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DODATOK č. 1 

 

k Zmluve o spolupráci č. 1279/2021  

(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 (ďalej len „Dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1.  Slovenská republika, správca majetku štátu:  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

            so sídlom: Limbová 2, 831 01 Bratislava 

            IČO: 00165565 
            konajúce prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 

             

(ďalej len „Ministerstvo“) 
 

a 
 

2.      názov: PC praktik s.r.o. 

sídlo/miesto podnikania: Sadová 183/33, 093 03 Vranov nad Topľov 

IČO: 53795652     

konajúca prostredníctvom: doc. MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH 

 

(ďalej len „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ alebo „PZS“) 

 

(Ministerstvo a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ďalej samostatne aj ako „Zmluvná 

strana“ a spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Zmluvné strany uzatvorili na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Zmluvu, 

predmetom ktorej je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so 

zabezpečením ochrany verejného zdravia pred šírením ochorenia COVID-19 

prostredníctvom očkovania, ako aj dohoda na niektorých ďalších s tým súvisiacich 

právach a povinnostiach. 

 

1.2. Zmluvné strany sa v článku VIII, bode 3 Zmluvy dohodli, že Zmluvu je možné meniť 

a dopĺňať len na základe číslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvoma 

Zmluvnými stranami. To však neplatí, keď ide o zmenu kontaktných osôb podľa článku 

V, bodu 2 Zmluvy. 

 

1.3. Predmetom tohto Dodatku je úprava niektorých ustanovení Zmluvy a úprava prílohy č. 1 

Zmluvy, ktorá tvorí v zmysle článku VIII bodu 6 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, a to 

v rozsahu uvedenom v článku II tohto Dodatku. 
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Článok II 

Predmet Dodatku 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok I, bod 3 Zmluvy sa mení tak, že pod tabuľku 

upravujúcu počet jednotiek lieku a jeho hodnotu sa dopĺňa nasledujúca tabuľka: 

 

Názov lieku 

Počet 

jednotiek 

predmetu 

zmluvy** 

  ATC skupina:  

Comirnaty Original/Omicron BA.1* 800 J07BX03 

Comirnaty Omicron BA* 800 J07BX03 

 

*Bližšia špecifikácia lieku sa uvádza v preberacom protokole 

**1 jednotka predmetu zmluvy zodpovedá 1 injekčnej liekovke 

 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za článok VII sa vkladá nový článok VIII, ktorý znie: 

 

„Článok VIII 

Protikorupčná doložka 

 

1. Zmluvné strany, ktoré sa výhradne pre účely tohto článku budú ďalej označovať ako 

„ministerstvo“ (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) a „partner 

ministerstva“ (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), sa zaväzujú v rámci zmluvného 

vzťahu založeného touto Zmluvou dodržiavať a presadzovať platné právne normy 

zakazujúce korupciu. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie partnera 

ministerstva, či už priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v 

prospech iného, vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, 

takéto konanie je podstatným porušením tejto Zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité 

odstúpenie ministerstva od Zmluvy, pričom partner ministerstva je povinný nahradiť 

ministerstvu všetku škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s 

odstúpením od Zmluvy vznikla.“ 

 

2.3. Doterajší článok VIII („Záverečné ustanovenia“) sa bude ďalej označovať ako článok IX, 

a to v nezmenenom znení.  
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2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 1 Zmluvy – vzor preberacieho protokolu, sa 

nahrádza novou prílohou č. 1 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto 

Dodatku.  

 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1.  Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých PZS 

dostane dve (2) vyhotovenia a Ministerstvo dve (2) vyhotovenia. 

  

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej 

len „CRZ“)vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné 

strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku v CRZ podľa predchádzajúcej vety 

zabezpečí Ministerstvo. 

 

3.3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto 

Dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.  

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, pričom 

svojim podpisom potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku predstavuje ich slobodnú a vážnu 

vôľu a ich prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné.  

3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledujúca príloha: 

Príloha č. 1 – vzor preberacieho protokolu 

 

V Bratislave dňa ....................                    V .................... dňa .................... 

 

 

Ministerstvo:                                                                    poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 

 

 

 

.................................................                                         ................................................ 

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH          

minister                       
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Príloha č. 1 k Zmluve o spolupráci. 

 

 

PREBERACÍ PROTOKOL 

vzor 

 

 

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava 

IČO: 00165565 

(ďalej len „Ministerstvo“) 

 

a 

 

Názov: 

Sídlo/miesto podnikania:   

IČO:  

(ďalej len „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“) 

 

Predmet odovzdania 

 

Názov lieku:  

Doplnok k názvu lieku:  

ŠÚKL kód:  

Registračné číslo:  

ATC skupina:  

Počet kusov:  

Číslo šarže: 

Teplota lieku počas vyskladnenia: 

Presný dátum a čas vyskladnenia lieku: 

Druh a počet zdravotníckeho materiálu: 

 

Názov zdravotníckej pomôcky:  

Počet kusov: 

 

Názov zdravotníckej pomôcky:  

Počet kusov: 

    

 

V ........................., dňa ............................. 

 

 

Ministerstvo:      poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 

 

 

 

 

............................................    ............................................... 

 podpis       podpis 
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