany USPORIADATEĽA bude považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy a ABBVIE
bude oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy bez povinnosti poskytnúť USPORIADATEĽOVI
možnosť nápravy takéhoto porušenia.

5.7

USPORIADATEĽ sa ďalej zaväzuje, že v prípade akýchkoľvek peňažných alebo
nepeňažných plnení v súvislosti s touto Zmluvou, ktoré i len čiastočne USPORIADATEĽ
poskytne zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
ABBVIE bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do tridsiatich (30) dní od
poskytnutia takého plnenia, oznámi v elektronickej podobe zoznam takých zdravotníckych
pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým bolo peňažné alebo nepeňažné
plnenie i len čiastočne poskytnuté a výšku a popis takého plnenia, a to pravdivo, správne,
presne a aktuálne, a v rozsahu a štruktúre stanovených zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (§ 60 ods. 8 a 9 zákona o liekoch). USPORIADATEĽ berie na vedomie a súhlasí, že
ABBVIE je v takom prípade povinná podľa zákona o liekoch oznámiť národnému centru
zdravotníckych informácií obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikačné číslo
USPORIADATEĽA (ako tzv. tretej osoby), a výšku poskytnutého plnenia. USPORIADATEĽ
berie na vedomie, že riadne a včasné plnenie jeho oznamovacej povinnosti uvedenej vyššie v
tomto odseku, je nutné na riadne a včasné splnenie oznamovacích povinností ABBVIE podľa
zákona o liekoch.

VI. Záverečné ustanovenia
6.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to počínajúc od 30.7.2020 a končiac dňa 1.8.2020.
6.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.
6.3 Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie tejto zmluvy USPORIADATEĽOM sa
najmä rozumie porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. II., III., IV. a V. tejto Zmluvy,
pričom USPORIADATEĽ sa zaväzuje odškodniť ABBVIE a nahradiť spoločnosti ABBVIE
všetky náklady, vrátane nákladov na právne zastupovanie, vzniknuté v súvislosti s porušením
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akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Ostatné práva ABBVIE a prostriedky nápravy
poskytované touto Zmluvou alebo zákonom, ktoré môžu vzniknúť do doby predčasného
ukončenia Zmluvy, nie sú oprávnením ABBVIE odstúpiť od tejto Zmluvy dotknuté.
6.4 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy spoločnosťou ABBVIE sa rozumie oneskorenie so
zaplatením riadne vystavenej faktúry USPORIADATEĽA po dobu dlhšiu ako tridsať (0) dní
odo dňa splatnosti danej faktúry.
6.5 Táto Zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná v počte dvoch (2) rovnopisov s tým, že
každá zo zmluvných strán prevezme jeden rovnopis a každý z nich bude považovaný za
originál.
6.6 V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukáže ako neplatné alebo
nevymáhateľné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť platnosť alebo
vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú
pozmeniť a doplniť túto Zmluvu nahradením akéhokoľvek neplatného a nevymáhateľného
ustanovenia. Takéto nové ustanovenie musí v najširšom možnom rozsahu povolenom platným
právnym poriadkom vyjadrovať zámer zmluvných strán zamýšľaný v pôvodnom neplatnom a
nevymáhateľnom ustanovení.
6.7 Táto Zmluva sa spravuje a vykladá v súlade so slovenským právom, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Akékoľvek spory vzniknuté z tejto
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú riešené prednostne mimosúdne a v prípade ak nedôjde k
dohode, prostredníctvom príslušného súdu.
6.8 Túto Zmluvu možno meniť, upravovať a dopĺňať len formou písomných dodatkov
podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
6.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy oboznámili a porozumeli mu, a že
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
V Bratislave dňa ........

V Banskej Bystrici dňa ........

_________________
AbbVie s.r.o.
Meno: MUDr. Branislav Trutz/ Ing. Lenka Macháčková

_________________
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.
D. Roosevelta Banská Bystrica
Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Funkcia: konateľ/ na základe plnej moci

Funkcia: generálna riaditeľka

_________________
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.
D. Roosevelta Banská Bystrica
Ing. Ivana Sklenková
Funkcia: ekonomická riaditeľka
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Príloha A
Popis a Program Podujatia
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