Dohoda o vzájomnej spolupráci
uzatvorená podľa § 1 ods. 3 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:

1. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená: prof. PhDr. Beata Kosová, PhD., rektorka
IČO : 30 232 295
IČ DPH: SK 20211 092 11
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Č.ú.: 7000095590/8180
Registrácia: Verejná vysoká škola podľa zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená
zákonom č. 139/1992 Z.z. o zriadení UMB
( ďalej len Univerzita )
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
zastúpený: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., regionálny hygienik
IČO: 606979
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000138183/8180
Zápis v registri: zriadený zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
( ďalej len RÚVZ )
I.
Predmet dohody
1.1.Na základe tejto dohody RÚVZ poskytne Univerzite údaje z celoslovenského projektu
Zdravé deti v zdravých rodinách, časť Primárna prevencia aterosklerózy v detskom
veku za rok 2011 a 2012. Údaje z projektu za Banskobystrický kraj Univerzita bude
oprávnená využiť s odkazom na RÚVZ ako autorský zdroj, pre odbornú prácu
Univerzity, študentskú odbornú činnosť a doktorandské štúdium. Koordinátorom
spolupráce za RÚVZ bude MUDr. Katarína Slotová, PhD., vedúca odboru hygieny detí
a mládeže RÚVZ Banská Bystrica, ktorý je gestorom celoslovenského projektu Zdravé
deti v zdravých rodinách, časť Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku.
Na základe tejto dohody Univerzita pre RÚVZ vykoná štatistické analýzy z údajov
predmetného projektu na úrovni SR a na úrovni krajov v SR. Analýzy budú porovnané
s výsledkami projektu z roku 2001.
1.2. Interpretácia výsledkov predmetného
medicínskeho a z hľadiska hodnotenia
v kompetencii RÚVZ.

celoslovenského výskumu z hľadiska
biologických vzťahov bude výlučne

1.3.Interpretácia výsledkov z hľadiska overenia matematicko-štatistických
a overenia biologických vzťahov bude v kompetencii Univerzity.

metód

1.4. Plnenia z tejto dohody vyplývajúce, si účastníci dohody poskytujú bez nároku na
odplatu.
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II.
Čas plnenia
2.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2014.
III.
Záverečné ustanovenia
3.1.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch
zmluvných strán; prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zák. č.
40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony – Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy.
3.2.Táto zmluva podlieha zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému
zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky,
resp. v Obchodnom vestníku.
3.3. Zmluvná strana berie na vedomie povinnosť UMB BB zverejniť túto zmluvu ako aj
jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na
zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
3.4. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá zmluvná strana
FPV UMB BB (poskytovateľ), ako osoba povinná v zmysle citovaného zákona.
3.5. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými
dodatkami, podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich
oprávnenými zástupcami.
3.6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne
podpísali.
3.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.
3.8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2
vyhotovenia. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.
V Banskej Bystrici, dňa 15.1.2014

....................................................
Prof. PhDr. Beata Kosová, PhD.
rektorka UMB

....................................................
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik

2

